| SÃO PAULO | 10 DE JULHO DE 2016 | ANO 40 | LT.6 | Nº 42 | VERDE | C

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Anim. Irmãos e irmãs em Cristo
Jesus. Como assembleia eucarística, formamos o Corpo místico
de Cristo na intimidade com o Pai.
Cristo, o bom samaritano, vem até
nós e, movido pela compaixão divina, cura nossas feridas, restitui-nos
a dignidade humana e nos integra
na convivência divina pela entrega de sua vida. Que esta celebração nos ajude a afirmar o nosso
compromisso de sermos, como o
Senhor Jesus, bons samaritanos,
atentos, solidários e compassivos
com quem sofre.

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

Ritos Iniciais
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T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.

canto inicial
Sl 33(32) (CD VI - Fx 19)

T. Cristo, tende piedade de nós.

2

saudação

Assim que a tua glória revelarse, Senhor, perante a história,
Tua face contemplarei e satisfeito pra sempre eu ficarei.

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

1. Alegrai-vos no Senhor! Quem é
bom, venha louvar! Peguem logo
o violão e o pandeiro pra tocar.
Para ele um canto novo vamos,
gente, improvisar.

P. A graça e a paz de Deus, nosso
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco!

2. Ele cumpre o que promete; podem nele confiar! Ele ama o que
é direito e ele sabe bem julgar.
Sua palavra fez o céu, fez a terra
e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude e governa os oceanos. Toda a terra
a ele teme, mesmo os corações
humanos. Tudo aquilo que ele
diz, não nos causa desenganos.
4. Põe abaixo os planos todos desses povos poderosos. E derruba
os pensamentos dos malvados
orgulhosos. Mas os planos que
ele faz vão sair vitoriosos.

T. Amém.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3

ato penitencial

P. No dia em que celebramos a
vitória de Cristo sobre o pecado e
a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai.
(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4

glória

P. Glória a Deus nas alturas, T. 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

P. Oremos (silêncio): 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.
Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Saboreemos a palavra do
Senhor que nos vivifica, nos cura
de nossas feridas e nos liberta de
todo tipo de escravidão.
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8

primeira leitura
Dt 30, 10-14

Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo:
10
“Ouve a voz do Senhor teu Deus, e
observa todos os seus mandamentos e preceitos, que estão escritos
nesta lei. Converte-te para o Senhor
teu Deus com todo o teu coração e
com toda a tua alma. 11Na verdade,
este mandamento que hoje te dou
não é difícil demais, nem está fora
do teu alcance. 12Não está no céu,
para que possas dizer: ‘Quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo?
Quem no-lo ensinará para que o
possamos cumprir?’ 13Nem está do
outro lado do mar, para que possas
alegar: ‘Quem atravessará o mar
por nós para apanhá-lo? Quem no
-lo ensinará para que o possamos
cumprir?’ 14Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está
em tua boca e em teu coração, para
que a possas cumprir”.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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os olhos sobre mim com grande
amor!
2. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! * Que vosso auxílio me
levante, Senhor Deus! * Cantando, eu louvarei o vosso nome e
agradecido exultarei de alegria!
3. Humildes, vede isto e alegrai-vos:
* O vosso coração reviverá. Pois,
nosso Deus atende à prece dos
seus pobres e não despreza o
clamor de seus cativos.
4. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, * reconstruindo as cidades de Judá * A descendência
de seus servos há de herdá-las
* e os que amam santo nome
do Senhor * dentro delas fixarão
sua morada!

salmo responsorial
sl 68(69)

Cantando Salmos e Aclamações p. 229

Humildes, vede isto e alegraivos! * o vosso coração reviverá!
1. Por isso elevo para vós minha
oração, * neste tempo favorável, Senhor Deus! * Respondeime pelo vosso imenso amor, *
pela vossa salvação que nunca
falha! * Senhor, ouvi-me, pois
suave é vossa graça, * ponde

segunda leitura
Cl 1,15-20

Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses.
15
Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
16
pois por causa dele, foram criadas
todas as coisas no céu e na terra, as
visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo
foi criado por meio dele e para ele.
17
Ele existe antes de todas as coisas
e todas têm nele a sua consistência.
18
Ele é a Cabeça do corpo, isto é, da
Igreja. Ele é o Princípio, o Primogênito dentre os mortos; de sorte que
em tudo ele tem a primazia, 19porque
Deus quis habitar nele com toda a
sua plenitude e por ele 20reconciliar
consigo todos os seres, os que estão
na terra e no céu, realizando a paz
pelo sangue da sua cruz.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9

aclamação
do evangelho

Cantando Salmos e Aclamações p. 229

Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; * as palavras que dizeis bem que são de eterna vida!
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evangelho
Lc 10, 25-37

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.

T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 25um mestre da
Lei se levantou e, querendo pôr
Jesus em dificuldade, perguntou:
“Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna?” 26Jesus lhe disse: “O que está escrito na
Lei? Como lês?” 27Ele então respondeu: “Amarás o Senhor, teu Deus,
de todo o teu coração e com toda
a tua alma, com toda a tua força e
com toda a tua inteligência; e ao teu
próximo como a ti mesmo!” 28Jesus
lhe disse: “Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás”. 29Ele,
porém, querendo justificar-se, disse
a Jesus: “E quem é o meu próximo?”
30
Jesus respondeu: “Certo homem
descia de Jerusalém para Jericó e
caiu nas mãos de assaltantes. Estes
arrancaram-lhe tudo, espancaramno, e foram-se embora deixando-o
quase morto. 31Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem,
seguiu adiante, pelo outro lado. 32O
mesmo aconteceu com um levita:
chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. 33Mas
um samaritano que estava viajando,
chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. 34Aproximou-se dele e fez
curativos, derramando óleo e vinho
nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou
-o a uma pensão, onde cuidou dele.
35
No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono
da pensão, recomendando: “Toma
conta dele! Quando eu voltar, vou
pagar o que tiveres gasto a mais”. E
Jesus perguntou: 36“Na tua opinião,
qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” 37Ele respondeu: “Aquele
que usou de misericórdia para com
ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e
faze a mesma coisa”. - Palavra da
Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
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homilia

12

profissão de fé

P. 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 Pôn-

cio 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.
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oração dos fiéis

P. Neste dia em que o Senhor manifestou sua compaixão e misericórdia
para com quem estava à beira do
caminho, apresentemos a Ele nossa
súplica para que tenha compaixão de
todos aqueles que estão à margem
em nossa cidade:
1. Dos que estão gravemente doentes
T. Lembrai-vos, Senhor.
2. Dos que moram nas ruas sem ter
para onde ir
3. Dos desempregados
4. Dos que não ganham o suficiente
para sustentar suas famílias
5. Das crianças abandonadas
6. Dos que vivem na solidão e no
abandono
7. Das famílias em conflito
8. Dos que fogem das guerras e conflitos
9. Dos que estão viciados nas drogas
10. De todos os que se dedicam suas
vidas pela causa dos que sofrem.
P. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos,
por vosso Filho Jesus, nosso Senhor.
T. Amém

Liturgia Eucarística
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apresentação
das oferendas

CD VI - fx 23

1. A mesa santa que preparamos,
mãos que se elevam a Ti, ó Senhor.
O pão e o vinho, frutos da terra, duro
trabalho, carinho e amor:
Ô, ô, ô, recebe, Senhor!
Ô, ô recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria,
pais, mães e filhos diante do altar.
A nossa oferta em nova festa, a
nossa dor vem, Senhor, transformar!
3. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bon-

dade vem com fartura, é só saber
reunir, partilhar.

15

oração sobre
as oferendas

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a
santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, as oferendas
da vossa Igreja em oração, e fazei
crescer em santidade os fiéis que
participam deste sacrifício. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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oração eucarística VI-D

P. O Senhor esteja convosco.
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 o lugar,
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós
nos destes vosso Filho Jesus Cristo,
nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos
doentes e pecadores, colocando-se
ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e
cuidais de todos como filhos e filhas.
Por essa razão, com todos os Anjos
e Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de
vossa glória, cantando (dizendo) a
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. 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!
CC. 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!

Na véspera de sua paixão, durante
a última Ceia, 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,
tomando o cálice em suas mãos, vos
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.
Eis o mistério da fé.
T. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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.
CC. 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!
1C. Senhor Deus, conduzi a vossa
Igreja à perfeição na fé e no amor,
em comunhão com o nosso Papa
Francisco, o nosso Bispo Odilo,
com todos os Bispos, presbíteros
e diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
2C. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras
e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo
de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente
no serviço a eles. Vossa Igreja seja
testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para
que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo
novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos
e irmãs (N.e N.), 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!
4C. 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, seu Esposo, São
José, os Apóstolos e Mártires, e todos
os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. CP ou CC. Por Cristo, com Cristo
e 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.
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rito da comunhão

18

canto da comunhão
Sl 83(84)(CD XI-Fx 18)

Samaritano, que importa, é só
ele quem tem compaixão, quem
se aproxima e socorre. Vá, você,
faça o mesmo ao irmão!
1. . Como é boa a tua casa, * como é
bom morar contigo. * Por ti suspira a minh’alma, * meu coração, ó
Deus vivo!
2. Encontrou a andorinha ninho * para
os seus filhotes; * o teu altar, tua
casa, * eu encontrei, ó Deus forte!
3. Bem felizes os que moram * no limiar de tua casa. * Os que em ti
se apoiam, * celebrarão tua graça!
4. Pois um dia em tua casa * vale
mais que mil lá fora * a conviver
com perversos, * prefiro estar à tua
porta!
5. Bem feliz, quem acha, em ti, * força
para caminhar, * passando por terra seca * em fontes vai transformar.
6. Tuas bênçãos vão chover, * tudo
vai virar jardim... * Passando sempre mais fortes, * em Sião vão ver
Deus, enfim!
7. Senhor Deus onipotente, * ouve
POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
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a prece do teu Cristo! * Olha, ó
Deus, nossa força, * pra face do
teu ungido!
8. O Senhor é sol e escudo, * graça,
glória e alegria. * Aos seus, nenhum bem sonega, * feliz quem
nele confia!
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oração após a
comunhão

P. Oremos (silêncio): Alimentados
pela vossa Eucaristia, nós vos
pedimos, ó Deus, que cresça em
nós a vossa salvação cada vez
que celebramos este mistério.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

20

bênção final

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações
e vossas mentes no conhecimento e
no amor de Deus, e de seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.

UMA IGREJA em saída
Se a Igreja inteira assume o
dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Mas, a
quem deveria privilegiar? Quando
se lê o Evangelho, encontramos
uma orientação muito clara: não
tanto aos amigos e vizinhos ricos,
mas sobretudo aos pobres e aos
doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos,
«àqueles que não têm com que te
retribuir» (Lc14, 14). Não devem
subsistir dúvidas nem explicações
que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, «os pobres
são os destinatários privilegiados
do Evangelho», e a evangelização
dirigida gratuitamente a eles é sinal
do Reino que Jesus veio trazer. Há
que afirmar sem rodeios que existe
um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos
jamais sozinhos!
Saiamos, saiamos para oferecer
a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, para toda a Igreja, aquilo
que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires:
prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas

estradas, a uma Igreja enferma pelo
fechamento e a comodidade de se
agarrar às próprias seguranças.
Não quero uma Igreja preocupada
com ser o centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões
e procedimentos. Se alguma coisa
nos deve santamente inquietar e
preocupar a nossa consciência é
que haja tantos irmãos nossos que
vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus
Cristo, sem uma comunidade de fé
que os acolha, sem um horizonte
de sentido e de vida. Mais do que
o temor de falhar, espero que nos
mova o medo de nos encerrarmos
nas estruturas que nos dão uma
falsa proteção, nas normas que nos
transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora
há uma multidão faminta e Jesus
repete-nos sem cessar: «Dai-lhes
vós mesmos de comer» (Mc 6, 37).
Papa Francisco,
Exortação Apóstólica,
“O Evangelho da alegria”
(Evangelii Gaudium), nn. 48-49
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