
Senhor, tende piedade de nós.
2. Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
3. Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
P.: 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 ado-
ramos,  / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito. / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que ti-
rais o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende pie-
dade 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 DO DIA
P.: OREMOS: Ó Deus, que mostrais a 
luz da verdade aos que erram para re-
tomarem 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. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na u-
nidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

L.: Jesus envia os discípulos em missão. 
Essa missão consiste em anunciar o 
Reino e em lutar objetivamente contra 
tudo aquilo que escraviza o homem e 
que o impede de ser feliz. Ouçamos com 
atenção.

6. PRIMEIRA LEITURA              Am 7,12-15

Leitura da Profecia de Amós

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 A liturgia recorda-nos que Deus atua no mundo através dos homens e mulheres que Ele chama e envia como 
testemunhas do seu projeto de salvação, alguém se torna profeta por um especial chamado e iniciativa de Deus, não por 
designação ou consagração dos homens. Iniciemos nossa celebração cantando.
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1. CANTO DE ENTRADA
Quando chamaste                José Acácio Santana

1. Quando chamaste os doze primeiros 
pra te seguir, / sei que chamavas todos 
os que haviam de vir.

//: Tua voz me fez refletir, / deixei 
tudo pra te seguir: / nos teus mares eu 
quero navegar. :\\

2. Quando pediste os doze primeiros: 
ide e ensinai! / sei que pedias a todos 
nós, evangelizai.

3. Quando enviaste os doze primeiros 
de dois em dois, / sei que enviavas to-
dos os que viessem depois.

2. SAUDAÇÃO

P.: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T.: Amém.

P.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de 
Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no Amor de Cristo!

3. ATO PENITENCIAL

P.: De coração contrito e humilde, 
aproximemos do Deus justo e santo, 
para que tenha piedade de nós, peca-
dores.                                                        (pausa)

P.: Confessemos os nossos pecados:
T.: Confesso a Deus Todo-Poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e pala-
vras, atos e omissões, por minha cul-
pa, 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.

P.: Deus Todo-Poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.
1. Senhor, tende piedade de nós.

Naqueles dias, disse Amasias, sacer-12

dote de Betel, a Amós: “Vidente, sai e 
procura refúgio em Judá, onde possas 
ganhar teu pão e exercer a profecia; 
13mas em Betel não deverás insistir em 
profetizar, porque aí fica o santuário 
do rei e a corte do reino.” Respondeu 14

Amós a Amasias, dizendo: “Não sou 
profeta nem sou filho de profeta; sou 
pastor de gado e cultivo sicômoros. O 

15

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!

7. SALMO RESPONSORIAL              Sl 84

R.: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bon-
dade, e a vossa salvação nos conce-
dei!

1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: 
* é a paz que ele vai anunciar. Está per-
to a salvação dos que o temem, * e a 
glória habitará em nossa terra. R.:

2. A verdade e o amor se encontrarão, 
* a justiça e a paz se abraçarão; da ter-
ra brotará a fidelidade, * e a justiça o-
lhará dos altos céus. R.:

3. O Senhor nos dará tudo o que é 
bom, * e a nossa terra nos dará suas 
colheitas; a justiça andará na sua fren-
te * e a salvação há de seguir os passos 
seus.  R.:

8. SEGUNDA LEITURA                    Ef 1,3-14

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Efésios
3Bendito seja Deus, Pai de nosso Se-
nhor 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 4

da fundação do mundo, para que 
sejamos santos e irrepreensíveis sob o 
seu olhar, no amor. Ele nos predes-

5

tinou para sermos seus filhos adotivos 
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por intermédio de Jesus Cristo, con-
forme a decisão da sua vontade, para 

6

o louvor da sua glória e da graça com 
que ele nos cumulou no seu Bem-ama-
do. Pelo seu sangue, nós somos liber-7

tados. Nele, as nossas faltas são per-
doadas, segundo a riqueza da sua gra-
ça, que Deus derramou profusamente 

8

sobre nós, abrindo-nos a toda a sabe-
doria e prudência. Ele nos fez conhe-

9

cer o mistério da sua vontade, o de-
sígnio benevolente que de antemão 
determinou em si mesmo, para levar 10

à plenitude o tempo estabelecido e 
recapitular em Cristo, o universo intei-
ro: tudo o que está nos céus e tudo o 
que está sobre a terra. Nele também 11

nós recebemos a nossa parte. Segundo 
o projeto daquele que conduz tudo 
conforme a decisão de sua vontade, 
nós fomos predestinados a sermos, 12

para o louvor de sua glória, os que de 
antemão colocaram a sua esperança 
em Cristo. Nele também vós ouvistes 

13

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 

14

penhor da nossa herança para a reden-
ção 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.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê 
do saber o Espírito; conheçamos, as-
sim, a esperança à qual nos chamou 
como herança.

10. EVANGELHO                              Mc 6,7-13

P.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.

P.: †  Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T.: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus chamou os 7

doze, e começou a enviá-los dois a 
dois, dando-lhes poder sobre os espí-
ritos impuros. Recomendou-lhes que 

8

não levassem nada para o caminho, a 
não ser um cajado; nem pão, nem sa-
cola, nem dinheiro na cintura. Man-9

dou que andassem, de sandálias e que 
não levassem duas túnicas. E Jesus 10

disse ainda: “Quando entrardes numa 
casa, ficai ali até vossa partida. Se em 11

algum lugar não vos receberem, nem 
quiserem vos escutar, quando sairdes, 
sacudi a poeira dos pés, como teste-
munho contra eles!” Então os doze 

12

partiram e pregaram que todos se con-
vertessem. Expulsavam muitos de-

13

mônios e curavam numerosos doen-
tes, ungindo-os com óleo.
Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor!

       11. HOMILIA

       12. PROFISSÃO DE FÉ

P.: Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T.: 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 peca-
dos, / na ressurreição da carne, / na 
vida eterna. / Amém.

13. ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA

P.: Supliquemos a Deus Pai que nos 
mostre a sua misericórdia e dê a salva-
ção à santa Igreja, dizendo, de coração 
sincero: 

T.: Escutai, Senhor, a oração do vosso 
povo!

1. Pelo Papa e por todos os bispos, 
presbíteros e diáconos, para que cele-
brem os mistérios de Jesus Cristo com 
alegria e fervor sempre renovados, re-
zemos ao Senhor.

2. Pelos governantes dos povos, para 
que sejam solidários com os mais ne-
cessitados, rezemos ao Senhor.

3. Pelos apóstolos que Jesus continua a 
enviar, para que com o testemunho de 
vida, anunciem o arrependimento e a 
paz, rezemos ao Senhor.

4. Pelos que têm fome e pelos doentes, 
pelos rejeitados e por todos os que 
sofrem, para que encontrem alívio 
junto de Deus e dos homens, rezemos 
ao Senhor.

P.: Senhor que nos destes a conhecer a 

vossa vontade de renovar todas as 
coisas em Cristo, iluminai os olhos do 
nosso coração, para sabermos a que 
esperança fomos chamados. Por Cristo 
Senhor nosso.
T.: Amém.

14. CANTO DAS OFERENDAS
Pão e Vinho                                 Min. Amor e Adoração

//: Pão e vinho te apresentamos nesse 
altar. / Como sinal que tu recolhes nos-
sa oferta. / Tudo o que somos deixa-
mos aqui.:\\

É um milagre que se dá. / O pão e o 
vinho em Corpo e Sangue / vão se 
transformar. / Não ha limites para o 
amor. / Vem transformar também 
minha vida. / Oh senhor, é teu esse 
milagre de amor.

        15. CONVITE À ORAÇÃO

P.: Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de 
Cristo, possa oferecer um sacrifício que 
seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.

T.: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu no-
me, para nosso bem e de toda a santa 
Igreja.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P.: Acolhei, ó Deus, as oferendas da vos-
sa Igreja em oração, e fazei crescer em 
santidade os fiéis que participam deste 
sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Missal p. 477                                       

P.: O Senhor esteja convoco.
T.: Ele está no meio de nós.

P.: Corações ao alto.
T.: O nosso coração está em Deus.

P.: Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T.: É nosso dever e nossa salvação.

P.: Na verdade, é justo e necessário, é 

nosso dever e salvação dar-vos graças, 

sempre e em todo lugar, Senhor, Pai 

Santo, Deus eterno e todo-poderoso, 

por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa 

palavra viva, pela qual tudo criastes. 

Ele é o nosso Salvador e Redentor, ver-

dadeiro homem, concebido do Espíri-

to Santo e nascido da Virgem Maria. 

Ele, para cumprir a vossa vontade, e 
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reunir um povo santo em vosso louvor, 

estendeu os braços na hora da sua 

paixão, a fim de vencer a morte e ma-

nifestar a ressurreição. Por Ele, os an-

jos celebram vossa grandeza e os san-

tos proclamam vossa glória. Concedei-

nos também a nós associar-nos a seus 

louvores, cantando a uma só voz:
T.: Santo, Santo, Santo...

Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 

    Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espí-
rito, 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!

Estando para ser entregue e abraçan-
do 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.

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.

Eis o mistério da fé!

       T.:  Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

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!

E nós vos suplicamos que, participan-
do do Corpo e Sangue de Cristo, seja-
mos reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo.
T.:  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

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 João e 
todos os ministros do vosso povo.
T.:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Lembrai-vos também dos nossos ir-
mãos e irmãs que morreram na espe-
rança 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!

Enfim, nós vos pedimos, tende pieda-
de 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!

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!

18. RITO DA COMUNHÃO

P.: Guiados pelo Espírito de Jesus, e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer.

T.: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome, venha 
a nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no céu. 
O Pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

P.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pe-
la vossa misericórdia, sejamos sempre 
livres do pecado e protegidos de todos 
os perigos, enquanto, vivendo a espe-
rança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.

T.: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre.

P.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

T.: Amém.

P.: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco.
T.: O amor de Cristo nos uniu.

P.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus

Segue a saudação como de costume...

19. CORDEIRO DE DEUS

P.: Provai e vede como o Senhor é bom; 
feliz de quem nele encontra seu refú-
gio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo.

T.: ( ) Senhor, eu não sou digno a  de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo a .( )

        20. CANTO DA COMUNHÃO
Vem e eu mostrarei          
Waldeci Farias / Josmar Braga

1. Vem, e eu mostrarei / que o meu 
caminho te leva ao Pai, / guiarei / os 
passos teus / e junto a ti hei de seguir.

Sim, eu irei e saberei / como chegar ao 
fim. / De onde vim, aonde vou: / por 
onde irás, irei também.

2. Vem, eu te direi / o que ainda estás a 
procurar. / A verdade é como o sol / e 
invadirá teu coração.

Sim, eu irei e aprenderei / minha razão 
de ser. / Eu creio em ti que crês em 
mim / e à tua luz verei a luz.

3. Vem, e eu te farei / da minha vida 
participar. / Viverás em mim aqui: / 
viver em mim é o bem maior.

Sim, eu irei e viverei / a vida inteira 
assim. / Eternidade é, na verdade, o 
amor vivendo sempre em nós.

4. Vem, que a terra espera / quem 
possa e queira realizar, / com amor, a 
construção de um mundo novo muito 
melhor! 

Sim, eu irei e levarei / teu nome aos 
meus irmãos. / Iremos nós e o teu 
amor vai construir enfim a Paz!

        21. DEPOIS DA COMUNHÃO

P.: OREMOS: Alimentados pela vossa 
Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, 
que cresça em nós a vossa salvação 
cada vez que celebramos este mis-
tério. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.

        22. AVISOS DA COMUNIDADE
3



Reflexo de Deus

Deus onipotente poderia muito 

bem aparecer, manifestar sua luz 

reluzente e fazer toda criatura cair a 

seus pés; ou poderia enviar seus anjos 

que com sua beleza e grandeza con-

vertesse toda humanidade a Deus. En-

tretanto elege pobres criaturas como 

seus embaixadores, seus represen-

tantes, pecadores e limitados... todos 

os batizados são escolhidos desde a 

criação do mundo (cf. Ef 1,3, 2ª lei-

tura), para serem reflexo do amor de 

Deus aos homens, para serem imagem 

de sua misericórdia e espelho de sua 

presença. 

No final de cada missa quase passa 

desapercebido o mandato divino, a 

preocupação de sair rápido da Igreja, 

recolher as crianças, buscar o carro... 

“Ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe”. O imperativo divino é claro: 

“Ide...”, “vá anunciar minha palavra” 

(cf. Am 7,12, 1ªleitura), cansamos de 

escutar, mas poucas vezes vivemos 

como realmente enviados do Senhor. 

Deus nos chama para sermos seus 

discípulos, seus representantes, para 

estarmos com Ele, e nos envia para 

expressar o nosso amor a Ele no amor 

ao próximo e ser para o próximo seu 

reflexo de amor, bondade e misericór-

dia. E estando na missa, sentimos co-

mo é bom estarmos nos átrios do Se-

nhor, experimentamos sua presença, 

se enche de alegria nosso coração (cf. 

Sal 84). Entretanto não podemos 

resumir nossa espiritualidade apenas 

nas missas de domingo sem nenhum 

compromisso, propósito e meta que 

nos faça transmitir o que se viveu na 

missa em meio à sociedade. Restringir 

nossa vida espiritual a apenas essa 

“uma hora” no domingo é transformar 

nosso cristianismo em “funcionalis-

23. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

P.: O Senhor esteja convosco.
T.:  Amém.

P.: A paz de Deus que supera todo 
entendimento, guarde vossos cora-
ções e vossas mentes no conhecimen-
to e no amor de Deus, e de seu Filho, 
nosso Senhor Jesus Cristo.
T.:  Amém.

P.: Abençoe-vos o Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo
T.:  Amém.

P.: Glorificai o Senhor com vossa vida; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.: Graças a Deus.

24. CANTO FINAL  À escolha

25. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Senhor da Messe e pastor do rebanho 

faz ressoar em nossos ouvidos teu for-

te e suave convite: “Vem e segue-me”. 

Derrama sobre nós o teu Espírito, que 

ele nos dê sabedoria para ver o ca-

minho e generosidade para seguir tua 

voz. 

Senhor, que a messe não se perca por 

falta de operários, desperta nossas co-

munidades para a missão, ensina nos-

sa vida a ser serviço, fortalece os que 

querem dedicar-se ao Reino na vida 

consagrada e religiosa.

Senhor, que o rebanho não pereça por 

falta de pastores. Sustenta a fidelidade 

de nossos bispos, padres, diáconos e 

ministros. Dá perseverança a nossos 

seminaristas. Desperta o coração de 

nossos jovens para o ministério pasto-

ral em tua Igreja.

Senhor da Messe e pastor do rebanho 

chama-nos para o serviço de teu povo.

Maria, Mãe da Igreja, modelo dos ser-

vidores dos servidores do Evangelho, 

ajuda-nos a responder o SIM. Amém.

4

mo”, um funcionário que bate o ponto 

e vai embora; é reduzir nossa fé a um 

ritualismo cheio de preceitos vazios 

que não tem incidência na vida pes-

soal, privada e pública; é transformar o 

Santo Sacrifício da Missa num espe-
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Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Mt 12,46-
50 / 3ª-feira Bv Inácio de Azevedo e Comps): Is 
7,1-9; Sl 47; Mt 11,20-24 / 4ª-feira: Is 10,5-7.13-
16; Sl 93; Mt 11,25-27 / 5ª-feira: Is 26,7-
9.12.16-19; Sl 101; Mt 11,28-30 / 6ª-feira: Is 
38,1-6.21-22.7-8; Is 38ss; Mt 12,1-8 / Sábado: 
Mq 2,1-5; Sl 9; Mt 12,14-21

RITOS FINAIS

Investindo em conhecimento e valorizando a pessoa humana!

Graduação, Pós Graduação, Sequenciais
catolicadeanapolis.edu.br (62) 3328-8900 | 3328-8910

Ensino de Qualidade!


