
RITOS INICIAIS

6º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Feliz o homem sem pecado 
em seu caminho.”

 

A. Irmãos e irmãs! Em mais um 
dia do Senhor, Deus nos chama 
a participarmos de seu projeto 
amoroso, de forma especial 
pela adesão livre a todos os 
ensinamentos que nos concedeu 
desde os primeiros sinais dados 
aos homens e mulheres de bem. 
Recordando o que Deus nos pede 
somos chamados a recomeçar ou 
reafirmar a jornada para Ele, a 
felicidade que não passa. Juntos, 
cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. Todo o cansaço que quer nos dobrar, / toda a lembrança 
dos sonhos partidos, / todo o suor que o progresso 
engoliu / são o clamor dos teus filhos sofridos.

Nada mais consegue calar nossa voz, / temos em mãos 
uma nova medida: / É o próprio Deus o sustento, o vigor 
/ dos nossos passos em busca da vida.
2. Todo o silêncio de quem confiou, / toda a esperança 

de paz e justiça, / todo este empenho por vida melhor, 
/ são as razões de quem mais não cobiça.

3. Toda a firmeza de quem deu as mãos, / toda conquista 
que trouxe alegria, / todo fracasso que tanto ensinou / 
são o louvor por tua mão que nos guia.
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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. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores (pausa).

Confessemos os nossos pecados:
T. 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.

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

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
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) Ó Deus, que prometestes permanecer 
nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, 
viver de tal modo, que possais habitar em nós. P.N.S.J.C.
T. Amém.



A. A Palavra do Senhor indica a 
todos nós uma via segura para 
a felicidade, que passa pelo 
seguimento fiel ao que propõe o 
projeto de Deus, o que se dá dia 
após dia, com um passo de cada 
vez. Atentos, ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA 
Leitura do Livro do Eclesiástico. 
Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão; 
se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele 
colocou o fogo e a água; para o que quiseres, tu podes 
estender a mão. Diante do homem estão a vida e a 
morte, o bem e o mal; ele receberá aquilo que preferir. 
A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso 
e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão 
voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras 
do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio e a 
ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 118(119)
Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei 
do Senhor Deus vai progredindo!

•	 Feliz	o	homem	sem	pecado	em	seu	caminho,	/	que	na	
lei do Senhor Deus vai progredindo! / Feliz o homem 
que observa seus preceitos / e de todo o coração 
procura a Deus!

•	 Os	vossos	mandamentos	vós	nos	destes,	/	para	serem	
fielmente observados. / Oxalá seja bem firme a minha 
vida / em cumprir vossa vontade e vossa lei!

•	 Sede	bom	com	vosso	 servo,	 e	 viverei	 /	 e	 guardarei	
vossa palavra, ó Senhor. / Abri meus olhos, e então 
contemplarei / as maravilhas que encerra a vossa lei!

•	 Ensinai-me	a	viver	vossos	preceitos;	/	quero	guardá-los	
fielmente até o fim! / Dai-me o saber, e cumprirei a 
vossa lei / e de todo o coração a guardarei.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 2,6-10)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da 
sabedoria deste mundo nem da sabedoria dos poderosos 
deste mundo, que, afinal, estão votados à destruição. 
Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria 
escondida, que, desde a eternidade, Deus destinou 
para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo 
conheceu essa sabedoria. Pois, se a tivessem conhecido, 
não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está 
escrito, “o que Deus preparou para os que o amam é algo 
que os olhos jamais viram nem os ouvidos ouviram nem 
coração algum jamais pressentiu”. A nós Deus revelou esse 
mistério através do Espírito. Pois o Espírito esquadrinha 
tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
1. Eu te louvo, ó Pai santo, / Deus do céu, Senhor da 

terra: / os mistérios do teu Reino / aos pequenos, Pai, 
revelas! (bis)

10. EVANGELHO (Mt 5,17-37)

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: “Não 
penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim 
para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em 
verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de 
existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, 
sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer 
a um só destes mandamentos, por menor que seja, e 
ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado 
o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar 
e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus. 
Porque eu vos digo: Se a vossa justiça não for maior 
que a justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós não 
entrareis no Reino dos Céus. Vós ouvistes o que foi dito 
aos antigos: 'Não matarás! Quem matar será condenado 
pelo tribunal'. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se 
encoleriza com seu irmão será réu em juízo; quem disser 
ao seu irmão: 'patife!' será condenado pelo tribunal; 
quem chamar o irmão de 'tolo' será condenado ao fogo 
do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua 
oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem 
alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do 
altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só 
então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te 
com teu adversário, enquanto caminha contigo para o 
tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te 
entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. 
Em verdade eu te digo: dali não sairás, enquanto não 
pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: 'Não 
cometerás adultério'. Eu, porém, vos digo: Todo aquele 
que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-la, 
já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu 
olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e 
joga-o para longe de ti! De fato, é melhor perder um de 
teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no 
inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, 
corta-a e joga-a para longe de ti! De fato, é melhor perder 
um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para 
o inferno. Foi dito também: 'Quem se divorciar de sua 
mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio'. Eu, porém, 
vos digo: Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a 
não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se 
torne adúltera; e quem se casa com a mulher divorciada 
comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito 
aos antigos: 'Não jurarás falso', mas 'cumprirás os teus 
juramentos feitos ao Senhor'. Eu, porém, vos digo: Não 
jureis de modo algum: nem pelo céu, porque é o trono 
de Deus; nem pela terra, porque é o suporte onde apóia 
os seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do 
Grande Rei. Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque 
tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. 
Seja o vosso 'sim', 'Sim', e o vosso 'não', 'Não'. Tudo o 
que for além disso vem do Maligno.”
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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, 
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S. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove, 
e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a 
vossa vontade. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio TC III: A Salvação dos homens pelo Homem.)
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 em todo lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos 
ser digno da vossa imensa glória vir em socorro de todos 
os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa 
condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o 
caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam 
a vossa glória. Concedei também a nós associar-nos aos 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
S. 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 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, 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e 
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. 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 Pedro e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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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.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos diante de Deus as nossas súplicas pelas 
necessidades de nosso povo:
L. Senhor, concedei a todos os povos a condição de paz 
e de conquista da dignidade humana, a fim de que, em 
especial nas regiões mais sofridas, seja mais fácil buscar 
a sabedoria das coisas do alto e a cooperação entre os 
homens, nós vos pedimos:
T. Senhor, que sejamos fieis ao Vosso projeto de amor!
L. Senhor, que cada cristão tenha a força necessária para 
escolher e fazer sempre as escolhas que mais colaborem 
com a construção do Vosso Reino, nós vos pedimos:
L. Senhor, permiti que todos aqueles que se dedicam à 
transmissão da Boa Nova e das alegrias e tristezas de 
nosso tempo sejam fortalecidos com o desejo da busca 
da verdade, nós vos pedimos:

(Preces da comunidade)

S. Ó Deus fiel, concedei a vossa graça a estes corações 
que juntos Vos clamam com esperança. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. O encontro com o Senhor dá 
a seus filhos a graça da vida nova. 
Coloquemos nossa existência com 
confiança na plena experiência 
de amor que Deus concede. 
Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Bem sabemos que a terra é de todos, / pois no fundo 
não é de ninguém: / É presente que a todos reservas, 
/ para a vida encontrar paz e bem!

Ô... Recebe, Senhor, / nossas mãos de trabalho e cansaço. 
/ Ô... Recebe, Senhor! / E nos guia, ilumina e sustenta, 
/ que o teu filho / quer dar mais um passo.
2. Mas sofremos de um jeito falido: / São irmãos 

oprimindo os irmãos. / Tantos tecem os lucros de uns 
poucos, / que só sabem atar nossas mãos.

3. Nossa mesa minguando o sustento, / o salário 
perdendo a razão. / Nossos filhos carentes de espaço, 
/ mais parecem retratos de um “não”.

4. Mas não vamos ceder nem por nada: / Mundo novo 
queremos compor. / És a força da nossa esperança! / 
Mostra em nós o teu próprio vigor!

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. 
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13.
3ª feira: Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sl 28 (29); Mc 8,14-21.
4ª feira: Gn 8,6-13.20-22; Sl 115 (116); Mc 8,22-26.
5ª feira: Gn 9,1-13; Sl 101 (102); Mc 8,27-33.
6ª feira: Gn 11,1-9; Sl 32(33); Mc 8,34-9,1.
Sábado: Hb 11,1-7; Sl 144(145); Mc 9,2-13.
7º DTC: Lv 19,1-2.17-18; Sl 102(103); 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48.

A.  A  cada ce lebração que 
participamos é renovada em nós 
a oportunidade de melhorar o 
mundo em que vivemos. Hoje 
partiremos em missão levando o 
convite a este sonho querido por 
Deus através de nosso testemunho, 
com fidelidade aos mandamentos, 
motivados pelo amor que temos 
por Ele e que Dele recebemos em 
medida imensamente maior.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO

1. Se um só Deus é nosso Pai, / como aceitar a divisão, 
/ assim mal feita, que se esquece / que a história nos 
pede / bem outra razão? (bis)

Responder ao dom da vida / é plantar nos nossos passos / 
jeito novo de seguir, / refazendo nossos laços! Lá iá lá iá...
2. Se um só Deus é nosso irmão, / como aceitar fechar a 

mão assim, sem ver que um gosto amargo / responde 
à esperança / de quem não tem pão? (bis)

3. Se um só Deus é  nosso Vigor, / como aceitar a 
desunião, / assim contrária à paz na terra, / que é fruto 
mais nobre / de toda estação? (bis)

S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. 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.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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. O pão da vida é dado aos que são necessitados. Junto 
ao banquete a nós ofertado, saciemos nossa fome de 
amor, verdade e paz. Cantemos:

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Vamos rever os nossos passos, / e assim buscar um 
jeito novo de viver, / juntar as mãos, abrir caminhos, 
/ romper a trama que quer nos deter.

Deus escutou nosso clamor / e vem, e vem, e vem... / 
ser nossa força e luz, nos dar / a mão, a mão, a mão... / 
O seu olhar não se distrai jamais. / O próprio Filho seu 
é nosso Pão! / É nosso pão, é nosso pão!

2. Vamos compor os alicerces de um tempo / novo 
sem escravos e sem senhor, / lutar fiéis pela justiça, / 
desconcertar as razões do opressor.

3. Vamos mudar as leis do lucro. / Bem mais que peça ou 
maquinário somos nós. / É nossa vez de dar as cartas: 
/ Quem sempre ouviu e aprendeu a ter voz.

4. Vamos moldar com nossa vida / as novas armas que o 
poder jamais pensou: / A luz de erguer pobres e fracos 
/ e destemor que a verdade ensinou.

5. Vamos lavrar a velha terra, / plantar firmeza e cultivar 
o amor e a paz. / Cortar de vez os preconceitos, / de 
olhar nos olhos do irmão ser capaz.

6. Vamos cuidar dos nossos sonhos: / Os nossos filhos 
mundo novo habitarão. / E assim vão ver que a paz 
na terra / exige empenho, coragem, perdão.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que nos fizestes provar as 
alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que 
nos traz a verdadeira vida. P.C.N.S.
T. Amém.
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