
6º Domingo do Tempo Comum
12 de fevereiro de 2017

Ano A - Verde

“Eu, porém, vos digo...”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia deste sexto domingo do tempo 
comum nos mostrará que Jesus não se colocou na 
contramão do Deus do Antigo Testamento. Tendo-
-lhe sido dado todo poder, no céu e na terra, estava 
suficientemente autorizado para adentrar no âmago 
dos mandamentos do Decálogo e extrair um sentido 
muito mais radical do que até então se lhe atribuía. 
Seu ensinamento superava a materialidade da letra 
dos mandamentos, revelando o espírito neles subja-
cente. Neste nível profundo, Jesus revelava também 
o verdadeiro projeto de Deus para a humanidade. 
Guiados pelo ensinamento de Jesus, peçamos 
nesta celebração que ele nos revele o seu querer 
divino, livrando-nos de dar-nos por satisfeitos com 
a observância superficial dos seus mandamentos. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que prometestes permanecer nos co-
rações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver 
de tal modo, que possais habitar em nós. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: É preciso que cortemos o mal pela raiz. 
Não basta a observância externa da Lei apenas 
para “ir para o céu” após a morte. Jesus exige radi-
calidade. A Palavra de Deus deve atingir o mais pro-
fundo do ser humano. É uma procura amorosa da 
vontade original de Deus que ultrapassa a simples 
letra da lei. É necessário ver e ouvir “por trás das 
palavras”, encontrando-se pessoalmente com o 
Espírito da Lei. 

I LEITURA - Eclo 15,16-21
08. LEITURA DO LIVRO DO ECLESIÁSTICO
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02. CANTO INICIAL
1. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor! Ó 

Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor! Ó Espí-
rito Santo de amor, eis-me aqui, Senhor!

Ref.: Para fazer vossa vontade, assim na terra 
como no céu! (bis)

2. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Senhor! É 
chamado a servir, eis-me aqui, Senhor! Toda a 
vida se faz vocação, eis-me aqui, Senhor!

3. Nosso nome sabeis, eis-me aqui, Senhor! 
Sempre em nós confiais, eis-me aqui, Senhor! 
Somos vossa família no amor, eis-me aqui, 
Senhor!

4. Mesmo frágil na fé, eis-me aqui, Senhor! Bem 
assim como sou, eis-me aqui, Senhor! Cada 
idade tem muito a doar, eis-me aqui, Senhor!

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: O Senhor Jesus que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. (Silêncio)

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra 

aos seus amados. A vós louvam, Rei Celes-
te, os que foram libertados.

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adora-
mos, bendizemos, Damos glória ao vosso 
nome, vossos dons agradecemos.

3.Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, nossas 
culpas perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, como nos-
so intercessor, Acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor.

5.Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, 
no esplendor.

Amém! Amém!

05. CANTO PENITENCIAL (93º encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva 

ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
    Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina 

os povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! 
    Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o 

mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
    Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.
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09.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 118(119)
 (melodia 93º enc- Que Deus nos dê a sua graça...)
Ref.: Feliz o homem sem pecado em seu 

caminho, que na lei do Senhor Deus vai 
progredindo!

1. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, 
que na lei do Senhor Deus vai progredindo! 
Feliz o homem que observa seus preceitos, e 
de todo o coração procura a Deus!

2. Os vossos mandamentos vós nos destes, para 
serem fielmente observados. Oxalá seja bem 
firme a minha vida em cumprir vossa vontade 
e vossa lei!

3. Sede bom com vosso servo, e viverei, e 
guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus 
olhos, e então contemplarei as maravilhas que 
encerra vossa lei!

4. Ensinai-me a viver vossos preceitos; quero 
guardá-los fielmente até o fim! Dai-me o saber, 
e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a 
guardarei.

II LEITURA  - 1Cor 2,6-10

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS
Irmãos: 6entre os perfeitos nós falamos de sabe-
doria, mas não da sabedoria deste mundo nem da 
sabedoria dos poderosos deste mundo, que, afinal, 
estão votados à destruição. 7Falamos, sim, da mis-
teriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, 
que desde a eternidade Deus destinou para nos-
sa glória. 8Nenhum dos poderosos deste mundo 
conheceu essa sabedoria. Pois, se a tivessem co-
nhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 
9Mas, como está escrito, “o que Deus preparou para 
os que o amam é algo que os olhos jamais viram 
nem os ouvidos ouviram nem coração algum jamais 
pressentiu”. 10A nós Deus revelou esse mistério 
através do Espírito. Pois o Espírito esquadrinha 
tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do 
Senhor. 

EVANGELHO - Mt 5,20-22a.27-28.33-3

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia,  aleluia, aleluia,  aleluia, aleluia,  

aleluia, aleluia,  aleluia
1. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor 

da terra: Os mistérios do teu Reino aos peque-
nos, Pai, revelas.
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MATEUS
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 20“Eu 
vos digo: Se a vossa justiça não for maior que a 
justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós não 
entrareis no Reino dos Céus. 21Vós ouvistes o que 
foi dito aos antigos: ‘Não matarás!’ Quem matar será 
condenado pelo tribunal. 22aEu, porém, vos digo: 
todo aquele que se encoleriza com seu irmão será 
réu em juízo. 27Ouvistes o que foi dito: ‘Não come-
terás adultério’. 28Eu, porém, vos digo: Todo aquele 
que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-
-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. 
33Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: 
‘Não jurarás falso’, mas ‘cumprirás os teus juramen-
tos feitos ao Senhor’. 34aEu, porém, vos digo: Não 
jureis de modo algum. 37Seja o vosso ‘sim’: ‘Sim’, e 
o vosso ‘não’: ‘Não’. Tudo o que for além disso vem 
do Maligno”. Palavra da Salvação. 

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS
1. As mesmas mãos que plantaram a semente 

aqui estão. O mesmo pão que a mulher prepa-
rou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou 
jorrará no nosso altar. 

Ref.: A liberdade haverá, a igualdade haverá; 
e nessa festa, onde a gente é irmão, o Deus 
da vida se faz comunhão! (bis) 

2. Na flor do altar o sonho da paz mundial. A luz 
acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro 
aberto o amor se derrama total no nosso altar. 

3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus. 
Benditos  sejam o trabalho e a nossa união. 
Bendito seja Jesus, que  conosco estará além 
do altar.

16Se quiseres observar os mandamentos, eles te 
guardarão; se confias em Deus, tu também viverás. 
17Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água; para o 
que quiseres, tu podes estender a mão. 18Diante do 
homem estão a vida e a morte, o bem e o mal; ele 
receberá aquilo que preferir. 19A sabedoria do Se-
nhor é imensa, ele é forte e poderoso e tudo vê con-
tinuamente. 20Os olhos do Senhor estão voltados 
para os que o temem. Ele conhece todas as obras 
do homem. 21Não mandou ninguém agir como ím-
pio e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do 
Senhor. 

ORAÇÃO DO DÍZIMO
Senhor, nosso Deus, vós que nos dais gratuitamente 
todos os dons, derramando sobre nós bênção sobre 
bênção, sem nada nos exigir em troca. Concedei-nos a 
graça de fazermos o mesmo, colaborando com nossa 
comunidade. Queremos dar o que pede nossa cons-
ciência. Nosso dízimo é sinal de que somos discípulos 
missionários de Cristo comprometidos nesta grande fa-
mília que é a nossa comunidade Paroquial e Diocesana. 
É um ato de gratidão e de partilha que brota de nosso 
coração livre e desapegado. Na força do Espírito Santo, 
estamos abertos à comunidade que necessita do nosso 
tempo, trabalho, saber e dos nossos bens. Sentindo-nos 
ativos, generosos e responsáveis, sem medo de parti-
lhar, estamos abertos para acolher os vossos imensos 
benefícios. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.



18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V 
     (MR p. 495)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso filho, nosso 
irmão.  É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre 
se oferece por nós todos, mandando que se faça 
a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. 
Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e 
agradecendo com alegria, juntando nossa voz à 
voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra cantar 
(dizer):

Santo, Santo, Santo,...

Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem 
no Corpo X e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Todos: Mandai vosso Espírito Santo!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ceando 
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão 
e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, 
no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição 
e ascensão; nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que 
nos salva e dá coragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.
Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia re-
novando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a Celso Antônio 
que é Bispo desta Igreja muita luz pra guiar o seu 
rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José seu 
esposo e os apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Todos: Esperamos entrar na vida eterna!

Presid.: A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, aos marcados com o sinal da 
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que pra todos 
preparastes.
Todos: A todos dai a luz que não se apaga!

Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também é 
nosso.

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.
Todos: Amém!
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que este sacrifício nos puri-
fique e renove, e seja fonte de eterna recom-
pensa para os que fazem a vossa vontade. Por 
Cristo, nosso Senhor. 



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, que nos fizestes provar as 
alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o 
alimento que nos traz a verdadeira vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd: Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13
3ª Br: Gn 6,5-8;7,1-5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-21
4ª Vd: Gn 8,6-13.20-22; Sl 115(116B); Mc 8,22-26
5ª Vd: Gn 9,1-13; Sl 101(102); Mc 8,27-33
6ª Vd: Gn 11,1-9; Sl 32(33); Mc 8,34–9,1
Sb Vd: Hb 11,1-7; Sl 144(145); Mc 9,2-13
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20. CANTO DE COMUNHÃO
1. Ao recebermos Senhor, tua presença sagrada, 

pra confirmar teu amor, faz de nós sua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plan-
tada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar 
tua estrada.

Ref.: Desamarrem as sandálias e descansem, 
este chão é terra santa, irmãos meus. Venham 
orem, comam, cantem, venham todos e reno-
vem a esperança no Senhor.(bis)

2. O filho de Deus com o Pai, e o Espírito Santo, 
nesta trindade um só ser, que pede à nós sermos 
santos. Dai-nos Jesus teu poder de se doar sem 
medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida.

3. Ao virmos te receber, nós te pedimos , ó Cristo, 
faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao pai 
santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces da 
tua face, faze que o coração sinta, a força da 
caridade.

20.REFRÃO ORANTE (92º encontro)
Sei que ele me conduz, sei que ele me conduz
Não sei pra onde ele me leva
Mas sei que ele me conduz
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23. CANTO FINAL (93º encontro)
1. Queremos primeiro te agradecer/ Por seres 

a Mãe do Salvador/ Tua humildade nos faz 
compreender/ O quanto é bom vivermos no 
amor.

Ref.: Mãe de Lourdes, Mãe amável, Mãe 
querida / Tanto amor que em tua casa 
desabrocha /Te pedimos com fervor, que 
nossas vidas, / Sejam fundadas, em Je-
sus a viva rocha.

2. Pedimos ó Mãe por todos os filhos teus/ 
Carentes de amor, justiça e pão/ A tua visão 
do Projeto de Deus/ Oriente nossos rumos 
na missão.

3. Santa Mãe de Deus muito obrigado/ Pelas 
tantas graças recebidas/ Este teu rosto 
terno e delicado/ Suaviza nossos passos 
nesta vida.

Ritos da Comunhão

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos 
os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)
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