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7O DOMINGO DO TEMPO COMUM

 

A. Caros irmãos e irmãs, Deus, 
nosso Pai, nos reúne e nos chama 
à santidade. É como filhos de 
Deus que somos chamados a 
viver e, assim, nos parecendo 
com o Pai no modo de agir, sendo 
sinal vivo de sua misericórdia, do 
seu serviço e do seu imenso amor. 
Com alegria de filhos amados, 
respondamos a esse chamado 
nos acolhendo e cantando:

1. CANTO ABERTURA
Alegres vamos à casa do Pai; / e na alegria  
cantar seu louvor. / Em sua casa somos felizes: / 
participamos da ceia do amor.
1. A alegria nos vem do Senhor. / Seu amor nos 

conduz pela mão. / Ele é luz que ilumina o seu 
povo. / Com segurança lhe dá a salvação.

2. O Senhor nos concede os seus bens, / nos convida 
à sua mesa sentar / e partilha conosco o seu Pão. 
/ Somos irmãos ao redor deste altar!

3. Voltarei sempre à casa do Pai. / Do meu Deus 
cantarei o louvor. / Só será bem feliz uma vida / 
que busca em Deus sua fome de amor. 

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. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre 
o pecado e a morte,  também nós somos convidados 
a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. 
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Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai. (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
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) 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. Na Palavra de hoje, Jesus nos 
mostra que não veio para abolir as 
leis, mas para levá-las à plenitude 
da expressão do verdadeiro 
compromisso com o Reino de Deus, 
nos indicando o caminho para a 
santidade, que é possível a todos, 
mas exigente no compromisso de 
constante conversão, misericórdia e 
amor ao próximo. Abramo-nos para 
receber a Palavra que nos salva.

LITURGIA DA PALAVRA



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 [Sl 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, Aleluia! / Aleluia, Aleluia! 
/ Aleluia, Aleluia!
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.
S. 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

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus 
Pai todo-poderoso, que deseja que todos os homens 
se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.

L. Senhor, fortalecei vossa Igreja para que possa 
conduzir as comunidades numa direção mais 
fraterna e solidária, promovendo a partilha, a justiça 
e a caridade entre todos. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece !
L. Senhor , dai-nos a sabedoria que vem de vós , 
que nos impulsiona ao amor e ao dom da vida, para 
que renunciemos à ganância, à intolerância e ao 
egoísmo oferecidos pelo mundo. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, educai-nos no vosso grande amor, para 
que saibamos revelar em nossa família, no trabalho, 
na comunidade ou onde quer que estejamos, vosso 
rosto acolhedor e terno. Nós vos pedimos :
T. Senhor, escutai a nossa prece!

S. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da 
compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja para 
alcançarmos com segurança o que pedimos com 
fé. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Juntamente com pão e o 
vinho, ofertemos a Deus nosso 
compromisso de promover a vida 
e a justiça numa comunidade mais 
fraterna, acolhedora e missionária.

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.
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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, 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. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas 
maravilhas narrarei! Em vós exultarei de alegria, 
cantarei ao vosso nome, Deus altíssimo!

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. Cristo, quero ser instrumento / de tua paz e do 

teu / infinito amor: / onde houver ódio e rancor, 
/ que eu leve a concórdia, / que eu leve o amor!

Onde há ofensa que dói, / que eu leve o perdão; 
/ onde houver a discórdia, / que eu leve a união 
e tua paz!
2. Mesmo que haja um só coração / que duvide do 

bem, / do amor e do céu, / quero com firmeza 
anunciar / a palavra que traz a clareza da fé!

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

Ou:
1. Venho aqui, Senhor, para te oferecer / o meu coração 

em forma de canção / e dizer pra todo mundo que 
sou feliz, / pois, enfim, eu encontrei a solução.

Ele é a luz do meu viver! / Jesus Cristo, te dou todo 
o meu ser! / Entrego a ti, Senhor, a minha vida! (2x)
2. Tu és, Senhor, a alegria da alegria, / és a vida resumida 

em amor, / és as razão para viver eternamente / e ao 
teu lado eu quero estar sempre, Senhor.

3. Ao ofertar-me, Senhor, imensa alegria sinto/ em 
saber que o meu coração já está em tuas mãos. 
/ O amor que nos preparou é maior do que se 
pensa. / Então, entregue sua vida ao Senhor!

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 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 deem 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!
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!



3. Onde houver erro, Senhor, / que eu leve a 
verdade, fruto de tua luz! / Onde encontrar 
desespero, / que eu leve a esperança / do teu 
nome, Jesus!

4. Onde eu encontrar um irmão / a chorar de 
tristeza, / sem ter voz nem vez, / quero bem no 
seu coração / semear alegria, para florir gratidão!

5. Mestre, que eu saiba amar, / compreender, 
consolar	 /	 e	dar	 sem	 receber!	 /	Quero	 sempre	
mais perdoar, / trabalhar na conquista e vitória 
da paz!

Ou:
1. Ao recebermos, Senhor, / tua presença sagrada / 

pra confirmar teu amor, / faz de nós tua morada. 
/ Surge um sincero louvor, / brota a semente 
plantada, / faz-nos seguir teu caminho, / sempre 
trilhar tua estrada.

Desamarrem as sandálias e descansem! / Este 
chão é terra santa, irmãos meus. / Venham, orem, 
comam, cantem, / venham todos e renovem a 
esperança no Senhor!
2. O Filho de Deus com o Pai / e o Espírito Santo, / 

nesta Trindade um só ser, / que pede a nós sermos 
santos. / Dá-nos, Jesus, teu poder / de se doar sem 
medida, / deixa que compreendamos / que este 
é o sentido da vida.

3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, 
/ faze vibrar nosso ser, indo ao encontro do Pai 
Santo, / sem descuidar dos irmãos, / mil faces da 
tua face. / Faze que o coração sinta / a força da 
caridade.

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.

19. AVISOS
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I - CORAL DIOCESANO
Estão abertas até o dia 29/02 as inscrições para 
o preenchimento, através do site e do Facebook 
da Diocese, de 12 vagas (5 sopranos, 4 baixos 
/ barítonos e 3 tenores) do Coral Diocesano. 
Informações  complementares podem ser obtidas 
pelo e-mail  coraldiocesano@diocesesa.org.br

20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL
A. Jesus nos convida a ter um novo olhar frente à 
sua Palavra e ao modo como vivemos nossa vida. 
Neste Ano Vocacional, sejamos inspirados a olhar 
a realidade com o olhar de Jesus. Rezemos pelas 
vocações sacerdotais, para que sejam cada vez mais 
conformes com o coração do Bom Pastor:
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes os 
apóstolos a vos seguirem, / continuai a passar pelos 
nossos caminhos, / pelas nossas famílias, / pelas 
nossas escolas, / e continuai a repetir o convite / a 
muitos dos nossos jovens. / Dai coragem às pessoas 
convidadas. / Dai força para que vos sejam fiéis / na 
missão de apóstolos leigos, / sacerdotes, / diáconos, 
/ religiosos e religiosas, / para o bem do Povo de 
Deus / e de toda a humanidade. Amém!
[Oração de São Paulo VI]

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
Tempo Comum, IV  (Missal, p.526)

22. CANTO (Oração Vocacional)
1. Senhor da messe e pastor do rebanho, / que o teu 

chamado	possamos	ouvir.	 /	Que	o	 teu	Espírito	
Santo nos faça / bons operários, fiéis em te servir.

Derrama, pois, sobre nós tua graça, / faze-nos 
sábios ouvindo tua voz / e dá-nos ver como a 
messe é tão grande! / Grande e madura, precisa 
assim de nós!
2.	Que	o	teu	rebanho,	Senhor,	não	pereça,	/	mas	tenha	

sempre	um	atento	pastor.	 /	Que,	encorajado	nos	
prados do mundo, / conduza todos ao infinito amor.

3. Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria, / que foste serva 
fiel até o fim. / És Mãe da Igreja, rebanho tão 
grande!	/	Que	a	teu	exemplo,	possamos	dizer	sim!

LITURGIA SEMANAL
2a feira:	Tg	3,13-18;	Sl	18(19);	Mc	9,14-29.
3a feira:	Tg	4,1-10;	Sl	54(55);	Mc	9,30-37.
Cinzas:	Jl	2,12-18;	Sl	50(51);	2Cor	5,20-6,2;	Mt	6,1-6.16-18.
5a feira:	Dt	30,15-20;	Sl	1;	Lc	9,22-25.
6a feira:	Is	58,1-9a;	Sl	50(51);	Mt	9,14-15.
Sábado:	Is	58,9-14;	Sl	85(86);	Lc	5,27-32.
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