05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor, que viestes salvar os coraCelebração Dominical - Ano XLIV - Nº 2433
8º Domingo do Tempo Comum
26 de fevereiro de 2017
Ano A - Verde
“Buscai em primeiro lugar o Reino de
Deus e sua justiça...”
RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: O valor da vida humana ocupa o
centro da celebração do Mistério Pascal desse
domingo. Sabemos que a vida tem algumas
necessidades básicas como: comer, beber, vestir, etc. Jesus não descarta a importância das
necessidades básicas para vida, mas diz que
não devem ser a principal preocupação. Neste
sentido, elege uma única fundamental: fazer
a vontade do Pai, colocando a vida nas mãos
de Deus. Por isso, a principal necessidade da
vida humana, é colocar a vida em Deus, porque
se ele cuida das aves e dos lírios muito mais
cuidado terá ele com a nossa vida. Em quem
confiamos mais: em Deus, que cuida dos lírios
e das aves do céu, ou no dinheiro, que muitas
vezes se torna o “dono” de nossas vidas?

02. CANTO INICIAL (93º encontro)
Faz de nós um povo santo todo Teu,
todo Teu. / O amor que tens é tanto
Santo Deus, Santo Deus./ Que nos
podes fazer santos semelhantes ao
Teu Filho./ Santo, Santo, Santo é o Teu
viver / Santos, Santos, Santos / Nós
também queremos ser. (Bis)
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: Sabemos bem que nossa confiança nem sempre
foi plena e total em Deus. Por nossas desconfianças no
cuidado divino, peçamos perdão. (Pausa)
26/fevereiro/preto/p1

ções arrependidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de
nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.
Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
06. GLÓRIA (92º encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas!
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra
aos seus amados. Senhor Deus, rei dos
céus, Deus Pai todo-poderoso: Nós vos
louvamos, vos bendizemos Adoramos,
vos glorificamos,
2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa
imensa glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho Unigênito Senhor Deus,
Cordeiro de Deus Tu és Filho de Deus
Pai.
3. 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, piedade de nós.
4. 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.
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir, alegre e
tranqüila. Por N.S.J.C....
LITURGIA DA PALAVRA
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Coment.: Deus apresenta-se com a ternura e o
carinho de uma mãe, que é incapaz de esquecer a
vida do filho que gerou. Qual mãe carinhosa, tornase protetor e refúgio para nossas vidas, cuida de
nós mais que as aves do céu e as flores do campo.
Nele, podemos confiar sem medo e colocar nossa
vida a seu serviço.

I LEITURA - Is 49,14-15
08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS

Disse Sião: “O Senhor abandonou-me, o Senhor
esqueceu-se de mim!” 15Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena
do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor.
14

09. SALMO RESPONSORIAL – SI 61(62)
(melodia 93º encontro: Ó Senho nosso Deus...)

Ref.: Só em Deus a minha alma tem repouso,
só Ele é meu rochedo e Salvação.
1. Só em Deus a minha alma tem repouso,
porque dele é que me vem a salvação! Só Ele
é meu rochedo e Salvação, a fortaleza, onde
encontro segurança!
2. A minha glória e salvação estão em Deus; o
meu refúgio e Roche firme é o Senhor! Povo
todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante
dele o coração.

II LEITURA - 1Cor 4,1-5
10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO
PAULO AOS CORÍNTIOS
Irmãos: 1Que todo o mundo nos considere como
servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. 2A este respeito, o que se exige dos
administradores é que sejam fiéis. 3Quanto a mim,
pouco me importa ser julgado por vós ou por algum
tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo.
4
É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser
considerado justo. 5Quem me julga é o Senhor.
Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver
escondido nas trevas e manifestará os projetos dos
corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mt 6,24-34
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia
1. A palavra do Senhor é viva e eficaz: Ela julga
os pensamentos e as intenções do coração.
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
24
“Ninguém pode servir a dois senhores: pois, ou
odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao
dinheiro. 25Por isso eu vos digo: não vos preocupeis
com a vossa vida, com o que havereis de comer ou
beber; nem com o vosso corpo, com o que havereis
de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa? 26Olhai os
pássaros dos céus: eles não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai
que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais
do que os pássaros? 27Quem de vós pode prolongar
a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? 28E por que ficais preocupados com a
roupa? Olhai como crescem os lírios do campo: eles
não trabalham nem fiam. 29Porém, eu vos digo: nem
o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu
como um deles. 30Ora, se Deus veste assim a erva
do campo, que hoje existe e amanhã é queimada
no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de
pouca fé? 31Portanto, não vos preocupeis, dizendo:
O que vamos comer? O que vamos beber? Como
vamos nos vestir? 32Os pagãos é que procuram
essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe
que precisais de tudo isso. 33Pelo contrário, buscai
em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo.
34
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações!
Para cada dia bastam seus próprios problemas.”
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 graças!/ 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.
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e aceitais nossa oferta como um gesto
de amor, fazei que os vossos dons, nossa
única riqueza, frutifiquem para nós em prêmio
eterno. Por Cristo, nosso Senhor.
18. PREFÁCIO (MR p 432)
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. Vós criastes o
universo e dispusestes os dias e as estações.
Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação.
Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o
poder de vos louvar, por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos,
proclamamos vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II ((MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas
oferendas, derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem para nós o
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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 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!
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Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Presid.: Celebrando, pois, a memória da
morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice
da salvação; e vos agradecemos porque nos
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja
que se faz presente pelo mundo inteiro: que
ela cresça na caridade, com o Papa Francisco,
com o nosso Bispo Celso Antônio e todos os
ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos (outros)
nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na
luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida
eterna, com a Virgem Maria, mãe de Deus,
São José seu esposo e com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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!
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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, 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 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.
(Saudação da Paz)

21. REFRÃO ORANTE

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça
E tudo mais vos será acrescentado
Aleluia, aleluia!

21. CANTO DE COMUNHÃO I (92º encontro)
Ref.: Um rei fez um grande banquete,/ O povo
já foi convidado. /: A mesa já está preparada, Já foi um cordeiro imolado. (Bis)
1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, Em achar um
abrigo no Senhor.
2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, Pois, me
veio trazendo pela mão.
3. Vosso plano de amor me vai guiando, Para
chegar, finalmente, em vossa glória.
4. Quem se afasta de vós, nada consegue,
Quem se alegra sem vós, não é feliz.
5. Vou cantar a bondade do Senhor Pelas ruas e
praças da cidade.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Tendo recebido o pão que nos salva,
nós vos pedimos, ó Deus, que este sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça
participar da vida eterna. Por Cristo, nosso
Senhor.

24. CANTO FINAL (93º encontro)
1. Embora sejamos tantos, dos mais variados cantos / O chamado do Senhor, pra
viver no seu amor / Vê em todos a beleza,
todos tem a sua riqueza.
Ref.: Mãe da unidade, / Nos dê forças
para conviver com a diversidade. / Mãe
da humildade, / Nosso sim vamos viver
com a alegria e caridade.
2. Os dons vêm do Santo Espírito, em palavras, sons e ritos / Unida a Jesus, segue
a Igreja a sua luz / Terna esposa canta
glórias; enfeitada com suas joias.
TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd: Eclo 17,20-28; Sl 31(32); Mc 10,17-27
3ª Vd: Eclo 35,1-15; Sl 49(50); Mc 10,28-31
4ª Rx: Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
5ª Rx: Dt 30,15-20; Sl1,1-2.3.4.6; Lc 9,22-25
6ª Rx: Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15
Sb Rx: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32
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