
11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

12 de junho de 2016
Ano C - Verde

“Deus perdoa porque ama; nós amamos 
porque fomos perdoados.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Reunimo-nos como comunidade cristã para 
celebrar a fé no Filho de Deus, que nos amou e se en-
tregou por nós. O centro de nossa celebração é Cristo, 
que não morreu em vão; pelo contrário, sua morte nos 
inocentou das culpas. A fé no mistério pascal, celebra-
do na Eucaristia, nos leva a exclamar com Paulo: “Eu 
vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive 
em mim”. Celebrando a Eucaristia, tomamos consciên-
cia de nossos pecados e fraquezas. Porém, nenhum 
crime está excluído do perdão de Deus. Sendo, portan-
to, a Eucaristia memorial do amor de Deus que perdoa, 
celebrá-la significa sermos gratos ao Senhor, pois ele 
perdoa porque ama. Junto com todos os sofredores e 
marginalizados, acolhamos a salvação que Deus nos 
oferece em Jesus, que a todos valorizava. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, 
sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em 
nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, 
para que possamos querer e agir conforme vossa vonta-
de, seguindo os vossos mandamentos. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: A mensagem das fontes da palavra hoje, uma 
vez mais, é a misericórdia de Deus que perdoa ao peca-
dor arrependido, representado em Davi e na mulher sem 
nome. Esta misericórdia de Deus manifesta-se na predi-
leção de Cristo pelos marginalizados. Assim como o Pai 
quer bem a todos os filhos e filhas, sem distinção, igual-
mente Jesus. Valorizava a todos, a ponto de contar com a 
colaboração de mulheres e convidá-las para o discipulado. 

I Leitura  - 2Sm 12,7-10.13

08. LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DE SAMUEL
Naqueles dias, 7Natã disse a Davi: “Esse homem 
és tu! Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu 
te ungi como rei de Israel, e salvei-te das mãos 
de Saul. 8Dei-te a casa do teu senhor e pus nos 
teus braços as mulheres do teu senhor, entre-
gando-te também a casa de Israel e de Judá; e, 
se isto te parece pouco, vou acrescentar outros 
favores. 9Por que desprezaste a palavra do Se-
nhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste à 
espada o hitita Urias, para fazer da sua mulher 
a tua esposa, fazendo-o morrer pela espada dos 
amonitas. 10Por isso, a espada jamais se afas-
tará de tua casa, porque me desprezaste e to-
maste a mulher do hitita Urias para fazer dela a 
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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. Reco-
nheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai. (pausa)

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.

Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
 
Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

02. CANTO INICIAL (Apostila 93º Encontro)
Faz de nós um povo santo todo Teu, todo Teu.
O amor que tens é tanto Santo Deus, Santo Deus.
Que nos podes fazer santos semelhantes ao Teu 

Filho.
Santo, Santo, Santo é o Teu viver
Santos, Santos, Santos
Nós também queremos ser. (Bis)
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05. CANTO PENITENCIAL
1.Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

06. GLÓRIA (Apostila 90º Encontro)
1.Glória a Deus nas alturas,/ E paz na terra / Aos 

homens por ele amados./ Aos homens por ele 
amados.

2.Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai todo-pode-
roso: / Nós vos louvamos,/ Nós vos bendizemos,

3.Nós vos adoramos,/ Nós vos glorificamos, Nós 
vos damos graças0Por vossa imensa glória.

4.Senhor Jesus Cristo,/ Filho Unigênito Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus/ Filho de Deus Pai.

5.Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado do mundo,/ 
Acolhei a nossa súplica.

6.Vós, que estais à direita do Pai,/ Tende piedade 
de nós. / Tende piedade de nós./Tende piedade 
de nós.

7. Só vós sois o Santo,/ Só vós, o Senhor / Só vós o 
Altíssimo,/ Jesus Cristo,

8.Com o Espírito Santo,/ Na glória de Deus Pai. / Na 
glória de Deus Pai/ Amém.



09. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 32(31)
(Melodia: Cheia de graça -92º enc. ou 
Que se prenda  - 83º enc.)
Ref.: Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoas-

tes, Senhor, minha falta!
1. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já 

foi encoberta! Feliz o homem a quem o Senhor 
não olha mais como sendo culpado, e em cuja 
alma não há falsidade!

2. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta 
vos fiz conhecer. Disse: “Eu irei confessar meu 
pecado!” e perdoastes, Senhor, minha falta.

3. Sois para mim proteção e refúgio; na minha an-
gústia me haveis de salvar, e envolverei a minha 
alma no gozo. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, 
e no Senhor exultai de alegria! Corações retos, 
cantai jubilosos!

II LEITURA - Gl 2,16.19-21

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
GÁLATAS
Irmãos: 16Sabendo que ninguém é justificado por 
observar a Lei de Moisés, mas por crer em Jesus 
Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus 
Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo 
e não pela prática da Lei, porque pela prática da 
Lei ninguém será justificado. 19Aliás, foi em virtu-
de da Lei que eu morri para a Lei, a fim de viver 
para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. 
20Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. 
Esta minha vida presente, na carne, eu a vivo na 
fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por 
mim se entregou. 21Eu não desprezo a graça de 
Deus. Ora, se a justiça vem pela Lei, então Cristo 
morreu inutilmente. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 7,36-8,3
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 36um fariseu convidou Jesus para 
uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa 
do fariseu e pôs-se à mesa. 37Certa mulher, conhe-
cida na cidade como pecadora, soube que Jesus 
estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um 
frasco de alabrastro com perfume, 38e, ficando por 
detrás, chorava aos pés de Jesus; com as lágrimas 

tua esposa. 13Davi disse a Natã: “Pequei contra 
o Senhor”. Natã respondeu-lhe: “De sua parte, 
o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que 
não morrerás! Entretanto, por teres ultrajado 
o Senhor com teu procedimento o filho que te 
nasceu morrerá”. Palavra do Senhor.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Vamos aclamar o Evangelho, 

aleluia! (bis)
1. Tanto amor Deus nos mostrou, que seu Filho 

entregou, como vítima expiatória pelas nossas 
transgressões.

começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com 
os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o 
perfume. 39Vendo isso, o fariseu que o havia con-
vidado ficou pensando: “Se este homem fosse um 
profeta, saberia que tipo de mulher está tocando 
nele, pois é uma pecadora”. 40Jesus disse então 
ao fariseu: “Simão, tenho uma coisa para te dizer”. 
Simão respondeu: “Fala, mestre!” 41“Certo credor 
tinha dois devedores; um lhe devia quinhentas 
moedas de prata, o outro, cinqüenta. 42Como não 
tivessem com que pagar, o homem perdoou os 
dois. Qual deles o amará mais?” 43Simão respon-
deu: “Acho que é aquele ao qual perdoou mais”. 
Jesus lhe disse: “Tu julgaste corretamente”. 44En-
tão Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: 
“Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua 
casa, tu não me ofereceste água para lavar os 
pés; ela, porém, banhou meus pés com lágrimas 
e enxugou-os com os cabelos. 45Tu não me deste 
o beijo de saudação; ela, porém, desde que entrei, 
não parou de beijar meus pés. 46Tu não derramas-
te óleo na minha cabeça; ela, porém, ungiu meus 
pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os 
muitos pecados que ela cometeu estão perdoados 
porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem 
se perdoa pouco, mostra pouco amor”. 48E Jesus 
disse à mulher: “Teus pecados estão perdoados”. 
49Então, os convidados começaram a pensar: 
“Quem é este que até perdoa pecados?” 50Mas 
Jesus disse à mulher: “Tua fé te salvou. Vai em 
paz!” 8,1Depois disso, Jesus andava por cidades e 
povoados, pregando e anunciando a Boa-nova do 
Reino de Deus. Os doze iam com ele; 2e também 
algumas mulheres que haviam sido curadas de 
maus espíritos e doenças: Maria, chamada Mada-
lena, da qual tinham saído sete demônios; 3Joana, 
mulher de Cuza, alto funcionário de Herodes; Su-
sana, e várias outras mulheres que ajudavam a Je-
sus e aos discípulos com os bens que possuíam. 
Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Senhor, nosso Deus, vós que nos dais gratuita-
mente todos os dons, derramando sobre nós bên-
ção sobre bênção, sem nada nos exigir em tro-
ca. Concedei-nos a graça de fazermos o mesmo, 
colaborando com nossa comunidade. Queremos 
dar o que pede nossa consciência. Nosso dízimo 
é sinal de que somos discípulos missionários de 
Cristo comprometidos nesta grande família 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 neces-
sita do nosso tempo, trabalho, saber e dos nossos 
bens. Sentindo-nos ativos, generosos e responsá-
veis, sem medo de partilhar, estamos abertos para 
acolher os vossos imensos benefícios. Por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém.



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres humanos e os 
renovais pelo sacramento, fazei que jamais 
falte este sustento ao nosso corpo e à nossa 
alma. Por Cristo, nosso Senhor.

17. PREFÁCIO (MR p. 428)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, vosso Filho, que, 
pelo mistério da sua Páscoa, realizou uma obra 
admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas 
à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do 
pecado e da morte à glória de sermos o vosso 
povo, sacerdócio régio e nação santa, para an-
unciar, por todo o mundo, as vossas maravilhas. 
Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos 
à multidão dos anjos e dos santos,  cantando 
(dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO  EUCARÍSTICA  II  
(MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso Espí-
rito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-
ças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu 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 PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o papa Francisco, com o 
nosso Bispo Celso Antônio e todos os ministros 
do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na esperança 
da ressurreição e de todos os que partiram des-
ta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa 
face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Es-
pírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.
Todos: Amém!
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DE OFERENDAS -  92º encontro
01. O teu filho quando esteve por aqui/ Muitas 

vezes por amor se antecipou / Quando via 
alguém sofrer interferia/ Muitas vezes a pes-
soa nem pedia / Mas ao ver o sofrimento de 
um alguém, / Sobretudo se ninguém o aju-
dava / Dava um jeito de ajudar essa pessoa,/ 
Por amor, Jesus, então, se antecipava 

Ref.: Não pediste, meu Senhor, mas eu Te tra-
go a minha oferta/ Não precisas dos meus 
bens, mas eu preciso me lembrar/ Que me 
deste o Teu amor e a Tua graça é mais que 
certa/ Muito grato eu vim deixar a paz que 
eu tenho em teu altar.



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia pre-
figura a união dos fiéis em vosso amor; fazei que 
realize também a comunhão na vossa Igreja. Por 
Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42
3ª Vd -  1Rs 21,17-29; Sl 50 (51); Mt 5,43-48
4ª Vd - 2Rs 2,1.6-14; Sl 30 (31); Mt 6,1-6.16-18
5ª Vd -  Eclo 48,1-15; Sl 96 (97); Mt 6,7-15
6ª Vd -  2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131 (132); Mt 6,19-23
Sb Vd -  2Cr 24,17-25; Sl 88 (89); Mt 6,24-34
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  23. CANTO FINAL (Apostila 90º Encontro)
1. Meu jardim ganhou mais vida; meu amor, nova 

semente. Hoje, faço aliança com você, com sua 
gente. Na estrada dia-a-dia, eu sustento o seu 
andar. O meu brilho está em seus olhos e a mi-
nha paz no seu olhar!

Ref.: Vai, eu envio você! Vai testemunhar! Vai, eu 
envio você! Por sua boca, irei falar!

2. Meu jardim ganhou mais vida; meu amor, nova 
semente. Hoje, faço aliança com você, com sua 
gente. Luz da terra, meu tesouro, povo meu, 
“meu coração”, eu serei o seu consolo, alegria 
e salvação!

Final: Vai!
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20. CANTO DE COMUNHÃO -  93º encontro
1. É bom estarmos juntos / À mesa do Senhor 

/ E, unidos na alegria, / Partir o pão do amor.
Ref.: Na vida caminha / Quem come deste pão. 

/ Não anda sozinho, / Quem vive em comu-
nhão.

2. Embora sendo muitos, / É um só o nosso 
Deus. / Com ele vamos juntos, / Seguindo os 
passos seus.

3. Formamos a Igreja, / O Corpo do Senhor, / 
Que em nós o mundo veja / A luz do seu amor.

4. Foi Deus quem deu outrora / Ao povo o pão 
do céu, / Porém, nos dá agora / O próprio 
Filho seu.

5. Será bem mais profundo / O encontro, a co-
munhão, / Se formos para o mundo / Sinal de 
salvação.

6. A nossa Eucaristia / Ajude a sustentar / Quem 
quer, no dia a dia, / O amor testemunhar.

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, se-
jamos 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 Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, 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)

RITOS DA COMUNHÃO 21. CANTO DE COMUNHÃO II - 93 Encontro
1. Tanto que esperou pudesse um dia/ Chegar bem 

perto, dizendo tudo! Se não conseguiu como 
queria,/ O seu silêncio não ficou mudo.

Ref.: Ela muito amou, tem a minha paz,/ Vai seguir 
caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será 
capaz/ De espalhar na terra o meu amor.

2. Ela ultrapassou toda medida,/ Não lhe bastando 
meros preceitos. Lágrimas, perfume - que acolhi-
da!/ Nem se importando com preconceitos.

3. Se ninguém ousou dizer bem claro/ O que pen-
sava daquele gesto, Ele revelou como era raro/ 
Esse carinho tão manifesto.

4. Ele é sempre mais que um convidado,/ Se põe à 
mesa nutrindo a vida; Olha os corações e põe de 
lado/Toda aparência, cura a ferida.
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