Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação

Celebração Dominical - DIOCESE DE APUCARANA
12º DOMINGO DO TEMPO COMUM
19 de junho de 2022 - Ano C - Verde
“E vós, quem dizeis que eu sou?”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Reunidos à mesa do Eterno Pai, celebramos a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus
Cristo. Conhecemos tal mistério mediante testemunho dos Apóstolos e, associando-nos a eles,
seguimos compreendendo Jesus de modo progressivo. A liturgia de hoje O aponta como autêntico
Messias. Sem desejar fama e poder, escolheu ser
fiel ao Pai, tornando-se servo de todos até a morte.
02. CANTO INICIAL (95º encontro)
1. Às tuas portas, Senhor,/ nossos pés já se detém, 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,
Senhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu
amor!
2. Povo de Deus, és feliz,/ porque Ele te escolheu,/ 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!
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.
(Breve momento de silêncio)
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Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.
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
(Mel. 99º N: 08)
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei
dos céus, Deus Pai todo-poderoso: Nós Vos
louvamos, nós Vos bendizemos, Nós Vos
adoramos, nós Vos glorificamos, Nós Vos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai: Vós que
tirais o pecado do mundo, tende piedade de
nós; Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica; Vós que estais à direita
do Pai, tende piedade de nós. 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, amém! Amém, amém!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida
a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de
conduzir os que firmais no vosso amor. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Somos convidados a perceber verdadeiramente Jesus Cristo: não uma figura do passado,
mas atual e próxima de nós.

I LEITURA - Zc 12,10-11;13,1
08. LEITURA DA PROFECIA DE ZACARIAS
Assim diz o Senhor: 10“Derramarei sobre a casa
de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um
espírito de graça e de oração; eles olharão para
mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único,
e hão de sentir por ele a dor que se sente pela
morte de um primogênito. 11Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi
o de Adadremon, no campo de Magedo. 13,1Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de
Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação”. PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL
Sl 62(63)
(Melodia: “Das obras do Senhor” )
Ref.: A minh’alma tem sede de vós, como a
terra sedenta, ó meu Deus!
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de
vós, minha carne também vos deseja.
2. Como terra sedenta e sem água, venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa
glória e poder. Vosso amor vale mais do que a
vida: e por isso meus lábios vos louvam.
3. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para
vós minhas mãos! A minh’alma será saciada, como
em grande banquete de festa; cantará a alegria
em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor!
4. Para mim fostes sempre um socorro; de vossas
asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra
em vós; com poder vossa mão me sustenta.

II LEITURA - Gl 3,26-29
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS
GÁLATAS - Irmãos: 26Vós todos sois filhos
de Deus pela fé em Jesus Cristo. 27Vós todos
que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. 28O que vale não é mais ser
judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem
homem nem mulher, pois todos vós sois um
só, em Jesus Cristo. 29Sendo de Cristo, sois
então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 9,18-24
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (98º Enc.)
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz
elas estão a escutar; eu conheço, então, minhas
ovelhas, que me seguem comigo a caminhar.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS - Certo dia,
18
Jesus estava rezando num lugar retirado, e
os discípulos estavam com ele. Então Jesus
perguntou-lhes: “Quem diz o povo que eu
sou?” 19Eles responderam: “Uns dizem que és
João Batista; outros, que és Elias; mas outros
acham que és algum dos antigos profetas que
ressuscitou”. 20Mas Jesus perguntou: “E vós,
quem dizeis que eu sou?” Pedro respondeu:
“O Cristo de Deus”. 21Mas Jesus proibiu-lhes
severamente que contassem isso a alguém. 22E
acrescentou: “O Filho do Homem deve sofrer
muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos
sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto e
ressuscitar no terceiro dia”. 23Depois Jesus disse
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a todos: “Se alguém me quer seguir, renuncie a
si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me.
24
Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim,
esse a salvará”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Irmãos e irmãs, chamados por Deus Pai a
seguir o caminho de seu filho Jesus, apresentemos
a Ele as nossas intenções:
R. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Senhor, o Apóstolo Pedro, confirmou a fé da Igreja; concedei ao Papa Francisco e ao nosso bispo
Carlos a vossa fortaleza para guardarem fielmente a
fé que receberam dos Apóstolos. Rezemos...
2. Senhor, Vós que fazeis jorrar como rio a vossa misericórdia; dai-nos experimentar sempre a vossa compaixão
e exercitar o perdão com nossos irmãos. Rezemos...
3. Senhor, vosso desejo é que vivamos em fraternidade e comunhão; fazei crescer o dom da unidade em
todos aqueles que seguem o vosso Filho. Rezemos...
4. Senhor, Vosso Filho nos lembrou que para
segui-lo é preciso assumir a cruz; concedei-nos a
coragem de aceitar as consequências da fé que
professamos. Rezemos...
(Outras preces da comunidade)
Presid.: Deus eterno e onipotente, que por meio do
Espírito Santo inspirais a oração de vossos filhos,
fazei-nos dóceis à vossa palavra e concedei-nos
aquilo que vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.

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.: Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados
por ele, possamos oferecer-vos um coração que
vos agrade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V
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,...
P r e s i d . : S e n h o r, v ó s q u e s e m p r e q u i sestes 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 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!

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
José 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, com São José
seu esposo, 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!

RITOS 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
misericórdia, 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.

Todos: O Espírito nos una num só corpo!

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.

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas

Todos: Amém.

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.
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19. CANTO DE COMUNHÃO I (95º encontro)
1. Chamado pra terra distante, com idade já bem
avançada foi Abraão. Seguiu o caminho confiante, cumpriu sua grande missão.
REF.: Vem, vem, vem. Vem que eu te chamo,
Vem pra partilhar os dons, Vem pra repartir o
pão/ Vai, vai, vai/ Vai que estou contigo/ Ensina a partilhar os dons/ Ensina a repartir o pão/
Vem que eu te chamo e vai.
2. Profeta de nações diversas/ Querido por Deus
antes mesmo de ser embrião/ Plantou Jeremias
justiça/ Cumpriu sua grande missão.
3. Adulto e já bem preparado/ Na luz foi ao solo
aceitando sua vocação/ Pilar da Igreja então
Paulo/ Cumpriu sua grande missão.
4. As redes ficaram na praia/ As chaves da Igreja
ficaram em suas mãos/ De pedra alicerce então
Pedro/ Cumpriu sua grande missão.
5. Chamados por Deus somos todos/ A um sim
responder na partilha dos dons e do pão/ Nos
gestos de amor nós queremos/ Cumprir nossa
grande missão.
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.
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
irei habitar.
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21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação
que devotamente estamos celebrando. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS
22. CANTO FINAL
(99º Enc)
Ref.: Diocese do povo que ama, Apucarana.
Igreja hospital de campanha. /: Casa do Pão
e da Palavra, Da caridade e da Missão. (Bis)
1. A intercessão, em nossa oração, suplicar à Senhora de Lourdes, em festa louvar. A caminhada
é sinodal: Comunhão e missão na participação.
2. O coração e os corações despertar. Motivar
em Cristo - essencializar. Em unidade, em comunhão, Num desejo ardente de comunicação.
3. A iniciação à vida cristã implantar. Estudar a
palavra e evangelizar. Leitura orante e formação,
Diaconias vibrantes gerando missão.
4. Eucaristia e celebrações preparar. Conscientes, ativos para bem celebrar. De portas abertas
e em oração, No luto, com o enfermo e na adoração.
5. O ensino social da Igreja criar. Consciência
ecológica também despertar. A caridade veloz e
eficaz: O projeto de Deus na Igreja se faz.
6. O evangelho, a palavra de Deus anunciar.
Pastorais, movimentos “missionarizar”. Igreja
em saída, o Cristo é missão, Missionários nós
somos, num só coração.
TEXTOS BÍBLICOS:
Seg: 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59 (60); Mt 7,1-5;
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Sext: Ez 34, 11-16; Sl 22; Rm 5,5b-11; Lc 15, 3-7
Sab: Is 61, 9-11; 1Sm 2,1.4-5.6-7; Lc 2,41-51.
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