
12º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

25 de junho de 2017
Ano A - Verde

“Não tenhais medo”!

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Três elementos são destacados na cele-
bração atual: medo, instabilidade e sofrimento. Três 
elementos que mexem com a vida de cada pessoa 
e atinge também quem se faz discípulo de Jesus 
ao assumir o compromisso evangelizador. Jesus 
não é ingênuo e sabe que o medo, a instabilidade 
emocional e a ameaça do sofrimento afetam a vida 
dos discípulos e, por isso, vai direto ao assunto: 
“não tenhais medo dos homens”. Jesus mostra que 
o Senhor absoluto da vida é o Pai. Deus tudo sabe 
e cuida de nós mais do que os pardais. Nossa vida 
está em sua mãos. Por isso, não devemos ter medo 
de ser coerentes com o que cremos. Não precisamos 
ter medo de manifestar nossa fé de modo sereno, 
equilibrado e com argumentos capazes de ques-
tionar e calar quem julga que viver é seguir modas, 
que, como bem sabemos, são passageiras. Façamos 
dessa celebração uma súplica confiante ao Senhor e 
peçamos que ele nos encoraje a não ter medo de ser 
testemunhas vivas e coerentes de nossa fé. 

02. CANTO INICIAL (90º enc.)
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a Ti, ó 

Deus da vida/ Com grande júbilo, rezar, louvar/ 
E a boa nova ao mundo anunciar.

Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com alegria/ 
Esta que busca o amor/ Vivenciar todo dia/ Que 
vai levar salvação/ Esta é a nossa missão.

2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que mis-
sionária é por natureza/ Te damos graças por Teu 
esplendor/ Seremos eco do Teu grande amor.

3. Todos os povos serão Teus discípulos/ E batiza-
dos com Teu Santo Espírito/ Temos certeza de 
tua companhia/ Nos dando força hoje e todo dia.

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (Pausa)
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05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso,/ E a vós, 

irmãos, confesso que pequei/ Por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pieda-
de de mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos,/a 
vós, irmãos, eu peço que rogueis/ A Deus, que 
é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão 
grande culpa.

Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados./ A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.

Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus!(bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 

bendizemos, Damos glória ao vosso nome, vos-
sos dons agradecemos./ Senhor nosso, Jesus 
Cristo, Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro 
santo, nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor./ Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, 
no esplendor.

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 ces-
sais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por 
N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA (Jr 20,10-13)

Coment.: A Palavra de Deus, especialmente o 
Evangelho, irá insistir conosco para que não te-
nhamos medo daqueles que nos ameaçam e nos 
intimidam por causa de nossa fé. A insistência de 
Jesus para que não tenhamos medo é também um 
apelo a renovarmos os motivos mais profundos de 
nossa confiança em Deus
. 
08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA 
JEREMIAS
Jeremias disse: 10“Eu ouvi as injúrias de tantos ho-
mens e os vi espalhando o medo em redor: ‘Denun-
ciai-o, denunciemo-lo’.Todos os amigos observavam 
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minhas falhas: ‘Talvez ele cometa um engano e nós 
poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele’. 11Mas o 
Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro; por 
isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por 
não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. 
Eterna infâmia, que nunca se apaga! 12Ó Senhor 
dos exércitos, que provas o homem justo e vês os 
sentimentos do coração, rogo-te me faças ver tua 
vingança sobre eles; pois eu declarei a minha causa. 
13Cantai ao Senhor, louvai o Senhor pois ele salvou 
a vida de um pobre homem das mãos dos maus”. 
Palavra do Senhor.

09. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 68(69)
(Melodia: Das obras do Senhor)
Ref.: Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imen-

so amor!
01. Por vossa causa é que sofri tantos insultos,/ 

e o meu rosto se cobriu de confusão;/ eu me 
tornei como um estranho a meus irmãos,/ 
como estrangeiro para os filhos de minha mãe./ 
Pois meu zelo e meu amor por vossa casa/ me 
devoram como fogo abrasador.

02. Por isso elevo para vós minha oração,/ neste 
tempo favorável, Senhor Deus!/ Respondei-me 
pelo vosso imenso amor,/ pelo vossa salvação 
que nunca falha!/ Senhor, ouvi-me, pois suave 
é vossa graça,/ ponde os olhos sobre mim com 
grande amor!

03. Humildes, vede isto e alegrai-vos:/ o vosso 
coração reviverá,/ se procurardes o Senhor 
continuamente!/ Pois nosso Deus atende à pre-
ce dos seus pobres, e não despreza o clamor 
de seus cativos./ Que céus e terra glorifiquem 
o Senhor/ com o mar e todo ser que neles vive!

II LEITURA (Rm 5,12-15)

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS RAMANOS
Irmãos: 12O pecado entrou no mundo por um só 
homem. Através do pecado, entrou a morte. E 
a morte passou para todos os homens, por que 
todos pecaram. 13Na realidade, antes de ser 
dada a Lei, já havia pecado no mundo. Mas o 
pecado não pode ser imputado, quando não há 
lei. 14No entanto, a morte reinou, desde Adão 
até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram 
como Adão, o qual era a figura provisória da-
quele que devia vir. 15Mas isso não quer dizer 
que o dom da graça de Deus seja comparável 
à falta de Adão! A transgressão de um só levou 
a multidão humana à morte, mas foi de modo 
bem superior que a graça de Deus, ou seja, o 
dom gratuito concedido através de um só ho-
mem, Jesus Cristo, se derramou em abundân-
cia sobre todos. Palavra do Senhor.

EVANGELHO (Mt 10,26-33)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. O Espírito Santo, a Verdade, de mim irá teste-

munhar, e vós minhas testemunhas sereis em 
todo lugar.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS
Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: 
26Não tenhais medo dos homens, pois nada há de 
encoberto que não seja revelado, e nada há de es-
condido que não seja conhecido. 27O que vos digo 
na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais 
ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados! 
28Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, 
mas não podem matar a alma! Pelo contrário, te-
mei aquele que pode destruir a alma e o corpo no 
inferno! 29Não se vendem dois pardais por algumas 
moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão 
sem o consentimento do vosso Pai. 30Quanto a 
vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos 
contados. 31Não tenhais medo! Vós valeis mais do 
que muitos pardais. 32Portanto, todo aquele que se 
declarar a meu favor diante dos homens, também 
eu me declararei em favor dele diante do meu Pai 
que está nos céus. 33Aquele, porém, que me negar 
diante dos homens, também eu o negarei diante do 
meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS - (94º enc.)
1. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, / 

Pelo carinho, dom e fruto de tuas mãos, / Hoje 
é teu povo que te louva em prosa e verso, / E 
agradecido entoa a ti esta oração.

Ref.: Bendito sejas, ó Senhor, por vossa 
mesa, / No pão e vinho, o trabalho, a vida, o 
chão. / A nossa oferta agora é bênção, com 
certeza, /Nossa alegria se transforma em 
louvação.

2. Bendito sejas, Senhor Deus, por tantas gra-
ças! / De ti nós temos a bondade, a doação / 
Nós te pedimos que teu Reino em nós se faça, 
/ E assim possamos construir um mundo irmão.

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, este sacrifício de recon-
ciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, 
possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. 
Por Cristo, nosso Senhor.
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18. PREFÁCIO (MR 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 to-
dos, para cantar (dizer): Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V (MR p. 495) 
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 † e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
Todos: Mandai vosso Espírito Santo!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ce-
ando 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, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente 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 A 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!

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 uma num só corpo!

Prsid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia re-
novando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.

Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Daí ao santo Padre, o Papa Francis-
co, ser bem firme na fé, na caridade, e a Celso 
Antonio, 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 Maria, mãe de Deus e da Igreja, São 
José, seu esposo, os apóstolos e todos os san-
tos, que na vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos.

Todos: Esperamos entrar na vida eterna!

Presid.: A todos os que chamastes para outra 
vida na vossa amizade, e 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!

Padre: 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

20. 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, viven-
do 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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21. CANTO DE COMUNHÃO I (92º enc.)
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 o 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

22. CANTO DE COMUNHÃO II
Re f . :  A VERDADE VOS L IBERTARÁ, 

LIBERTARÁ (bis)
1. Não temais os que matam o corpo, não temais 

os que armam ciladas/ Não temais os que vos 
caluniam, nem aqueles que portam espadas/ 
Não temais os que tudo deturpam/prá não ver a 
justiça vencer/:Tende medo somente do medo de 
quem mente pra sobreviver:/ 

2. Não temais os que vos ameaçam com a morte 
ou com difamação/ Não temais os poderes que 
passam: eles tremem de armas na mão/ Não 
temais os que ditam as regras/ na certeza de 
nunca perder/ Tende medo somente do medo de 
quem cala ou quem finge não ver/ 

3. Não temais os que gritam na praças/ que 
está tudo perfeito e correto/ Não temais os 
que afirmam de graça que vós nada trazeis de 
concreto/ Não temais o papel de profetas, que o 
papel do profeta é falar / Tende medo somente 
do medo de quem acha melhor não cantar./

23. 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.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

24. BÊNÇÃO SOLENE
Presid.: Que Deus todo-poderoso vos abençoe no 
dia de hoje, quando o seu Filho penetrou no mais alto 
dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão.
Todos: Amém.

Presid.: Deus vos conceda que o Cristo, assim 
como se manifestou aos discípulos após a ressur-
reição, vos apareça em sua eterna benevolência 
quando vier para o julgamento.
Todos: Amém.

Presid.: E vós, crendo que o Cristo está sentado 
com o Pai em sua glória, possais experimentar a 
alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, 
conforme sua promessa.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

 25. CANTO DE DESPEDIDA
1. Vinde a mim para vos aconchegar / Todos vós 

que estiverdes em aflição / O meu fardo mais 
leve vos será / Vos espero de todo o coração

Ref.: Coração de Jesus / Coração que só tem 
amor / Bate sempre por nós / Na alegria ou 
na dor. (Bis)

2. Coração que vai se antecipar / Nas feridas, nas 
dores e solidão / O sorriso do pobre a brotar / No 
seu gesto de pura compaixão 

3. A ovelha perdida a vagar / No embaraço distan-
te de seu chão / O Senhor vai à frente esperar /
Que ela sinta seu terno coração

4. A humildade também a mansidão / Tem Jesus 
no seu santo coração / Aos pequenos Deus Pai 
já revelou / Seu projeto, seu plano de amor
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