
LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

MÊS DO DÍZIMO 
12º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Até os cabelos da vossa cabeça estão 
contados. Não tenhais medo!”

 

A. Irmãos e irmãs, sejam todos 
bem-vindos. Na liturgia de hoje, 
somos encorajados a não ter medo 
de ser verdadeiros discípulos de 
Jesus Cristo, pois o tempo em que 
somos perseguidos e atribulados é 
um tempo favorável de encontro 
com Deus, que vem em defesa 
daqueles que n’Ele confiam. 

1. CANTO DE ABERTURA
Deus, nosso Pai protetor, / dá-nos hoje um sinal de tua 
graça! / Por teu ungido, ó Senhor, / estejamos pra sempre 
em tua casa! 
1. Ó Senhor, põe teu ouvido / bem aqui, pra me escutar. 

/ Infeliz eu sou e pobre. / Vem depressa me ajudar! / 
Teu amigo eu sou, tu sabes; / só em ti vou confiar.

2. Compaixão de mim, Senhor! / Eu te chamo, noite e dia. / 
Vem me dar força e coragem / e aumentar minha alegria. 
/ Eu te faço minha prece, / pois minh’alma em ti confia.

3. Tu és bom e compassivo / e, a quem pede, dás perdão. / 
Dá ouvido a meus pedidos: / meu lamento é oração. / Na 
hora amarga eu te procuro; / sei que não te chamo em vão.

4. Não existe nenhum deus / para contigo se igualar, / 
Nem no mundo existe nada / que se possa comparar 
/ às belezas que na terra / teu amor soube criar.
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2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).
S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo 
santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
[Hinário ABC Litúrgico 2005/2006, p. 110]
Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados! 
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, / 

damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, 

de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, 

/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / 

com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra de Deus, 
certos de que ela fortalecerá e 
sustentará nossa confiança no 
Senhor, que conhece tudo por 
inteiro. É apenas dele que nós 
dependemos!



6. PRIMEIRA LEITURA (Jr 20,10-13)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Jeremias disse: “Eu ouvi as injúrias de tantos homens 
e os vi espalhando o medo em redor: ‘Denunciai-o, 
denunciemo-lo’. Todos os amigos observavam minhas 
falhas: ‘Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos 
apanhá-lo e desforrar-nos dele’. Mas 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! Ó 
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 te declarei a minha causa. Cantai ao 
Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre 
homem das mãos dos maus”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 68 (69)
Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor!

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.

favorável, Senhor Deus! / Respondei-me pelo vosso 
imenso amor, / pela vossa salvação que nunca falha! 
/ Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça, / ponde 
os olhos sobre mim com grande amor!

reviverá, / se procurardes o Senhor continuamente! / Pois 
nosso Deus atende à prece 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!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,12-15)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. 
Através do pecado, entrou a morte. E a morte passou para 
todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, 
antes de ser dada a Lei, já havia pecado no mundo. Mas 
o pecado não pode ser imputado, quando não há lei. No 
entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo 
sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura 
provisória daquele que devia vir. Mas 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 homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância 
sobre todos. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
1. O Espírito Santo, a Verdade, de mim irá testemunhar; 

/ e vocês minhas testemunhas vão ser em todo lugar!

10. EVANGELHO (Mt 10,26-33)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: “Não 
tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que 
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não seja revelado, e nada há de escondido que não seja 
conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do 
dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre 
os telhados! Não tenhais medo daqueles que matam o 
corpo, mas não podem matar a alma! Pelo contrário, 
temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no 
inferno! Não se vendem dois pardais por algumas 
moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o 
consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos 
da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo! 
Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, 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. Aquele, porém, que me negar diante 
dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que 
está nos céus”. Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DA COMUNIDADE 
S. Irmãs e irmãos em Cristo, elevemos as nossas preces ao 
Senhor, que, pela sua grande misericórdia, pode libertar 
a vida dos pobres, e peçamos com fé dizendo:
T. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
L. Senhor, para que a Santa Igreja, fermento de vida e 
de salvação, procure a sua força na cruz de Cristo e seja 
sempre testemunha da esperança, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
L. Senhor, para que o mundo, afligido por tantos males, 
descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova 
a vida dos homens, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
L. Para que todos os que exercem alguma função de 
liderança em vossa Igreja tenham confiança e nada 
temam, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
L. Senhor, para que a perseguição e a incompreensão não 
façam desistir de seus propósitos os que estão a serviço 
do próximo, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.

(Preces da comunidade)

S. Senhor, ajudai-nos, como Igreja que somos, a caminhar 
juntos, para que, por meio do Sínodo Diocesano, 
possamos ser verdadeiros missionários, superando 
qualquer perseguição, nós vos pedimos, rezando agora 
por nosso Sínodo Diocesano: 
T. Pai de bondade, para vossa glória, / queremos 
continuar a caminhar juntos, / em comunhão, como 
Igreja, / seguindo vosso Filho Jesus. / Somos povo 
peregrino / e desejamos ouvir o que o Espírito  Santo 
nos diz. / Queremos celebrar nossa vocação, / vivendo 
o sonho missionário de chegar a todos. / Ensinai-nos 
a ser servidores do Reino de vida plena, / planejando 
a pastoral com os pobres e sofredores. / Enviai vosso 
Espírito para renovar nossa Diocese / e conduzir-nos à 
salvação eterna. / Amém!

A. Juntamente com o pão e o 
vinho - inspirados pela coragem do 
profeta Jeremias e de tantos outros 
que foram perseguidos por causa 
de Deus - apresentemos também 
ao Senhor tudo que somos e temos!



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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à 
vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele 
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a 
participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso 
papa Francisco e o nosso bispo Pedro, com todos os 
bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim de nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria; com São José, seu esposo; 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A.  Demos graças ao Senhor por sua bondade, por suas 
maravilhas em favor dos seres humanos, pois Ele se 
derramou em abundância sobre todos.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Terra boa é aquele que ouviu / e a Palavra de Deus praticou: 
/ a semente na terra caiu / e de terra tão boa brotou! (2x)
1. Feliz quem anda com a verdade / na lei de Deus, com 

integridade! / Feliz quem guarda seu mandamento, / 
no coração, no pensamento!

2. Ah! Quem me dera que, em meu andar, / teus 
mandamentos possa eu guardar! / Se aos mandamentos 
obedecer, / não vai o mal acontecer!

3. Quando tuas leis eu aprender, / vou te louvar e 
agradecer! / Eu vou guardar teu mandamento, / mas 
não me deixes no esquecimento.

4. Os que as maldades sabem evitar, / a estrada certa vão 
encontrar! / Senhor, tu deste os teus mandados, / para 
que sejam sempre guardados!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. 

/ O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. / O 
vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar!

A liberdade haverá, a igualdade haverá / e, nesta festa onde 
a gente é irmão, / o Deus da vida se faz comunhão! (2x)
2. Na flor do altar o sonho de paz mundial. / A luz acessa 

é fé que palpita hoje em nós. / Do Livro aberto o amor 
se derrama total no nosso altar!

3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus. / Benditos 
sejam o trabalho e a nossa união. / Bendito seja Jesus, 
que conosco estará além do altar!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e 
louvor e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-
vos um coração que vos agrade. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – B
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, 
Pai santo, criador do mundo e fonte da vida.  Nunca 
abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no 
meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo 

do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 
peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a 

perfeita em vosso reino.  Por essa razão, também nós, com 
os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua Paixão, durante a última ceia, 
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.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:



RITOS FINAIS

CANTO DE COMUNHÃO II
1. O pão que não se reparte não mata a fome, deixa de ser pão. 

/ Vida se torna mais vida, quando é vivida / na condivisão.
Ô ô ô ô ô. / Eu vivia fugindo de Cristo / e não lhe dava 
o meu coração. / Ô ô ô ô ô. / Mas aqui os meus olhos se 
abriram, / quando repartiram comigo o pão!
2. Na mesa do nosso Deus há lugar para todos, há vinho 

e pão. / É o próprio Deus que se doa, liberta e perdoa, 
/ e envia em missão.

3. A mesa da eucaristia nos quer ensinar um mistério 
profundo:/ Corpo de Cristo é comida, seu sangue é 
bebida / pra vida do mundo.

4. Na mesa o pão partilhado é fonte de vida, de amor, 
comunhão. / Sinal de que a vida é serviço, real 
compromisso / de libertação.

5. São partes deste caminho, chamado e proposta,/ 
resposta e missão. / Deus caminha com a gente, 
lançando a semente /da ressurreição.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. 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. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Levemos aos nossos lares a 
certeza de que a graça de Deus se 
manifesta acolhendo o ser humano 
e o fortalecendo para enfrentar o 
pecado e suas consequências. O que 
temer, se Ele é nossa Luz e Salvação?

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA TC, IV

20. CANTO
O Senhor é minha luz, / Ele é minha salvação, / que 
poderei temer? / Deus, minha proteção.
1. O Senhor é minha luz, / Ele é minha salvação. / O que 

é que eu vou temer? / Deus é minha proteção. / Ele 
guarda minha vida: / eu não vou ter medo, não. (bis)

2. Quando os maus vêm avançando, / procurando me 
acuar, / desejando ver meu fim, / querendo me matar, 
/ inimigos opressores / é que vão se liquidar. (bis)

3. Se um exército se armar / contra mim, não temerei. / 
Meu coração está firme, / e firme ficarei. / Se estourar 
uma batalha, / mesmo assim confiarei! (bis)

4. Sei que eu hei de ver, um dia, / a bondade do Senhor. / 
Lá na terra dos viventes / viverei no seu amor. / Espera 
em Deus! Cria coragem! / Espera em Deus, que é teu 
Senhor! (bis)
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LEITURAS DA SEMANA
2ª feira:
3ª feira:
4ª feira:
5ª feira:
6ª feira: 
Sábado: 
S.Pedro e S.Paulo:

A Diocese de Santo André está realizando 
um Sínodo, que teve início em 13 de 

com a Assembleia Sinodal, em 15 de 

Sínodo foi o nosso bispo Dom Pedro Carlos 
Cipollini, seguindo as normas para este fim, 
prescritas no Código de Direito Canônico. 
Dom Pedro, na abertura, comentou sobre a 
importância do Sínodo para a Igreja e disse 

Anciãos, pessoas que o ajudavam a tomar 
as decisões. O primeiro Sínodo da Igreja 
ajudou a discernir sobre o que pensavam 
Pedro e Paulo. É preciso ter em mente 
que não basta ser maioria, é preciso que 
haja consenso. É preciso levar em conta o 
que pensa a outra parte, e nunca oprimir 
a minoria. É preciso debater e aparar as 
arestas, sempre”.
Mas então, o que significa Sínodo? Por que 
realizá-lo? Quem participa?
Sínodo é uma palavra grega “syn-hodos”, 
que significa “juntos a caminho”, “reunião”, 
“assembleia”. O Sínodo é, de fato, um 

encontro com o objetivo de mostrar o 
caminho que a nossa Igreja do Grande ABC 

de experiências e informações de todos os 
católicos, auxiliando o bispo, para a busca 
das Prioridades Pastorais (conforme o 
Regimento do Sínodo, serão estabelecidas 
3 prioridades) que orientarão a ação 
evangelizadora da Igreja em nossa Diocese 
de Santo André, nos próximos anos. 
A participação de todos, rezando e agindo 
- em especial do clero, seminaristas, dos 
coordenadores de pastorais, movimentos, 
associações, em nível paroquial, regional 
e diocesano - é necessária. Portanto, todos 
são chamados a colaborar, a caminhar 
juntos, alguns com atribuições diretas 
quanto à organização do Sínodo, outros 
de forma opinativa, mas todos devem 
estar comprometidos com a definição das 
prioridades, para, assim, continuarmos 
em missão e irmanados, testemunhando a 
verdade, que é Cristo.  
A propósito, o tema escolhido para o Sínodo 

-“O sonho missionário de chegar a todos” 
-  foi tirado da Exortação Apostólica do 
papa Francisco (Evangelii Gaudium 31) e 
tem tudo a ver com esta nossa caminhada 
de comunhão e união. Nossa Igreja é o 
povo de Deus, e a nossa unidade se faz 
com o trabalho pastoral que assumimos em 
comum, transformando a nossa realidade. 
Conscientes da presença de Deus em 
nosso mundo, a Igreja de Santo André olha 
neste Sínodo para si e para o contexto das 
realidades existenciais, muitas vezes duras, 
muitas vezes injustas, para, com renovado 
vigor missionário, fazer chegar a todos a 
boa nova, testemunhando e vivenciando 
o que nosso Senhor Jesus Cristo disse: “Eu 

Com o Sínodo diocesano, como diz uma 
frase na oração própria que nos motiva: 
“Queremos celebrar nossa vocação, 
vivendo o sonho missionário de chegar a 
todos....”. Assim, peregrinos que somos, 
queremos caminhar juntos, seguindo nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
Roberto Vertamatti

SÍNODO DIOCESANO “O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS”

CATÓLICOS CHAMADOS A COLABORAR 
COM O ÓBOLO DE SÃO PEDRO

Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo - a Jornada da Caridade do 
Papa, na qual cada católico é convidado a colaborar para as obras 
de ajuda do Bispo de Roma em prol dos mais pobres. Assim, as 
dioceses destinam o resultado da coleta da missa do dia indicado 
às obras de caridade do papa Francisco, para o chamado Óbolo de 
São Pedro. Preparemo-nos para esta coleta no próximo domingo.
Todos temos sido testemunhas do imenso bem que o papa 
Francisco tem feito à Igreja no mundo inteiro com gestos 
concretos de desapego material e de renúncia de si em favor dos 
irmãos. Cremos que ele merece nossa adesão a essa coleta em 
favor da Igreja que sofre pelo mundo afora. Sejamos generosos!

AVISO


