
16º Domingo do Tempo Comum

17 de julho de 2016
Ano C - Verde

“Em primeiro lugar, escute o Senhor.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Cada Eucaristia que celebramos é 
uma nova oportunidade para sentirmos a pre-
sença de Deus que nos comunica a vida. É Ele 
que nos acolhe como filhos. Ao celebramos a 
Eucaristia, entramos na casa de Deus, e Jesus 
entra em nossa casa. Nós nos sentamos aos 
pés do Mestre para escutar. E Ele nos diz: 
“Uma só coisa é necessária”, ou seja, a única 
coisa que nos pede é que entremos em comu-
nhão com ele e, por conseguinte, com seu pro-
jeto. Assumamos, nesta celebração, a mesma 
postura de Maria: silenciar para escutar o que 
o Senhor tem a nos dizer.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, sede generoso para com os vossos fi-
lhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, 
para que, repletos de fé, esperança e caridade, guarde-
mos fielmente os vossos mandamentos. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Partindo dum gesto de hospitalidade, comum 
na primeira leitura e no evangelho, ultrapassa em ambos 
os casos a cena em questão para atingir o nível da fé 
diante do Senhor que está de passagem. Abraão recebe 
a promessa divina de um descendente, e as irmãs Marta 
e Maria aprendem dos lábios de Jesus o valor da bem-
-aventurança da palavra: escutá-la e praticá-la.

I LEITURA  - Gn 18,1-10a

08. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
Naquele dias, 1o Senhor apareceu a Abraão jun-
to ao carvalho de Mambré, quando ele estava 
sentado à entrada da sua tenda, no maior calor 
do dia. 2Levantando os olhos, Abraão viu três 
homens de pé, perto dele. Assim que os viu, 
correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. 
3E disse: “Meu Senhor, se ganhei tua amizade, 
peço-te que não prossigas viagem, sem parar 
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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 res-
ponder./ Coragem para a decisão é preciso 
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!

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)
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05. ATO PENITENCIAL - 93º encontro
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Presid.: Deus, vós que sois amigo bondoso de todos nós, 
perdoai nossas faltas contra o acolhimento, tende com-
paixão de nós e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

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 15(14)
      (Melodia: Cheia de graça - 92º enc. )
Ref.: Senhor, quem morará em vossa casa? (bis)
1. É aquele que caminha sem pecado e pratica a 

justiça fielmente; que pensa a verdade no seu 
íntimo e não solta em calúnias sua língua.

2. Que em nada prejudica seu irmão, nem cobre 
de insultos seu vizinho; que não dá valor 
algum ao homem ímpio, mas honra os que 
respeitam o Senhor.

3. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem 
se deixa subornar contra o inocente. Jamais 
vacilará quem vive assim! Jamais vacilará 
quem vive assim! 

II LEITURA  - Cl 1,24-28

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
COLOSSENSES  
Irmãos: 24Alegro-me de tudo o que já sofri por 
vós e procuro completar na minha própria carne 
o que falta das tribulações de Cristo, em soli-
dariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. 25A 
ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me 
confiou de vos transmitir a palavra de Deus em 
sua plenitude: 26o mistério escondido por sécu-
los e gerações, mas agora revelado aos seus 
santos. 27A estes Deus quis manifestar como é 
rico e glorioso entre as nações este mistério: a 
presença de Cristo em vós, a esperança da gló-
ria. 28Nós o anunciamos, admoestando a todos e 
ensinando a todos, com toda sabedoria, para a 
todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. 
Palavra do Senhor.

EVANGELHO  - Lc 10,38-42
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 38Jesus entrou num povoado, e 
certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua 
casa. 39Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos 
pés do Senhor, e escutava a sua palavra. 40Mar-
ta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. 
Ela aproximou-se e disse: “Senhor, não te im-
portas que minha irmã me deixe sozinha, com 
todo o serviço? Manda que ela me venha aju-
dar!” 41O Senhor, porém, lhe respondeu: “Mar-
ta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por 
muitas coisas. 42Porém, uma só coisa é neces-
sária. Maria escolheu a melhor parte e esta não 
lhe será tirada”. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

junto a mim, teu servo. 4Mandarei trazer um pou-
co de água para vos lavar os pés, e descansa-
reis debaixo da árvore. 5Farei servir um pouco 
de pão para refazerdes vossas forças, antes de 
continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo 
que vos aproximastes do vosso servo”. Eles 
responderam: “Faze como disseste”. 6Abraão 
entrou logo na tenda, onde estava Sara e lhe 
disse: “Toma depressa três medidas da mais 
fina farinha, amassa alguns pães e assa-os”. 
7Depois, Abraão correu até o rebanho, pegou um 
bezerro dos mais tenros e melhores, e deu-o a 
um criado, para que o preparassem sem demo-
ra. 8A seguir, foi buscar coalhada, leite e o be-
zerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, 
porém, permaneceu de pé, junto deles, debaixo 
da árvore, enquanto comiam. 9E eles lhe pergun-
taram: “Onde está Sara, tua mulher?” “Está na 
tenda”, respondeu ele. 10aE um deles disse: “Vol-
tarei, sem falta, no ano que vem, por este tempo, 
e Sara, tua mulher, já terá um filho”. Palavra do 
Senhor.

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

alê, aleluia! (bis)
1. A paz de Cristo reine em vossos co-

rações; ricamente habite em vós sua 
palavra!

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que no sacrifício da cruz, úni-
co e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios 
da Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, 
o nosso sacrifício, para que os dons que cada 
um trouxe em vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor.

15. CANTO DAS OFERENDAS
(93 Encontro)

1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ São 
respostas ao carinho do Senhor / Um sim 
com todas as consequências/ Que se faz 
na existência repleta de amor

Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És 
bendito por toda vocação / Bendito sejas, 
bendito sejas,/Bendito sejas, bendito 
sejas.

2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ Aí 
vai o coração e a missão / As lutas pela 
vida do teu povo/ Este ardor é como fogo 
que se acalma só na ação.

3. O que tenho é meu amor no teu amor/ 
Que se doa sem temor para servir / O sa-
ber, a humildade e o perdão/ A ternura e a 
compaixão... apresento neste sim



17. PREFÁCIO (MR p. 430)
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 Nós reconhece-
mos ser digno da Vossa imensa Glória vir em 
socorro de todos os mortais com vossa divin-
dade. E servir-vos de nossa condição mortal, 
para nos libertar da morte e abrir-nos cami-
nhos da salvação, por Cristo Senhor nosso. 
Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza, 
os santos proclamam a vossa glória. Conce-
dei-nos também a nós associar-nos aos seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coisas e não 
cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, 
um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos apre-
sentamos para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e X o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 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 tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 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 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 

céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia convosco e concedei que, alimen-
tando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e 
nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, com os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós  na vossa 
presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo 
o Papa Francisco e nosso bispo Celso Antônio, 
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo 
o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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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RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, permanecei junto ao povo que ini-
ciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, 
despojando-nos do velho homem, passemos a uma 
vida nova. Por Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd - Mq 6,1-4.6-8; Sl 49; Mt 12,38-42

3ª Vd -  Mq 7,14-15.18-20; Sl 84; Mt 12,46-50

4ª Vm - Jr 1,1.4-10; Sl 70; Mt 13,1-9

5ª Vm -  Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35; Mt 3,10-17

6ª Br -  Cl 3,1-4 ou 2 Cor 5,14-17; Sl 62; Jo 20,1-2.11-18

Sb Vd -  Jr 7,1-11; Sl 83; Mt 13,24-30
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20. CANTO DE COMUNHÃO I 
       (Apost. 90º Encontro)

Ref.: O pão da vida, a comunhão,/Nos une a 
Cristo e aos irmãos; /: E nos ensina a abrir 
as mãos,/Para partir, repartir o Pão. (Bis)

1. Lá, no deserto, a multidão/Com fome segue 
o Bom Pastor, / Com sede busca a Nova Pa-
lavra: Jesus tem pena e reparte o pão.

2. Na Páscoa Nova da Nova Lei,/ Quando 
amou-nos até o fim, / Partiu o Pão, disse: 
“Isto é meu Corpo,/ Por vós doado: tomai, 
comei!”

3. Se, neste Pão, nesta comunhão,/ Jesus por 
nós dá a própria vida, / Vamos também re-
partir os dons,/ Doar a vida por nosso irmão.

4. Onde houver fome, reparte o pão,/ E tuas 
trevas hão de ser luz: Encontrarás Cristo no 
irmão,/ Serás bendito do Eterno Pai.

5. Não é feliz quem não sabe dar,/ Quem não 
aprende a lição do altar: De abrir a mão e o 
coração,/ Para doar-se no próprio dar.

6. Abri, Senhor, estas minhas mãos,/ Que para 
tudo guardar se fecham! Abri min’alma, meu 
coração,/ Para doar-se no eterno dom.

  22. CANTO FINAL 
1. Em coro a Deus Louvemos: eterno é seu 

amor!/ Pois Deus é admirável: eterno é 
seu amor!

Ref.: Por nós fez maravilhas, louvemos o 
Senhor!

2. Criou o céu e a terra: eterno é seu amor!/ 
Criou o sol e a lua: eterno é seu amor!

3.  E fez à sua imagem: eterno é seu amor!/ 
O homem livre e forte: eterno é seu amor!

4. Na história que fazemos: eterno é seu 
amor!/ Deus vai à nossa frente: eterno é 
seu amor!

5. E quando nós pecamos: eterno é seu 
amor!/ Perdoa e fortalece: eterno é seu 
amor!

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.
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.

(Saudação da Paz)
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