
15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

15 de julho de 2018
Ano B - Verde

“Evangelizar: 
uma exigência para o  mensageiro.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: O Pai nos chama e nos confia uma mis-
são a ser desempenhada ao estilo de Jesus, que 
veio para curar, consolar, libertar, destruindo tudo o 
que oprime e escraviza e abrindo possibilidades de 
vida feliz e abundante. Participando da celebração, 
Ele nos consagra como enviados, entregando-nos 
seu Espírito, e nos fortalece para que nunca per-
camos o entusiasmo e a alegria em nossa missão. 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 homens 
e mulheres que Ele chama e envia. Esses 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 exer-
cer 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  profeta; sou pastor de gados e cultivo 
sicômoros. 15O Senhor chamou-me, quando eu 
tangia o rebanho, e o Senhor me disse: ‘Vai 
profetizar para Israel, meu povo’”. PALAVRA 
DO SENHOR.
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02. CANTO INICIAL(95º encontro)
1. Às tuas portas, Senhor,/ nossos pés já se de-
tém, para entrar com fervor/ na feliz Jerusalém! 
Tua casa é nossa casa;/ nós somos o teu povo: 
cantando um canto novo,/ Teu nome santo vimos 
proclamar!
Ref.: Alegres entramos/ pra juntos louvar-te, Se-
nhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu amor!
2. Povo de Deus, és feliz,/ porque Ele te esco-
lheu,/ para contigo habitar/ e fazer-te povo seu!
Na terra peregrino,/ destino é o Monte Santo... 
Aclama com teu canto/ o Deus bendito que hoje 
vem a ti!
3. Narram tua glória, Senhor,/ toda a terra, o mar 
e os céus...mas quem sustenta o louvor/ é a voz 
dos filhos teus. Correr ao teu encontro: eis nossa 
alegria! És fonte que sacia/ a nossa fome e sede 
de amor!

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
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.

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

TODOS: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cris-
to, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! Se-
nhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

06. GLÓRIA (95º encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, 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 nosso interces-
sor, 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!

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 Cristo, ele nos escolheu, antes da funda-
ção do mundo, para que sejamos santos e irrepre-
ensíveis sob o olhar, no amor. 5Ele nos predestinou 
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 perdo-
adas, 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 mistério da sua vontade, o desígnio benevolente 
que de antemão determinou em si mesmo, 10para 
levar a plenitude o tempo estabelecido e recapitular 
em Cristo, o universo inteiro: tudo o que está nos 
céus e tudo que está sobre terra. PALAVRA DO 
SENHOR.

EVANGELHO - Mc 6,7-13
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze, e co-
meçou 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 

LITURGIA EUCARÍSTICA11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1. Que o Pai Senhor Jesus Cristo nos dê do sa-
ber o Espírito; Conheçamos, assim a esperança 
à qual nos chamou como herança.

e que não levassem duas túnicas. 10E Jesus disse 
ainda: “Quando entrardes numa casa ficai ali até 
a vossa partida. 11Se algum lugar não vos recebe-
rem, nem quiseres vos escutar, quando sairdes 
sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra 
eles!”. 12Então os doze partiram e pregaram que 
todos se convertessem. 13Expulsavam muitos de-
mônios e curavam numerosos doentes, ungindo-
-os com óleo. PALAVRA DA SALVAÇÃO.  

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Supliquemos a Deus Pai que nos mostre 
sua misericórdia e dê a salvação à comunidade 
reunida em seu nome, dizendo: 

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. 
1. Pelo Papa Francisco, e por todos os bispos, 
presbíteros e diáconos, para que celebrem os 
mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor 
sempre renovados, rezemos ao Senhor...    
 
2. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, 
para que, sem acúmulo de bens, anunciem o ar-
rependimento e a fraternidade, rezemos ao Se-
nhor...    

3. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos 
rejeitados e por todos os que sofrem, para que 
encontrem alívio junto de Deus e dos irmãos, re-
zemos ao Senhor...  
    
5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 
para que Deus nos conceda o perdão dos peca-
dos e a coragem de assumirmos a missão evan-
gelizadora da Igreja. Rezemos ao Senhor...   

(Outras intenções: Sede vacante; escolha do 
novo bispo; necessidades sociais, etc.) 
Presid.: Senhor, nosso Deus e Pai, que nos des-
tes a conhecer vossa vontade de renovar todas 
as coisas em Cristo, iluminai os olhos do nosso 
coração, para sabermos vivenciar nossa voca-
ção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

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 justiça 
andará na sua frente e a salvação há de seguir 
os passos seus.

15. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Lá, lá, lá, lá, lá, lá laia, laia.                    
1. Quando o trigo amadurece/ e do sol recebe a 
cor./ Quando a uva se torna prece/ na oferta do 
nosso amor./ Damos graças pela vida/ derra-
mada  neste chão/ pois és Tu, o Deus da vida/ 
Quem dá vida à criação. (Bis)
2. Os presentes da natureza/ o amor do cora-
ção./  O teu povo canta a certeza/ traz a vida em 
procissão./ Abençoa nossa vida/ o trabalho re-
dentor/ as colheitas repartidas/ para celebrar 
o amor. (Bis)

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 84(85)
(Melodia: Ap. 80º Enc. – “Ó Senhor nosso Deus...”)
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 salvação dos 
que o temem, e a glória habitará em nossa terra.
2. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e 



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

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B (MR p. 848)
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação) 
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo 
e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa 
sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com 
vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o 
vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do 
Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 
peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso 
Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até 
a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, 
também nós, com os Anjos e Santos, proclamamos 
a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz: 
Santo, Santo, Santo,

Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, 
é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, 
quando nos reunimos por seu amor. Como outrora 
aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte 
o pão para nós.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que 
envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes 
dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e X o Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a últi-
ma Ceia, ele tomou o pão, deu graças 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, tomando 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. Eis 
o mistério da fé!
Todos: Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 
vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!

Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória 
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela 
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, anuncia-
mos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. 
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Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e 
por toda a eternidade, entre os membros do vosso 
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Fortalecei, Senhor, na unidade os convi-
dados a participar da vossa mesa. Em comunhão 
com o nosso Papa Francisco, com todos os Bispos, 
presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, pos-
samos irradiar confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida.
Todos: Tornai viva nossa fé, nossa esperança!

Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. 
e N.), que adormeceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: 
acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no 
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. 
E em comunhão com a bem-aventurada Virgem 
Maria, São José, seu esposo, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S.N. ou patrono) e todos os Santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.

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.

 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



RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

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

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br - Zc 2,14-17; (Sl) Lc 1,46-55; Mt 12,46-50
3ª Vd - Is 7,1-9, Sl 47(48), Mt 11,20-24
4ª Vd - Is 10,5-7.13-16; Sl 93(94); Mt 11,25-27
5ª Vd - Is 26,7-9.12.16-19; Sl 101(102); Mt 11,28-30
6ª Vd - Is 38,1-6.21-22.7-8; Cânt.: Is 38,10-16; Mt 12,1-8
Sb Vd - Mq 2,1-5; Sl 9b(10); Mt 12,14-21
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20. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Sem Jesus nada podemos fazer/ sem vida é o 
nosso viver. O ramo por si não faz acontecer/ só 
dá frutos se na videira 
permanecer
Ref.: Permanecer em Cristo, a verdadeira 
videira. Cuidados por Deus durante a vida 
inteira. Tal qual a ramos fortes daremos frutos 
de amor: partilha, justiça e louvor. (Bis)
2. O amor é o mandamento vital/ Só amando 
venceremos o mal. Assim como o Pai me ama, 
amo vocês/ só em mim frutos virão até na aridez
3. Se ouvirem o que eu digo serão/ Meus amigos 
e alegria terão. Pois tudo que ouvi do Pai a vocês 
revelei/ em meu nome o que pedirem concederei!
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19. REFRÃO ORANTE (95º enc.)
“Enviai Senhor muitos operários, para a nos-
sa messe, pois a messe é grande Senhor, e os 
operários são poucos.”

21. CANTO DE COMUNHÃO II
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 comunhão. 
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 comu-
nhão, / Se formos para o mundo / Sinal de salvação. 
6. A nossa Eucaristia / Ajude a sustentar / Quem 
quer, no dia a dia, / O amor testemunhar.

  23. CANTO FINAL
Ref.: Mãe das vocações, escuta os fi lhos teus, 
intercede pos nós a Deus. (Bis)
1. Que aprendamos a pedir, intercede por nós 

Operários para a messe, intercede por nós 
E em cada comunidade, intercede por nós 
Uma nova vocação. Roga por nós, roga por 
nós, intercede por nós.

2. Que a Igreja, num só corpo, intercede por nós.     
    Seja unida na oração, intercede por nós. 
    Partilhe testemunhos, intercede por nós, 
    De vocação: agora é a hora. Roga por nós,    
    roga por nós, intercede por nós.
3. Que sejamos seguidores, intercede por nós

E também propagadores, intercede por nós 
Uma igreja em saída, intercede por nós 
Que defende a fé e a vida. Roga por nós, roga 
por nós, intercede por nós.

Atenção cantores: o canto pastoral da Diocese 
de Apucarana convida você e seu grupo a acom-
panhar, através da Rádio Desterro FM (106.5), o 
programa “Cantar ao Sol Maior” todas as terças-
-feiras ás 20h00. Sintonize e faça uso de mais este 

instrumento para melhor cantarmos a missa.

Srs. Padres e comunidades: Durante todo o pe-
ríodo de vacância da diocese é importante que se 
reze pela escolha do novo bispo. Faça-se uso da 
Missa “para eleição do bispo” presente no Missal 
Romano p.885. Este formulário pode ser utilizado 
indiscriminadamente nas missas semanais, não 
substituindo, porém, as liturgias dominicais, sole-
nidades, festas ou memórias obrigatórias. 
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