
4º Domingo do Tempo Comum

29 de janeiro de 2017
Ano A - Verde

“Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e 
perseguirem por causa de mim. Alegrai-vos e exultai 

porque será grande a vossa recompensa...”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Hoje, leremos um dos mais famosos tex-
tos não só do Evangelho, mas da literatura univer-
sal: O Sermão da Montanha. Pode ser considerado 
uma síntese de todos os ensinamentos de Jesus, ou 
o retrato feliz de quem compreendeu e vive o que 
Jesus chamou de Reino de Deus. As bem-aventu-
ranças contêm a doutrina do Reino, as qualidades 
de quem deixou de ser o homem carnal, “o homem 
velho” e passou a ser o homem espiritual, renascido 
do Espírito Santo. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-
-vos de todo coração, e amar todas as pessoas com 
verdadeira caridade. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

08. PRIMEIRA LEITURA (Sf 2,3;3,12-13)
Coment.: As Bem-aventuranças são caminho de 
felicidade, paradoxal, mas real, se aceitamos e 
respondemos ao convite do Senhor. Que Ele nos 
conceda entendê-las, assimilá-las e vivê-las para 
entrarmos no Reino, porque, tudo isso, é dom do 
Alto que substitui nossa sabedoria humana pela 
de Deus. 

09. LEITURA DA PROFECIA DE SOFONIAS
3Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes 
em prática seus preceitos; praticai a justiça, procurai 
a humildade; achareis talvez um refúgio no dia da 
cólera do Senhor. 3,12E deixarei entre vós um pu-
nhado de homens humildes e pobres. E no nome do 
Senhor porá sua esperança o resto de Israel. 13Eles 
não cometerão iniqüidades nem falarão mentiras; 
não se encontrará em sua boca uma língua engana-
dora; serão apascentados e repousarão, e ninguém 
os molestará. Palavra do Senhor.
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02. CANTO INICIAL (92º encontro)
1. Aleluia! Louvai, o nome do Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
Ref.: Louvai ao Senhor! Porque eterno é seu 

amor. (bis)
2. Aleluia! Cantai louvores ao Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
3. Aleluia! Entoai na casa do Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
4. Aleluia! Cantai a Deus porque ele é bom./ Lou-

vai ao Senhor, louvai.
5. Aleluia! O Senhor me ungiu, me enviou./ Lou-

vai ao Senhor, louvai.

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: Confessemos os nossos pecados:
Todos: 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.

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, bendi-

zemos, 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.

Final: Amém! Amém! (bis)

05. CANTO PENITENCIAL (93º encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós!
   Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os 

povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! 
    Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o 

mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
    Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)



10. SALMO RESPONSORIAL – Sl 145(146)
     (Melodia 92º encontro- CHEIA DE GRAÇA)
Ref.: Felizes os pobres em espírito, por-

que deles é o Reino dos Céus.
1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça 

aos que são oprimidos; Ele dá alimento 
aos famintos, é o Senhor que liberta os 
cativos.

2. O Senhor abre os olhos aos cegos, o 
Senhor faz erguer-se o caído; o Senhor 
ama aquele que é justo, é o Senhor quem 
protege o estrangeiro.

3. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confun-
de os caminhos dos maus. O Senhor reina-
rá para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos!

11. SEGUNDA LEITURA  (1Cor 1,26-31)
12. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS
26Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes 
chamados por Deus. Pois entre vós não há mui-
tos sábios de sabedoria humana nem muitos 
poderosos nem muitos nobres. 27Na verdade, 
Deus escolheu o que o mundo considera como 
estúpido, para assim confundir os sábios; 28Deus 
escolheu o que o mundo considera como fraco, 
para assim confundir o que é forte; Deus escolheu 
o que para o mundo é sem importância e despre-
zado, o que não tem nenhuma serventia, para 
assim mostrar a inutilidade do que é considerado 
importante, 29para que ninguém possa gloriar-se 
diante dele. 30É graças a ele que vós estais em 
Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte 
de Deus: sabedoria, justiça, santificação e liber-
tação, 31para que, como está escrito, “quem se 
gloria, glorie-se no Senhor”. Palavra do Senhor.

13. EVANGELHO (Mt 5,1-12a)

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

aleluia! (bis)
1. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de ale-

gria, pois bem grande é a recompensa que nos 
céus tereis, um dia!
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MATEUS
Naquele tempo: 1vendo Jesus as multidões, 
subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos 
aproximaram-se, 2e Jesus começou a ensiná-
-los: 3“Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus. 4Bem-aven-
turados os aflitos, porque serão consolados. 
5Bem-aventurados os mansos, porque possuirão 
a terra. 6Bem-aventurados os que tem fome e 
sede de justiça, porque serão saciados. 7Bem-
-aventurados os misericordiosos, porque alcan-
çarão misericórdia. 8Bem-aventurados os puros 
de coração, porque verão a Deus. 9Bem-aven-
turados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. 10Bem-aventurados 
os que são perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus. 11Bem-aven-
turados sois vós, quando vos injuriarem e per-
seguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal 
contra vós, por causa de mim. 12aAlegrai-vos e 
exultai, porque será grande a vossa recompensa 
nos céus”. Palavra da Salvação.

16. HOMILIA

17. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

18. ORAÇÃO DOS FIÉIS

19. CANTO DAS OFERENDAS
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / E 

do trabalho que a mão humana empreendeu 
/ Eles contêm toda força e energia / São os 
dons da natureza criada por Deus 

Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação / 
Pelo vinho e pelo pão neste Santo Altar / 
Por nossa vida a serviço dos irmãos / Ela 
é dom, é doação de quem vive para amar. 

2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida 
/ (A alegria, o sofrimento ou os frutos seus) 
/ Neles estão todo o clamor e a esperança / 
De um mundo novo no projeto do bondoso 
Deus.

3. No pão e o vinho está a plena ação de 
graças / Traduzida em louvor e gratidão / Ao 
Senhor que nos acolhe e nos envolve / Em 
sua graça, em seu terno Coração



20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Para vos servir, ó Deus, deposita-
mos nossas oferendas em vosso altar; aco-
lhei-as com bondade, afim de que se tornem 
sacramento de nossa salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V 
     (MR p. 496)
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,...

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, cean-
do 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: TO-
MAI, 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 recor-
da a paixão de Jesus Cristo e se fica espe-
rando sua volta.

Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurrei-
ção e ascensão; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá vida, este Vi-
nho 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 Celso 
Antônio 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, com 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 cons-
truirmos 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!
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RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

24. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Renovados pelo sacramento da nossa 
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da salvação eterna nos faça progredir 
na verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Hb 11,32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-20
3ª Br - Hb 12,1-4; Sl 21(22); Mc 5,21-43
4ª Vd - Hb 12,4-7.11-15; Sl 102 (103); Mc 6,1-6
5ª Br - Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23(24); Lc 2,22-40
6ª Vd - Hb 13,1-8; Sl 26(27); Mc 6,14-29
Sb Br - Hb 13,15-17.20-21; Sl 22(23); Mc 6,30-34
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  25. CANTO FINAL (93º encontro)
1. Embora sejamos tantos, dos mais varia-

dos 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 pala-
vras, sons e ritos / Unida a Jesus, segue 
a Igreja a sua luz / Terna  esposa canta 
glórias; enfeitada com suas joias.

Ritos da Comunhão

22. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa miseri-
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 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)

23. CANTO DE COMUNHÃO I (90º encontro)
Ref.: Bem aventurados são todos os santos 

/ Bem aventurado quem busca a santidade 
/ Eternamente, bem aventurados.

1. Os pobres de espírito quem constrói comu-
nidade / Para quem seu Deus é tudo é valor 
absoluto. 

2. Aquele que é aflito com as dores do des-
prezado / Todo aquele que é manso quer os 
povos apaziguados 

3. Quem tem misericórdia compreende os 
limitados / Quem perdoa sempre e sempre e 
consola os cansados. 

4. O puro de coração que no bem sempre acre-
dita / Quem é reto na intenção e sincero com 
seu irmão. 

5. É feliz o corajoso que luta pela justiça / Per-
seguido e caluniado nunca põe seu Deus de 
lado.

6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo 
/ Que se doa pelos outros põe sorriso em 
muitos rostos.

 

R. Ponta Grossa, 1806 B


