
15º Domingo do Tempo Comum

12 de julho de 2015
Ano B - Verde

“Evangelizar: uma exigência para o 
mensageiro.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A evangelização é caracterizada por 
Jesus, como uma atividade dinâmica pelo gesto 
do envio e pelas instruções de como os evan-
gelizadores devem comportar-se no anuncio do 
Evangelho. O anuncio evangelizador dos discí-
pulos é acolhido por quem está unido a Cristo 
e tem o Espírito de Deus. O perfil do evangeli-
zador, segundo Jesus, tem o Evangelho como a 
única riqueza. Portanto, se o Evangelho é a única 
riqueza, então o evangelizador relativiza o que é 
esnobe e prioriza a simplicidade, a sobriedade e 
o desinteresse financeiro. Iniciemos nossa cele-
bração, pedindo a benção de Deus sobre todos 
os profetas e evangelizadores de nossos dias 
que, em todas as partes do mundo, testemunham 
o Evangelho com palavras e atitudes.  

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos 
que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos 
os que professam a fé rejeitar o que não convém ao 
cristão, e abraçar tudo que é digno deste nome. Por 
N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Deus atua no mundo através dos ho-
mens e mulheres que Ele chama e envia como 
testemunhas do seu projeto de salvação. Esses 
“enviados” devem ter como grande prioridade a 
fidelidade ao projeto de Deus e não a defesa dos 
seus próprios interesses ou privilégios.

I LEITURA - Am 7,12-15

08. LEITURA DA PROFECIA DE AMÓS
Naqueles dias, 12Disse Amasias, sacerdote de 
Betel, a Amós: “Vidente, sai e procura refúgio 
em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer 
a profecia; 13mas em Betel não deverás insistir 
em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e 
a corte do reino”. 14Respondeu Amós a Amasias, 
dizendo: “Não sou profeta nem sou filho de  pro-
feta; sou pastor de gados e cultivo sicômoros. 
15O Senhor chamou-me, quando eu tangia o re-
banho, e o Senhor me disse: ‘Vai profetizar para 
Israel, meu povo’”. Palavra do Senhor.
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02. CANTO INICIAL
1.Para escutar tua Palavra, me chamaste: aqui 

estou/Estar à serviço da vida, Jesus Cristo 
convidou/ Pra viver o seguimento, aqui es-
tou! Aqui estou!

Ref.: Vinde ver (vinde ver), como é bom (como 
é bom)/ Celebrar a vocação, aprender com 
os talentos de cada um/ Na partilha da vida 
e dons! (bis)

2. Comunidade reunida, é convidada a viver/O 
evangelho em sua vida, para o chamado 
responder./ Coragem para a decisão é pre-
ciso ter! É preciso ter!

3. E ser presença missionária, discernindo a 
vocação/ Com atitude solidária à serviço da 
missão/ Disponível pra segui-lo, na oração! 
Na oração! 

05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor, que viestes salvar os corações arre-

pendidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores hu-

milhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 

Pai que nos perdoa.

06. GLÓRIA - 92º encontro
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, 

glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus lá nas alturas,/ Paz na terra aos 

seus amados./ Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus 
Pai todo-poderoso:/ Nós vos louvamos, vos ben-
dizemos/ Adoramos, vos glorificamos,

2. Nós aqui vos damos graças/ Pela vossa imensa 
glória./ Senhor nosso Jesus Cristo,/ És o Filho 
Unigênito/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus/ Tu 
és Filho de Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende pieda-
de de nós./ Vós que tirais o pecado do mundo,/ 
Acolhei a nossa súplica./ Vós, que estais à direi-
ta do Pai,/ Tende piedade, piedade de nós.

4. Só vós sois o Santo./ Só vós o Senhor./ Só vós o 
Altíssimo,/ Jesus Cristo,/ Com o Espírito Santo,/ 
Na glória de Deus Pai. Amém.
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03. ATO PENITENCIAL: 
Presid: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós 
e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor. 

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 



II LEITURA - Ef 1,3-10 (Mais breve)

10. LEITURA DA CARTA  DE SÃO PAULO 
AOS EFÉSIOS
3Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda 
a bênção do seu Espírito em virtude de 
nossa união com Cristo, no céu. 4Em Cris-
to, ele nos escolheu, antes da fundação do 
mundo, para que sejamos santos e irrepre-
ensíveis sob o olhar, no amor. 5Ele nos pre-
destinou para sermos seus filhos adotivos 
por intermédio de Jesus Cristo, conforme a 
decisão da sua vontade, 6para o louvor de 
sua glória e da graça que ele nos cumulou 
no seu Bem-amado. 7Pelo seu sangue, nós 
somos libertados. Nele, as nossas faltas 
são perdoadas, segundo a riqueza da sua 
graça, 8que Deus derramou profundamente 
sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria 
e prudência. 9Ele nos fez conhecer o misté-
rio da sua vontade, o desígnio benevolente 
que de antemão determinou em si mesmo, 
10para levar a plenitude o tempo estabele-
cido e recapitular em Cristo, o universo in-
teiro: tudo o que está nos céus e tudo que 
está sobre terra. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mc 6,7-13
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LITURGIA EUCARÍSTICA

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 

aleluia! (bis)
1. Que o Pai Senhor Jesus Cristo nos dê do 

saber o Espírito; conheçamos, assim a es-
perança à qual nos chamou como herança.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze, 
e começou a enviá-los dois a dois, dando-
-lhes poder sobre os espíritos impuros. 
8Recomendou-lhes que não levasse nada 
para o caminho, a não ser um cajado; nem 
pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. 
9Mandou que andassem de sandálias e que 
não levassem duas túnicas. 10E Jesus disse 
ainda: “Quando entrardes numa casa ficai 
ali até a vossa partida. 11Se em algum lugar 
não vos receberem, nem quiseres vos escu-
tar, quando sairdes sacudi a poeira dos pés, 
como testemunho contra eles!”. 12Então os 
doze partiram e pregaram que todos se con-
vertessem. 13Expulsavam muitos demônios 
e curavam numerosos doentes, ungindo-os 
com óleo. Palavra da Salvação.  

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
Ó Cristo, príncipe da Paz, fazei que ecoe em 
nossos ouvidos o som de vosso imensurável 
convite: “segue-me”. Continuai dispensando 
vossos dons de amor `aqueles que se dignaram 
a aceitar um dia o vosso chamado `a vida. Exor-
tai a vossa Igreja na pessoa do Santo Padre, do 
nosso Pastor Diocesano, de todo o clero, das 
irmãs e irmãos religiosos e de todos os fieis lei-
gos e leigas reunidos e consagrados na vossa 
grande família, a se empenharem cada vez mais 
no testemunho do Santo Evangelho, que é fonte 
de paz, semente de amor e esperança para to-
dos que consagraram a sua vida a Deus, a fim 
de santificar a sua vocação por meio do vosso 
Santo Nome. Amém.

15. 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.

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 84(85)
      (Melodia: Cheia de graça - 92º encontro)
Ref.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, 

e a vossa salvação nos concedei!
1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a 

paz que ele vai anunciar. Está perto a sal-
vação dos que o temem, e a glória habitará 
em nossa terra.

2. A verdade e o amor se encontrarão, a jus-
tiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a 
fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

3. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a 
nossa terra nos dará suas colheitas; a justi-
ça andará na sua frente e a salvação há de 
seguir os passos seus.
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 18. 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.
Todos: 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 dese-
jo, 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.

(Abraço da paz)

RITOS DA COMUNHÃO

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em oração e fazei crescer em santidade os 
fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V (MR p. 494)
(Do Congresso de Manaus) 

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 discípulos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
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 pai-
xão 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, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam amar Cris-
to 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 cons-
truirmos 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!



RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Alimentados pela vossa Eucaristia, 
nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a 
vossa salvação cada vez que celebramos este 
mistério. Por Cristo, nosso Senhor. 

  22. CANTO FINAL 
Hino Congresso das Famílias
1.Com as pastorais da Igreja/ Caminha-

mos unidos em conjunto / Nas pegadas 
de amor, justiça e fé/ Da família de Je-
sus, Maria e José

Ref.: Família missionária, ô, ô, ô/ Parti-
lha, vida, esperança ô,ô,ô / Anuncia o 
Evangelho, ô, ô, ô/ Ousadia, coragem, 
confiança

2. Com as crianças no batismo/ Damos 
passos até a catequese / Nos anseios 
dos jovens na busca de ardor/ Dos noi-
vos o preparo à celebração do amor

3.Com os neo-casais ali estamos/ Com os 
maduros e estruturados / Os encontros 
prá família reforçam a união/ Fortalecem 
a missão da vida em doação

4. É na inclusão e acolhida/ Das famílias 
em dificuldades / Que assume a missão 
só aquele que ama/ Bem unido e feliz 
com a família diocesana

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Br - Ex 1,8-14.22; Sl 132; Mt 10,34-11,1

3ª Br - Ex. 2,1-15a; Sl 68; Mt 11,20-24

4ª Br - Ex 3,1-6.9-12; Sl 102; Mt 11,25-27

5ª Vd - Zc 2,14-17; Sl Lc 1,46-55; Mt 12,46-50

6ª Vd - Ex 11,10-12,14; Sl 115; Mt 12,1-8

Sb Vd - Ex 12,37-42; Sl 135; Mt 12,14-21
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19. CANTO DE COMUNHÃO I – 92º enc.
REF.: Um rei fez um grande banquete,/ 

O povo já foi convidado. /: A mesa já 
está preparada, Já foi um cordeiro 
imolado. (Bis)

1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, Em 
achar um abrigo no Senhor.

2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, 
Pois, me veio trazendo pela mão.

3. Vosso plano de amor me vai guiando, 
Para chegar, finalmente, em vossa gló-
ria.

4. Quem se afasta de vós, nada conse-
gue, Quem se alegra sem vós, não é 
feliz.

5. Vou cantar a bondade do Senhor Pelas 
ruas e praças da cidade.

20. CANTO DE COMUNHÃO II - 90º enc.
Ref.: Eu sou a videira, meu Pai é o agri-

cultor. / Vós sois os ramos, permanecei 
no meu amor!

1 - Para dar muito fruto, / permanecei no 
meu amor. / Para dar amor puro, perma-
necei no meu amor. / Como ramos ao 
tronco, / permanecei em mim!

2 - Para amar sem medidas, / permanecei 
no meu amor. / Para dar vossas vidas, 
/ permanecei no meu amor. / Para ser 
meus amigos, / permanecei em mim!

3 - Para ver o caminho, / permanecei no 
meu amor. / Para ver a verdade, / per-
manecei no meu amor. / Para ter sempre 
vida, / permanecei em mim!
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