
RITOS INICIAIS

7º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“O santuário de Deus é santo, 
e vós sois esse santuário”

 

A. Queridos irmãos e irmãs, sejam 
bem vindos a este encontro festivo 
na casa do Senhor. A liturgia de 
hoje apresenta-nos o convite 
de Deus a sermos santos, que 
conforme nos ensina o Concílio 
Vaticano II, é proposta universal. 
Que possamos transformar a nossa 
vida e vivermos esta vocação 
radical. Com alegria, iniciemos 
nossa celebração.

1. CANTO 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. 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. 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) Concedei, ó Deus todo-poderoso, 
que, procurando conhecer sempre o que é reto, 
realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. 
P.N.S.J.C.
T. Amém.



A. A Palavra de Deus orienta 
nossos passos no caminho da 
santidade desejada pelo Pai a 
todos nós, seus filhos e filhas. 
Ouçamos  com a tenção e 
acolhamos com alegria o que o 
Senhor irá nos falar.
 

6. PRIMEIRA LEITURA (Lv 19,1-2.17-18)

Leitura do Livro do Levítico.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: “Fala a toda a 
comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, 
porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenhas 
no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu 
próximo, para não te tornares culpado de pecado por 
causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor 
dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Eu sou o Senhor.”
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 102(103) 
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor,
pois ele é bondoso e compassivo!

•	 Bendize,	ó	minha	alma,	ao	Senhor;	/	e	todo	o	meu	ser,	
seu	santo	nome!	/	Bendize,	ó	minha	alma,	ao	Senhor;	
/ não te esqueças de nenhum de seus favores!

•	 Pois	 ele	 te	 perdoa	 toda	 culpa	 /	 e	 cura	 toda	 a	 tua	
enfermidade; / da sepultura ele salva a tua vida / e te 
cerca de carinho e compaixão.

•	 O	Senhor	 é	 indulgente,	 é	 favorável,	 /	 é	paciente,	 é	
bondoso e compassivo. / Não nos trata como exigem 
nossas faltas, / nem nos pune em proporção às nossas 
culpas.

•	 Quanto	dista	o	nascente	do	poente,	/	tanto	afasta	para	
longe nossos crimes. / Como um pai se compadece de 
seus filhos, / o Senhor tem compaixão dos que o temem.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 3,16-23)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e 
que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir 
o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de 
Deus é santo, e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda: 
Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, 
reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade; 
pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. 
Com efeito, está escrito: “Aquele que apanha os sábios 
em sua própria astúcia”, e ainda: “O Senhor conhece os 
pensamentos dos sábios; sabe que são vãos”. Portanto, 
que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com 
efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, 
a vida, a morte, o presente, o futuro; tudo é vosso, mas 
vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)
1. Ó Senhor, tuas palavras / são espírito e vida; / as 

palavras que tu dizes / bem que são de eterna vida.

10. EVANGELHO (Mt 5,38-48)

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 
ouvistes o que foi dito: 'Olho por olho e dente por dente!' 
Eu, porém, vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! 
Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda! Se alguém quiser abrir 
um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também 
o manto! Se alguém te forçar a andar um quilômetro, 
caminha dois com ele! Dá a quem te pedir e não vires 
as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que 
foi dito: 'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!' 
Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai 
por aqueles que vos perseguem! Assim, vos tornareis 
filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz 
nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre 
justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que 
vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de 
impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente 
os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os 
pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos 
como o vosso Pai celeste é perfeito.”
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, 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 ao Senhor nossas preces, confiantes em 
seu amor por nós:
L. Senhor, ajudai a vossa Igreja a ser verdadeira escola 
da santidade, através da prática do Evangelho e do 
testemunho de vosso Filho, nós vos pedimos:
T. Atendei, Senhor, a nossa prece!
L. Senhor, fortalecei nosso discipulado, para que através 
de nossas atitudes, o mundo contemple vossa santidade 
e vos reconheça, nós vos pedimos:
T. Atendei, Senhor, a nossa prece!
L. Senhor, animai sempre os que se doam na caridade em 
tantas obras de vossa Igreja, para que apesar dos desafios, 
vivam sempre o mandamento do amor, nós vos pedimos:
T. Atendei, Senhor, a nossa prece!

(Preces da comunidade)

S. Acolhei, ó Deus de bondade, as preces e orações do 
vosso povo e atendei-nos em vosso amor de Pai. P.C.N.S. 
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA



S. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso 
Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa 
palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a 
mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo 
qual nos chega a vossa paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz!
S. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos 
reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para 
que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. 
Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho 
nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos 
pedimos: Santificai, por vosso Espírito, estas oferendas. 
Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus 
tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e 
o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI,	TODOS,	E	COMEI:	ISTO	É	O	MEU	CORPO	QUE	
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice 
e, proclamando a vossa misericórdia, 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. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos 
deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e 
ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o 
sacrifício da perfeita reconciliação.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Nós vos pedimos, ó Pai: aceitai-nos também com 
vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo espírito de 
reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Ele nos conserve em comunhão com o papa Francisco 
e nosso bispo Pedro, com todos os bispos e o povo que 
conquistastes.  Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre 
os seres humanos e instrumento da vossa paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso 
Filho em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus; com 
São José, seu esposo; e com todos os santos, reuni no 
mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as 
mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças 
e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus 
Cristo, nosso Senhor.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
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. Sede perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito! 
Aproximemo-nos do banquete da vida em plenitude.
 
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.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Juntamente com os dons do pão 
e do vinho, ofertemos ao Senhor 
nossos propósitos de santidade, a 
partir de nossas atitudes e do amor 
com que vivemos nossa vocação 
evangélica: sermos perfeitos, como 
o Pai celeste é perfeito!

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.
S. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos 
suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa 
honra sejam úteis à nossa salvação. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
(Sobre a reconciliação II)
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. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso, e por 
causa de vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor 
Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua 
discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo 
move os corações, de modo que os inimigos voltem à 
amizade, os adversários se dêem as mãos e os povos 
procurem reencontrar a paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
S. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz 
vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a 
vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que 
fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos 
louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados 
cantamos (dizemos) 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!
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Eclo 1,1-10; Sl 92(93); Mc 9,14-29.
3ª feira: Eclo 2,1-13; Sl 36(37); Mt 9,30-37.
4ª feira: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19.
5ª feira: Eclo 5,1-10; Sl 1; Mc 9,41-50.
6ª	feira:	Eclo	6,5-17;	Sl	118(119);	Mc	10,1-12.
Sábado: Eclo 17,1-13; Sl 102(103); Mc 10,13-16.
8º	DTC:	Is	49,14-15;	Sl	61(62);	1Cor	4,1-5;	Mt	6,24-34.

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 todo-poderoso, concedei-nos 
alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste 
sacramento. P.C.N.S.
T. Amém.

A.  Chegando ao f inal deste 
momento celebrativo o Senhor 
nos envia em missão: é no campo 
do mundo, através de atitudes 
concretas, o amor vivenciado, que 
vamos buscando essa santidade, 
vocação universal do ser humano. 
Com coragem, partamos!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC III)

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)

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

www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre

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.

O EVANGELHO EM 1º LUGAR
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www.miliciadaimaculada.org.br
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