Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!

Celebração Dominical - Ano XLI - Nº 2326
6º DOMINGO DO TEMPO COMUM
16 de fevereiro de 2020 - Ano A - Verde
“Eu, porém, vos digo...” Mt 5,22a

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: A liturgia de hoje nos mostra que Jesus
não se colocou na contramão do Deus do Antigo
Testamento. Ao contrário, revela o verdadeiro projeto do Senhor para a humanidade. Guiados por seus
ensinamentos, peçamos que ele nos aponte seu
querer divino, livrando-nos de dar-nos por satisfeitos
com a observância superficial dos mandamentos.
02. CANTO INICIAL
Ref.: Vinde e vede, vinde! Ele está no meio de
nós! Ele está no meio de nós!
1. Como a André e a João, que perguntavam:
“Onde moras, Senhor, onde é que estás?” Recebemos da Igreja esta resposta: “Ele mora entre
nós e tem a paz!”
2. Ele, o Filho, a Palavra se fez carne e assumiu
nossa humana condição: nossa vida viveu e
nossas lutas e, agora, entre nós, se dá no Pão!
3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, é meu Sangue, tomai, todos bebei! Como eu fiz, aprendei, o amor
se entrega: vossa vida entregai, se o Pão comeis!
4. Vive a Igreja da Santa Eucaristia, que é a fonte
e a meta da missão; fonte de onde ela haure sua
força, culminância da evangelização!
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)
05. ATO PENITENCIAL (96º encontro)
1. Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
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Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

06. HINO DE GLÓRIA
(84º Enc.)
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, 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 nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor.
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor,
com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor.
Amém! Amém!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que prometestes permanecer nos
corações 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.: A Palavra de Deus deve atingir o mais
profundo do ser humano. 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
16
Se 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.
19
A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e
poderoso e tudo vê continuamente. 20Os olhos
do Senhor estão voltados para os que o temem.
Ele conhece todas as obras do homem. 21Não
mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém
deu licença de pecar. PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL

Sl 119(118)

(Mel.: 93º enc. “Ó Senhor nosso Deus como é grande...”)
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 sabedoria, não da
sabedoria deste mundo nem da sabedoria dos
poderosos deste mundo, que, afinal, estão votados à destruição. 7Falamos, sim, da misteriosa
sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que
desde a eternidade Deus destinou para nossa
glória. 8Nenhum dos poderosos deste mundo
conheceu essa sabedoria. Pois, se a tivessem
conhecido, 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...
(mais breve)
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 pequenos, 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 cometerás 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 juramentos 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 - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Irmãos e irmãs em Cristo, oremos a Deus
Pai todo-poderoso, para que nos ajude com a sua
graça a pôr em prática as palavras de Jesus, suplicando:
R. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
1. Pelo Papa Francisco e por todos os bispo, para
que despertem no coração dos fiéis o desejo de
vivenciarem os valores do reino dos Céus, rezemos
ao Senhor...
2. Pelos professores, para que saibam promover
a cultura de paz alicerçada nos mandamentos de
Deus, rezemos ao Senhor...
3. Pelos oprimidos e marginalizados, pelos pobres,
pelos aflitos e pelos que sofrem, para que encontrem alívio, consolo e saúde, rezemos ao Senhor...
4. Por todos nós aqui presentes e que escutamos as
palavras de Jesus no Evangelho, para que a nossa
justiça supere a dos escribas e fariseus, rezemos
ao Senhor...
(Outras intenções da comunidade)
Presid.: Senhor, Deus onipotente, gravai em nós a
lei do amor e do perdão, para sermos capazes de
viver em conformidade com o Evangelho do vosso
Filho. Ele que convosco vive e reina, na unidade do
Espírito Santo.
Todos: Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!/ Sentir-se
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos
do caminho,/ No pão e vinho, ofertas deste altar.
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito,
bendito, Bendito seja Deus para sempre. (Bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão,/ Missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja,
formar comunidade,/ Ser solidário, tornar-se um
povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé;/ Ter esperança de um mundo bem melhor; Na caridade
sentir-se familiares,/ Lutando juntos em nome do
Senhor.
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e
renove, e seja fonte de eterna recompensa para os
que fazem a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
17. 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:
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!
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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 renovando
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 Carlos 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!

RITO DA COMUNHÃO
18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa miseri16/fevereiro/verde/p3

córdia, 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.
19. CANTO DE COMUNHÃO I
(96º enc.)
1. O Senhor está na brisa mansa e tão suave,
O Senhor está na sarsa que arde e não se consome. Deus está e estará, onde dois ou mais se
reunirem no seu nome
Ref.: Para onde iremos Senhor? Contigo queremos ficar! Permanentes no Teu amor. Nunca
irás nos abandonar. Contigo comungamos.
Corpo e Sangue nos entregas. Só em Ti encontraremos palavras de vida eterna.
2. O Senhor está na assembleia reunida. O Senhor está no pão do céu que é partilha. Na palavra
Deus está, proclamada, viva na Santa Eucaristia.
3. O Senhor está no pobre fraco e excluído. O
Senhor está no doente e desvalido. No idoso Deus
está, na criança só, no faminto, no mendigo...
4. O Senhor está no amor-fraternidade. O Senhor
está na paz, partilha e unidade. Na Esperança
Deus está, no perdão, na fé, na alegria e caridade.
20. CANTO DE COMUNHÃO II
(96º Enc.)
Ref.: Quem come a minha carne e bebe o meu
sangue. Tem a vida eterna diz o Senhor: e Eu
o ressuscitarei. E Eu o ressuscitarei, e Eu o
ressuscitarei no último dia.
1. O Senhor é meu pastor, nada pode me faltar,
Em verdes pastagens, Ele me faz repousar.
2. Me conduz às águas frescas, e minhas forças
restaura, me guia a bons caminhos, pelo amor
de seu nome.
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a a bons caminhos, pelo amor de seu nome.
3. Se caminho em vale escuro, nada terei a temer, pois estás sempre comigo, tranquilizando o
meu ser.
4. Um banquete em tua mesa, preparas diante
de mim, e me unges com perfume, a minha taça
transborda.
5. Sua bondade e seu amor, sem fim vão me
acompanhar, e na casa do Senhor, pra sempre
eu irei habitar.

21. 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.
Todos: Amém.
RITOS FINAIS
22. CANTO FINAL
1. Louvando Maria / o povo fiel / A voz repetia / de
São Gabriel.
Ref: Ave, ave, ave Maria / Ave, ave, ave Maria.
2. Um anjo descendo / num raio de luz / Feliz, Bernadete / à fonte conduz.
3. Vestida de branco / da glória desceu / Trazendo
na cinta / as cores do céu.
4. Mostrando o rosário / na cândida mão / Ensina o
caminho / da santa oração.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Br - Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13
3ª Vd - Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 8,14-21
4ª Vd - Tg 1,19-27; Sl 14(15); Mc 8,22-26
5ª Vd - Tg 2,1-9; Sl 33(34); Mc 8,27-33
6ª Br - Tg 2,14-24.26; Sl 111(112); Mc 8,34-9,1
Sb Br - 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19
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