
RITOS INICIAIS

5º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Vós sois o sal da terra; 
vós sois a luz do mundo!”

 

A. Irmãos e irmãs, sejamos bem-
vindos a este encontro, no qual 
nos reunimos para celebrar a 
Páscoa de Jesus, nossa Páscoa 
semanal. A liturgia de hoje nos fará 
refletir sobre nosso discipulado, 
sobretudo diante dos desafios 
do tempo presente. Com alegria, 
cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. De todos cantos viemos / para louvar o Senhor, / Pai 
de eterna bondade, / Deus vivo e libertador. / Todo o 
povo reunido / num canto novo, louvor. 

Glorificado seja, bendito seja / Jesus Redentor! (bis)
2. Os pais e mães de família, / vamos todos celebrar / a 

força nova da vida; / vamos alegres cantar / a juventude 
e as crianças, / todos reunidos no amor.  

3. Do passado nós trazemos / toda lembrança de 
quem / deu sua vida e seu sangue, / como Jesus fez 
também. / Do presente, todo esforço / por um futuro 
melhor. 

4. Bendito o Deus da esperança, / que anima a gente a 
andar. / Bendito o Cristo da vida, / que ensina a gente 
a amar. / Bendito o Espírito Santo, / que faz o povo 
criador.
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2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!

3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos mistérios (pausa).

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.

Piedade, Senhor, piedade, Senhor, Piedade de nós! (bis).
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, / e a vós, 

irmãos, eu peço que rogueis, / a Deus, que é Pai 
poderoso, para perdoar / a minha culpa, tão grande 
culpa.

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

4. HINO DE LOUVOR
T. 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
S. Oremos: (pausa) Velai, ó Deus, sobre a vossa família, 
com incansável amor e, como só confiamos na vossa 
graça, guardai-nos sob a vossa proteção. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra que nos 
interpela a agirmos somente em 
favor da vida e da dignidade de 
todos. Nós, que somos chamados 
a anunciar o Cristo crucificado, 
precisamos fa lar  a mesma 
linguagem de Jesus, sendo como 
sal da terra e luz do mundo.



6. PRIMEIRA LEITURA (Is 58, 7-10) 

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Assim diz o Senhor: Reparte o pão com o faminto, acolhe 
em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um 
nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então, brilhará 
tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se 
mais depressa; à frente caminhará tua justiça e a glória 
do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te 
atenderá, pedirás socorro, e ele dirá: “Eis-me aqui”. Se 
destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os 
hábitos autoritários e a linguagem maldosa; se acolheres 
de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro 
ao necessitado, tua vida obscura será como meio-dia. 
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

7. SALMO RESPONSORIAL / SI 111 (112).
Uma luz brilha nas trevas para o justo;
Permanece para sempre o bem que fez.

•	 Ele	é	correto,	generoso	e	compassivo,	/	como	luz	brilha	
nas trevas para os justos. / Feliz o homem caridoso e 
prestativo, / que resolve seus negócios com justiça. 

•	 Porque	jamais	vacilará	o	homem	reto;	/	sua	lembrança	
permanece eternamente! / Ele não teme receber notícias 
más: / confiando em Deus, seu coração está seguro.

•	 Seu	coração	está	tranquilo	e	nada	teme.	/	Ele	reparte	
com os pobres os seus bens; / permanece para sempre 
o bem que fez, / e crescerão a sua glória e seu poder.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 2, 1-5) 
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério 
de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao 
prestígio da sabedoria humana. Pois, entre vós, não 
julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado. Aliás, estive junto de vós, com fraqueza e 
receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha 
pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da 
sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do 
Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus, 
e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (2x) 
1. Pois eu sou a Luz do mundo, / quem nos diz é o Senhor, 

/ e vai ter a Luz da vida / quem se faz meu seguidor! (bis) 

10. EVANGELHO (Mt 5, 13-16) 

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.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Vós sois 
o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que 
salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para 
ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a 
luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade 
construída sobre um monte. Ninguém acende uma 
lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim, 
num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na 
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casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso 
Pai que está nos céus”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. De coração aberto, coloquemos diante de Deus, nosso 
Pai, nossas orações confiantes:

L. Senhor, inspirai na humanidade a sede pela justiça, 
que vai se manifestar em ações em favor do bem e da 
dignidade de todos, sobretudo dos pobres e injustiçados. 
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que nós sejamos católicos conscientes de 
nossa missão, e que nossa meta seja anunciar o Cristo 
crucificado, a fim de que saibamos todos carregar 
também a nossa cruz. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, cumulai nossa Diocese, que vive seu Sínodo, 
a fim de que todos nós sejamos sal da terra e luz do 
mundo. Nós vos pedimos rezando juntos a oração do 
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.

(Preces da comunidade)

S. Deus nosso Pai, escutai a oração do vosso povo; inspirai 
em todos ações que vos agradem, a fim de que o mundo, 
vendo suas boas obras, dê glória a vós. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Preparemos a mesa santa, 
oferecendo o pão e o vinho no 
altar do Senhor e recordando a 
exortação do profeta Isaías, que 
nos pede para repartirmos o pão. 
Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Nesta mesa da irmandade, / a nossa comunidade / 
se oferece a ti, Senhor. / Nosso sonho e nossa luta, / 
nossa fé, nossa conduta, / te entregamos com amor. 

Novo jeito de sermos Igreja, / nós buscamos, Senhor, / 
na tua mesa. (bis) 
2. Neste pão oferecemos / os mutirões que fazemos, / a 

partilha, a produção. / Neste vinho, a alegria, / que 
floresce a cada dia / dentro de nossa união.

3. Nosso coração inteiro, / Deus humano e companheiro, 
/ deixamos no teu altar. / Nosso canto e a memória / 
do martírio e da vitória, / nós trazemos pra te dar.



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. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, 
santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos 
semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e 
o nosso bispo Pedro, com todos os Bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo. 
T. O vosso Espírito nos una num só corpo!
S. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, 
saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se, 
de verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar 
juntos no caminho do vosso reino. 
T. Caminhamos no amor e na alegria! 
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 da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria; São José, eu 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 homens; deu de beber aos que 
tinham sede, alimentou os que tinham fome.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. O pão sofrido da terra, / na mesa da refeição. / O pão 
partido na mesa / se torna certeza e se faz comunhão. 

O Corpo do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
2. Vinho de festa e alegria,/ e vida no coração. / Vinho 

bebido na luta / se torna conduta de libertação. 
O Sangue do meu Senhor / é força viva de paz. (bis) 
3. Palavra vinda do Reino, / na boca de cada irmão. / 

Palavra que fortalece, / anima e esclarece a nossa união. 
Palavra do meu Senhor / é força viva de paz. (bis) 
4. Flores dos jardins, dos campos, / sorriso exposto no 

altar. / Flores molhadas no pranto / de quem deu a 
vida pra vida mudar. 

A vida de quem tombou / é força viva de paz. (bis) 

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. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para 
alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para 
nós sacramento da vida eterna. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORÇÃO EUCARÍSTICA VI – C
(Jesus, caminho para o Pai)
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 o lugar, Pai 
santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. 
Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa justiça 
tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes 
o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o 
caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis 
em uma só família os homens e as mulheres, criados para 
a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua 
cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa 
razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos 
Anjos e dos Santos, cantando (dizendo) a uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo. O céu e a 
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
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 o 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:
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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-56.
3ª feira: Gn 1,20-2,4a; Sl 8; Mc 7,1-13.
4ª feira: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23.
5ª feira: Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30.
6ª feira: Gn 3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-37.
Sábado: Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10.
6º DTC: Eclo 15,16-21; Sl 118(119); 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37.

Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André

www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre

AVISOS
Aos coordenadores do canto litúrgico: O “Setor 
Música” quer lembrar a todos que as partituras 
cifradas e os áudios dos cantos do Hinário continuam 
disponíveis no site da diocese; Cante com sua 
comunidade o HINO DO SÍNODO DIOCESANO, 
em sinal de oração e unidade com a Diocese. O 
áudio e a partitura cifrada estão disponíveis no site 
sinodo.diocesesa.org.br

"O sonho missionário de chegar a todos"
PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANA

“Coragem! Ele te chama!” (Mt 10, 49)
Jovem, já pensou em ser padre ou religioso(a)? 
Procure-nos: 4178-3791 / pv.sav@diocesesa.org.br

Pe. Adriano

HINO DO SÍNODO DIOCESANO
Letra e Música: Fernanda de Marqui Correia

1. A Diocese entoa um hino de gratidão, / por todos os 
operários, que iniciaram a missão. / Em nossa longa 
jornada muitos aqui se doaram, / homens e mulheres 
de Coragem, a vida ao próximo entregaram. 

Este é o sonho missionário:/  a todos os povos chegar. /  
Na alegria do evangelho, / Jesus Cristo anunciar!
2. Sinais dos tempos vivemos, hoje somos nova geração, 

/ desbravemos um novo tempo, guiados pela oração. 
/ De portas abertas, rumo às periferias, / ser rosto da 
Misericórdia de Deus, é o que a Igreja almeja. 

3. Que este sínodo dê frutos para o futuro da Igreja, / 
caminhando todos juntos, como Cristo deseja. / Que 
nossa missão seja um passo para irmos além de nós 
mesmos, / à luz da Verdade, façamos do sonho realidade.

4 . Comunidades de famílias nossas paróquias possam ser; 
/ lugar de iniciação na fé, para a palavra viver. / Que 
os jovens sejam capazes de responder ao chamado, / 
tenham coragem de trocar tudo pelo Reino de Deus.

5. As alegrias e esperanças, tristezas e angústias, / todas as dores 
desse mundo, sejam também de nossa Igreja. / Maria, Mãe 
da Misericórdia, vem conosco caminhar, / nos leve ao 
excluído e abandonado, para Jesus Cristo anunciar.

5. Água trazida da fonte, / matando a sede que mata. / 
Água da chuva no chão traz vida / e traz pão pra gente 
e pra mata. 

Água da vida, Jesus, / é força viva de paz. (bis) 
6. Ceia, Sagrada Aliança, / ato supremo do amor. / 

Ceia, encontro esperança de Jesus / com a gente 
transformando a dor. 

A Ceia do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
7. Louvor que nasce da história, / do dia a dia do povo. 

/ Louvor ao Deus verdadeiro, / fiel justiceiro, Pai do 
mundo novo. 

O nome do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, vós quisestes que 
participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice; fazei-
nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos 
a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do 
mundo. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Jesus ensina seus discípulos a 
serem ativos na missão, dando o 
exemplo do sal e da luz. A Igreja 
hoje pede a cada um de nós que 
coloquemos em prática esses 
ensinamentos de Jesus, sobretudo 
no atual contexto da sociedade. O 
Espírito Santo está conosco!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO
O nosso Deus é vivo, / nosso Deus é vivo amor. / Santa 
Maria a vitória / dos pobres anunciou. (bis)
1. Queremos todos cantar de alegria, / na romaria dos 

sofredores.
2. A Mãe das dores, Mãe de Jesus, / levando a cruz, com 

a gente vai.
3. Terra, trabalho, casa e comida, / fontes da vida pra 

todos nós.
4. De nosso esforço, de nossa cruz, / vai nascer luz, 

ressurreição.
5. Servo bendito, Jesus amado, / ao nosso lado vem caminhar.


