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DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO DA MISERICÓRDIA – ANO C
Cor Litúrgica: Verde
A.: Irmãos amados, celebremos o Mistério Pascal de Cristo que nos convida a carregar a nossa cruz com fé e
esperança. Hoje, Dia Nacional do Migrante, peçamos ao Pai que os fortaleça na missão de evangelizar as
nações. Iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Não sei se descobriste a encantadora luz, no olhar da mãe feliz que embala um
novo ser. Nos braços leva alguém em forma de outro eu. Vivendo agora em dois se sente renascer./ R.:A MÃE
SERÁ CAPAZ DE SE ESQUECER OU DEIXAR DE AMAR ALGUM DOS FILHOS QUE GEROU? E SE EXISTIR ACASO
TAL MULHER, DEUS SE LEMBRARÁ DE NÓS EM SEU AMOR./ 2. O amor de mãe recorda o amor de nosso
Deus, tomou seu povo ao colo e quis nos atrair. Até na ingratidão inflama seu amor. Um Deus apaixonado
busca a mim e a ti.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS:AMÉM. P.:O Deus
da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco!
TODOS:BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL -P.: 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. (Pausa). Tende
compaixão de nós, Senhor. TODOS: PORQUE SOMOS PECADORES. P.:Manifestai, Senhor, a Vossa
misericórdia. TODOS: E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM. P.:Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
4. HINO DE LOUVOR - 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 Unigênito, 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.
5. ORAÇÃO DO DIA - P.: OREMOS: (Pausa) -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 nosso Senhor Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA

A.: Caros irmãos, renunciar a si mesmo e tomar a cruz de cada dia são duas condições necessárias para se
tornar discípulo de Cristo. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Zc 12, 10-11;13,1) – 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. 11 Naquele
dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. 13.1 Naquele
dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação”.
Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 62/63)
R.: 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.
8. 2ª LEITURA (Gl3, 26-29) – 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.:ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) Minhas ovelhas escutam
a minha voz, minha voz estão elas a escutar; eu conheço, então minhas ovelhas, que me seguem comigo a
caminhar.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc9, 18-24) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. P.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
P.: 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?” 19 Eles responderam: “Uns dizem que és João Batista; outros,
que és Elias; mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou”. 20 Mas Jesus perguntou:
“E vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro respondeu: “O Cristo de Deus”. 21 Mas Jesus proibiu-lhes severamente
que contassem isso a alguém. 22 E 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 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. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,padeceu
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro
dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os
mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL -P.: Irmãos caríssimos, elevemos as nossas preces a Deus, que se revelou a nós como
amor, em Cristo crucificado. Digamos juntos: Escutai-nos, Senhor, nosso Deus!
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, NOSSO DEUS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja cada vez mais fortalecido em sua missão de anunciar o
Evangelho a todos os povos, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, NOSSO DEUS!
2) Pelos dirigentes de todos os povos, para que, pelos caminhos da justiça, da liberdade e da paz, promovam
o desenvolvimento integral de todos os cidadãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, NOSSO DEUS!
3) Pelos nossos irmãos migrantes, para que sejam reconhecidos na sua dignidade e nos seus direitos
fundamentais, rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, NOSSO DEUS!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que, por amor ao Cristo, saibamos testemunhar a nossa fé sem reservas
rezemos ao Senhor.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, NOSSO DEUS!
(Preces Espontâneas)
P.: Ouvi, ó Pai, as nossas súplicas, e dai-nos a graça de anunciar com coragem o Redentor que é Deus
convosco, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Muito alegre eu te pedi o que era meu parti, num sonho tão normal. Dissipei
meus bens e o coração também, no fim meu mundo era irreal!/ R.:CONFIEI NO TEU AMOR E VOLTEI, SIM,
AQUI É MEU LUGAR, EU GASTEI TEUS BENS, Ó PAI, E TE DOU ESTE PRANTO EM MINHAS MÃOS./ 2. Mil
amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir: meu pai não
trata um servo assim!/ 3. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço o mal que eu fiz. Festa,
roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei a vida, sou feliz!
15.P.:Orai, irmãos e irmãs...

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: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. TODOS:
AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VI – Cristo, penhor da
Páscoa eterna – MR (p. 433) - 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. Em vós vivemos, nos movemos e
somos. E, ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos, todos os dias, as provas de vosso amor de Pai,
mas também possuímos, já agora, a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem
ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar, um dia, a plenitude da páscoa eterna. Por essa razão,
com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, cantando a
uma só voz...
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: 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!
P.: 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 A 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.
P.: 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!
P.: 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!
P.: 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 Sergio, seus bispos auxiliares e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Lembrai-vos também dos 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!

P.: 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, 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!
P.: 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.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – R.:PROCURO ABRIGO NOS CORAÇÕES, DE PORTA EM PORTA DESEJO ENTRAR.
SE ALGUÉM ME ACOLHE COM GRATIDÃO, FAREMOS JUNTOS A REFEIÇÃO./ 1. Eu nasci pra caminhar assim,
dia e noite; vou até o fim. O meu rosto o forte sol queimou, meu cabelo o orvalho já molhou: eu cumpro a
ordem do meu coração./ 2. Vou batendo até alguém abrir. Não descanso. O amor me faz seguir, é feliz quem
ouve a minha voz, e abre a porta, entro bem veloz: eu cumpro a ordem do meu coração./ 3. Junto à mesa vou
sentar depois e faremos refeição, nós dois. Sentirá seu coração arder e esta chama tenho de acender; eu
cumpro a ordem do meu coração./ 4. Aqui dentro, o amor nos entretém; e, lá fora, o dia eterno vem.
Finalmente nós seremos um e teremos tudo em comum! Eu cumpro a ordem do meu coração.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59(60),3. 4-5. 12-13 (R/.7b) ; Mt 7,1-5
Ter.: S. Luis Gonzaga Rlg, mem. 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48),2-3a.3b-4. 10-11 (R/. cf. 9d) ; Mt 7,6.12-14
Qua.: S. Paulino Nola B. MFac; Ss João Fisher B e Tomás Moro Mts., MFac. 2Rs 22,8-13; 23,1-3; Sl 118(119),33. 34.
35. 36. 37. 40 (R/. 33a) ; Mt 7,15-20
Qui.:2Rs 24,8-17; Sl 78(79),1-2. 3-5. 8-9 (R/. 9b) ; Mt 7,21-29
Sex.:Nativ. de São João Batista, SolIs 49,1-6; Sl 138 (139),1-3. 13-14ab. 14c-15; (R/. 14a) ; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Sáb.:Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73(74),1-2. 3-4. 5-7. 20-21 (R/. 19b) ; Mt 8,5-17
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