
arrependimento, para sermos menos indignos de nos 
aproximar da mesa do Senhor.

Senhor, tende piedade / :e perdoai a nossa culpa: (2x)
Porque nós somos vosso povo, / que vem pedir vosso 
perdão. 
Cristo, tende piedade / :e perdoai a nossa culpa: (2x)
Senhor, tende piedade / :e perdoai a nossa culpa: (2x)

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) Ó Deus, que mostrais a luz da verdade 
aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos 
os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão,  
e abraçar tudo o que é digno desse nome. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A Palavra que ouviremos nos encha 
de coragem para assumir a missão 
profética, a exemplo de Amós, de 
Paulo e dos Apóstolos, enviados a 
enfrentar as dificuldades do percurso, 
confiantes de que é o próprio Senhor 
quem chama e conduz a caminhada.

6. PRIMEIRA LEITURA (Am 7,12-15)

Leitura da Profecia de Amós.
Naqueles dias, disse Amasias, sacerdote de Betel, a Amós: 
“Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas 
ganhar teu pão e exercer a profecia; mas em Betel não 
deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário 
do rei e a corte do reino”. Respondeu Amós a Amasias, 
dizendo: “Não sou profeta nem sou filho de profeta; sou 
pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-
me, quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: 
‘Vai profetizar para Israel, meu povo’”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

RITOS INICIAIS

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Chamou e começou a enviá-los.”

A. Neste domingo do Tempo Comum, 
recordamos a vida pública de Jesus. 
É tempo do anúncio da Palavra e do 
ensino da fé. Um grande ensino é que 
todos os que fazem a vontade do Pai são 
membros da família de Jesus e constituem 
a natureza da Igreja. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
Eis-me aqui, Senhor! / Eis-me aqui, Senhor!   //:Pra fazer 
tua vontade, / pra viver no teu amor.:// Eis-me aqui, Senhor.
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, / por caminho 

nunca visto me enviou, / sou chamado a ser fermento, 
sal e luz / e, por isso, respondi: Aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu como 
profeta e trovador / da história e da vida do meu povo 
/ e, por isso, respondi: Aqui estou!

3. Ponho a minha confiança no Senhor, / da esperança 
sou chamado a ser sinal, / seu ouvido se inclinou ao 
meu clamor / e, por isso, respondi: Aqui estou!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor 
de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
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7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 84 (85)
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,
e a vossa salvação nos concedei!
• Quero ouvir o que o Senhor irá falar: / é a paz que ele 

vai anunciar. / Está perto a salvação dos que o temem, 
/ e a glória habitará em nossa terra.

• A verdade e o amor se encontrarão, / a justiça e a paz 
se abraçarão; / da terra brotará a fidelidade, / e a justiça 
olhará dos altos céus.

• O Senhor nos dará tudo o que é bom, / e a nossa terra 
nos dará suas colheitas; / a justiça andará na sua frente 
/ e a salvação há de seguir os passos seus. 

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 1,3-14)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele 
nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em 
virtude de nossa união com Cristo, no céu. Em Cristo, 
ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para 
que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no 
amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos 
por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da 
sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça 
com que ele nos cumulou no seu Bem-amado. Pelo seu 
sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são 
perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus 
derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a 
sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério 
da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão 
determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo 
estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro: 
tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. 
Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o 
projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão 
de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos, para 
o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a 
sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a 
palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele, 
ainda, acreditastes e fostes marcados com o selo do 
Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da 
nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, 
para o louvor da sua glória.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o seu 
Espírito, e conheçamos, assim, a esperança à qual nos 
chamou, como herança!

10. EVANGELHO  (Mc 6,7-13)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus chamou os doze, e começou a 
enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos 
impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada 
para o caminho, a não ser um cajado; nem pão, nem 
sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem 
de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus 
disse ainda: “Quando entrardes numa casa, ficai ali até 
vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, 
nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a 

poeira dos pés, como testemunho contra eles!” Então os 
doze partiram e pregaram que todos se convertessem. 
Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos 
doentes, ungindo-os com óleo.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo niceno-constantinopolitano) 
T. Creio em um só Deus, / Pai todo-poderoso, / criador do 
céu e da terra, / de todas as coisas visíveis e invisíveis. / Creio 
em um só Senhor, / Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, 
/ nascido do Pai antes de todos os séculos: / Deus de Deus, 
luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado, 
não criado, / consubstancial ao Pai. / Por ele todas as coisas 
foram feitas. / E por nós, homens, /e para nossa salvação, 
desceu dos céus: / e se encarnou pelo Espírito Santo, / no 
seio da virgem Maria, / e se fez homem. / Também por nós 
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepultado. 
/ Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e 
subiu aos céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E de 
novo há de vir, em sua glória, / para julgar os vivos e os 
mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no Espírito 
Santo, / Senhor que dá a vida / e procede do Pai e do Filho; 
/ e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: / ele que 
falou pelos profetas. / Creio na Igreja, / una, santa, católica 
e apostólica. / Professo um só batismo / para remissão dos 
pecados. / E espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do 
mundo que há de vir. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Na força do Espírito que nos conduz, elevemos ao 
Senhor Deus nosso coração em prece, para que, na sua 
bondade olhe por nós e para a tarefa à qual nos chamou.

L. Senhor, fortalecei-nos e preparai-nos para a missão 
profética à qual nos convidastes desde o batismo, nós 
vos pedimos:
T. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor.
L. Senhor, que nos solicitastes em Cristo a sermos santos 
e irrepreensíveis, dai-nos a graça de viver este propósito 
batismal, nós vos pedimos:
T. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor.
L. Senhor, ajudai-nos a sermos despojados de toda 
prepotência, que pode impedir a realização da incumbência 
para a qual nos convocastes e enviastes, nós vos pedimos:
T. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor.
L. Senhor, acompanhai-nos na missão de expulsar todos 
os “espíritos impuros” que impedem o estabelecimento 
do vosso reino no mundo, nós vos pedimos:
T. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor.

 (Preces da comunidade)
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa 
salvação nos concedei, atendendo todas as nossas 
súplicas. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Com os dons que agora apresentamos 
no altar do Senhor, coloquemos toda a 
nossa disponibilidade e prontidão em 
ouvir o chamado e ser enviados, apesar 
dos desafios da missão.   
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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. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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, 
o nosso administrador apostólico Nelson, 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, 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. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue 
permanece em mim e eu nele, diz o Senhor.
17. CANTO DE COMUNHÃO

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!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Nos caminhos deste mundo onde andei, / a tristeza me 
cortou o coração: / ao ver homem contra homem,/ ao 
ver vida contra vida, / desespero e solidão, / violência 
sem medida.

Que poderei ao Senhor apresentar, / além da oferta do vinho 
e do pão? / Em procissão eu me achego ao teu altar / e te 
ofereço por inteiro o coração.
2. Este encontro planifica o meu viver / e descubro qual a 

minha vocação: / sem reserva e sem temor, / trabalhar 
pela verdade, / espalhando pelo chão / as sementes da 
bondade.

3. O meu nome está escrito no seu livro: / os meus dias e as 
minhas intenções. / Quando ando e quando paro, / pelas 
costas, pela frente, / quando canto e quando falo, / teu 
olhar está presente.

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, as oferendas da vossa Igreja em oração, 
e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste 
sacrifício. P.C.N.S.
T. Amém.

15.  ORAÇÃO 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 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...
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:



2. Na mesa do nosso Deus, / há lugar para todos, há 
vinho e pão. / É o próprio Deus quem 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 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) Alimentados pela vossa Eucaristia, nós 
vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação 
cada vez que celebramos este mistério.  P.C.N.S. T. Amém.   

A. Concluindo essa celebração, que possamos 
sentir à proposta de Deus e atender a esse 
chamado e envio com mais força e coragem, 
sabendo que Ele vai conosco. Há muito por 
fazer e nós podemos fazer muita coisa boa. 
É o que o Senhor espera de nós!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO
Feliz de quem caminha / tendo Deus no coração, 
//:Quem faz da sua vida / uma eterna procissão.://
1. Escolhi o Cristo como companhia, / escolhi o Reino, 

como vocação, / escolhi o mundo, como moradia / 
escolhi o pobre como meu irmão.

2. Quero ver o mundo, com o teu olhar / e a dor da vida, 
com teu coração. / Vou levar ajuda a quem precisar, / 
vou cantar a vida como uma canção.

3. Quero descobrir minha vocação: / leiga, religiosa ou 
sacerdotal. / Quero ver meu povo todo em missão,/ 
numa Igreja toda ministerial.
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: 2Cor 1,1-7; Sl 33(34); Mt 5,1-12.
3a feira: 2Cor 1,18-22; Sl 118(119); Mt 5,13-16.
4a feira: 2Cor 3,4-11; Sl 98(99); Mt 5,17-19.
5a feira: At 11,21b-26;13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13.
6a feira: Os 11,1.3-4.8c-9; Cânt. Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; 
Jo 19,31-37.
Sábado: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-8; Lc 2,41-51.
11º DTC: Ez 17, 22-24; Sl 91(92); 2Cor 5,6-10; Mc 4, 26-34.

A Comissão de Liturgia da Diocese está promovendo nos 
dias 20 a 24 de julho, das 19h30 às 21h30, a Semana de 
Liturgia, que acontecerá ao mesmo tempo em cinco locais 
diferentes. Eis os locais da formação para as regiões:

Regiões Santo André Centro e Leste:
Auditório da Cúria Diocesana
Praça do Carmo, 36 - Santo André 
Regiões São Caetano do Sul e Utinga:
Universidade de São Caetano do Sul (USCS)
Av. Goiás, 3400 - Barcelona - SCS 
Regiões São Bernardo do Campo Centro e Anchieta:
Basílica N. Senhora da Boa Viagem 
Praça da Matriz, s/n - Centro 
Região Diadema:
Paróquia Senhor Bom Jesus
Praça B. Jesus de Piraporinha, 60 - Piraporinha - Diadema.
Região Mauá:
Paróquia Imaculada Conceição
Praça Mons. Alexandre V. Árminas, 1 - Matriz - Mauá.

O tema geral será refletido através dos seguintes assuntos, 
um  a cada noite:
1. A liturgia, fonte da catequese
Pe. Cristiano Marmelo Pinto 
2. Relação liturgia e catequese no itinerário do RICA
Eurivaldo Silva Ferreira 
3. Iniciação à vida cristã com estilo catecumenal
Pe. Jordélio Siles Ledo 
4. Os Sacramentos de iniciação à vida cristã (Batismo-
Crisma-Eucaristia) 
Pe. Joel Nery 
5. A dimensão mistagógica da iniciação à vida cristã
Pe. Guillermo D. Micheletti 

“Liturgia e iniciação à vida cristã”


