10º DOMINGO DO
TEMPO COMUM

5,5 cm (largura)
7,5cm (altura)

RITOS INICIAIS

1. ABERTURA Sl 26(27) (CD VI Fx 12)
O Senhor é minha luz, * ele é
minha salvação, * que poderei
temer? * Deus, minha proteção!

1. O Senhor é minha luz, * ele é minha salvação. * O que é que eu
vou temer? * Deus é minha proteção. * /:Ele guarda minha vida,
* eu não vou ter medo, não:/
2. Quando os maus vêm avançando, * procurando me acuar, * desejando ver meu fim, * querendo
me matar, * /:inimigos opressores * é que vão se liquidar.:/
3. Se um exército se armar * contra
mim, não temerei. * Meu coração está firme, * e firme ficarei.
* /:Se estourar uma batalha, *
mesmo assim, confiarei!:/
4. Sei que eu hei de ver, * um dia, a
bondade do Senhor: * lá, na terra dos viventes, * viverei no seu
amor. * Espera em Deus! Cria
coragem! * Espera em Deus que
é teu Senhor!
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2. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.
Anim. Neste domingo recordamos a vida pública de Jesus, tempo
do anúncio da Palavra e do ensino da
fé. E um grande ensino é que todos
os que fazem a vontade do Pai são
membros da família de Jesus e constituem a natureza da Igreja.

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 ao pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da
misericórdia do Pai.
(silêncio)
P. 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.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

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

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
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,
fonte de todo o bem, atendei ao
nosso apelo e fazei-nos, por vossa
inspiração, pensar o que é certo
e realizá-lo com vossa ajuda. Por
N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Anim. Ouçamos o Cristo, que
fala por meio das Escrituras e nos associa
à família de Deus.

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 3,9-15)
Leitura do livro do Gênesis
Depois que o homem comeu da
fruta da árvore, o Senhor Deus

chamou Adão, dizendo: “Onde
estás?” 10E ele respondeu: “Ouvi
tua voz no jardim, e fiquei com
medo, porque estava nu; e me escondi”. 11Disse-lhe o Senhor Deus:
“E quem te disse que estavas nu?
Então comeste da árvore, de cujo
fruto te proibi comer?” 12Adão
disse: “A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que
me deu do fruto da árvore, e eu
comi”.13Disse o Senhor Deus à
mulher: “Por que fizeste isso?” E
a mulher respondeu: “A serpente
enganou-me e eu comi”. 14Então
o Senhor Deus disse à serpente:
“Porque fizeste isso, serás maldita
entre todos os animais domésticos
e todos os animais selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás pó
todos os dias da tua vida! 15Porei
inimizade entre ti e a mulher, entre
a tua descendência e a dela. Esta
te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 129 (130)
(MELODIA = FX 5 CD IX)

No Senhor, toda a graça e redenção! (bis)

1. Das profundezas eu clamo a vós,
Senhor, * escutai a minha voz! *
Vossos ouvidos estejam bem atentos * ao clamor da minha prece!
2. Se levardes em conta nossas faltas,
* quem haverá de subsistir? * Mas
em vós se encontra o perdão, * eu
vos temo e em vós espero.
3. No Senhor ponho a minha esperança * espero em sua palavra. *
A minh´alma espera no Senhor
* mais que o vigia pela aurora.
4. Espere Israel pelo Senhor, * mais
que o vigia pela aurora! * Pois no
Senhor se encontra toda graça * e
copiosa redenção. * Ele vem libertar a Israel * de toda a sua culpa.

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 4,13-5,1)
Leitura da segunda carta de Paulo
aos Coríntios
– Irmãos, 13Sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que

está escrito: “Eu creio e, por isso,
falei”, nós também cremos e, por
isso, falamos, 14certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado,
juntamente convosco. 15E tudo
isso é por causa de vós, para que
a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer
a ação de graças para a glória de
Deus. 16Por isso, não desanimamos.
Mesmo se o nosso homem exterior
se vai arruinando, o nosso homem
interior, pelo contrário, vai-se renovando, dia a dia. 17Com efeito, o
volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para
nós uma glória eterna e incomensurável. 18E isso acontece, porque
voltamos os nossos olhares para as
coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é
passageiro, mas o que é invisível
é eterno. 5,1De fato, sabemos que,
se a tenda em que moramos neste
mundo for destruída, Deus nos dá
uma outra moradia no céu que não
é obra de mãos humanas, mas que
é eterna. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, * aleluia, aleluia
(bis)

O príncipe deste mundo agora
será expulso; * e eu, da terra levantado, * atrairei todos a mim
mesmo.

10. EVANGELHO (Mc 3,20-25)
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.
P. Naquele tempo, 20Jesus voltou
para casa com os seus discípulos. E
de novo se reuniu tanta gente que
eles nem sequer podiam comer.
21
Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora
de si. 22Os mestres da lei, que ti-
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nham vindo de Jerusalém, diziam
que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios.
23
Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: “Como é que
Satanás pode expulsar a satanás?
24
Se um reino se divide contra si
mesmo, ele não poderá manter-se.
25
Se uma família se divide contra si
mesma, ela não poderá manter-se.
26
Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído.
27
Ninguém pode entrar na casa de
um homem forte para roubar seus
bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. 28Em
verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados,
como qualquer blasfêmia que tiverem dito. 29Mas quem blasfemar
contra o Espírito Santo, nunca será
perdoado, mas será culpado de um
pecado eterno”. 30Jesus falou isso,
porque diziam: “Ele está possuído
por um espírito mau”. 31Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles
ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. 32Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então
lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura”.
33
Ele respondeu: “Quem é minha
mãe, e quem são meus irmãos?”
34
E olhando para os que estavam
sentados ao seu redor, disse: “Aqui
estão minha mãe e meus irmãos.
35
Quem faz a vontade de Deus,
esse é meu irmão, minha irmã e
minha mãe”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, / Criador do céu e da
terra; de todas as coisas visíveis e
invisíveis. / Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai
antes de todos os séculos: / Deus
de Deus, / luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / ge-

rado, não criado, / consubstancial
ao Pai. / Por Ele todas as coisas
foram feitas. / E por nós, homens,
e para nossa salvação, / desceu dos
céus: /e se encarnou pelo Espírito
Santo, / no seio da virgem Maria,
/ e se fez homem. /Também por
nós foi crucificado / sob Pôncio
Pilatos; / padeceu e foi sepultado.
/ Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos
céus, / onde está sentado à direita
do Pai. / E de novo há de vir, em
sua glória, / para julgar os vivos e
os mortos; / e o seu reino não terá
fim. / Creio no Espírito Santo, /
Senhor que dá a vida, / e procede
do Pai e do Filho; / e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: / ele
que falou pelos profetas. / Creio
na Igreja, /una, santa, católica e
apostólica. / Professo um só batismo / para remissão dos pecados. /
E espero a ressurreição dos mortos
/ e a vida do mundo que há de vir.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Elevemos nossas preces ao Pai,
suplicando que nos transforme em
fiéis discípulos Cristo e autênticos
anunciadores da Palavra de Deus,
para sermos membros vivos da família de Jesus e representantes do
amor que pulsa no Sagrado Coração
do Filho de Deus. Rezemos juntos:
T. Fazei o nosso coração semelhante ao Coração de Jesus!
1. Pedimos, ó Pai, pela Igreja, para
que conduza toda a humanidade ao Coração de Jesus.
2. Convertei os governantes para
que governem com retidão.
3. Infundi em nossas comunidades
o amor que liberta e consolida a
comunhão.
4. Santificai o nosso clero e abençoai todos os membros do
Apostolado da Oração.
5. Abençoai nossas pastorais, em
sua luta pela evangelização.
6. Fazei-nos mais dóceis ao Espírito Santo e à ternura do Coração de Jesus.

(outras preces da comunidade)
P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai,
por Cristo nosso Senhor.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD VI Fx 14)

1. Bendito e louvado seja o Pai nosso criador, * o pão que nós recebemos é prova do seu amor. * O
pão que nós recebemos é prova
do seu amor. * É o fruto de sua
terra do povo trabalhador. * O
fruto de sua terra do povo trabalhador, * na missa é transformado no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu
amor. * Bendito seja Deus Pai
onipotente, nosso Criador. (bis)

2. Bendito e louvado seja o Pai
nosso criador, * o vinho que recebemos é prova do seu amor. *
O vinho que recebemos é prova
do seu amor. * É o fruto de sua
terra do povo trabalhador. * O
fruto de sua terra do povo trabalhador. * na missa é transformado no sangue do Salvador.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...
P. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e
acolhei nossa oferenda, para que
este sacrifício vos seja agradável e
nos faça crescer na caridade. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
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 Nosso Senhor Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. É justo e nos faz todos ser mais
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-
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do inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho,
nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por
nós todos, mandando que se faça a
mesma coisa que fez naquela ceia
derradeira. Por isso, aqui estamos
bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa
voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, ...
CP. Senhor, vós que (...), falando
conosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo
(...) Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue(...)
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
Recordamos, ó Pai, (...) Vinho que
nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos (...) povo
em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja (...) chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, (...) guiar
o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar (...) amar
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes (...)
que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora (...) o vosso
reino que também é nosso.
CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

17. RITO DA COMUNHÃO

P. Rezemos com amor e confiança
a oração que o Senhor nos ensinou:

l

T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para
sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ....
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos...
T. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. /
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. /
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados ...
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO SL 146( 145)
(melodia e letra = CD VI fx 7) HL 3 p. 265

Quem faz a vontade * de Deus
Pai do céu, * É mãe, é irmã, é
como irmão meu (bis)

1. Dá louvor a Deus, minh’alma! *
Vou louvá-lo, sem parar! * Louvarei sempre o meu Deus, * todo
tempo que eu durar. * Não confio em poderosos, *homem algum vai nos salvar.
2. Ele fez o céu e a terra * e ele fez,
também, o mar * e ao que vive
em suas águas, * ele nunca há de
faltar. * Faz justiça aos oprimidos, * vem sua fome saciar.
3. O Senhor liberta os presos,* faz os
cegos enxergarem, * dá aos justos
seu amor, * faz os curvos levantarem.* Dá pousada aos viajantes *
e aos que nele confiarem.

4. O Senhor é o Pai dos órfãos, * das
viúvas o amparo. * Ele faz que
os pecadores * errem a estrada,
até no claro. * O Senhor reinará
sempre * e é Sião seu santuário.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que
curais nossos males, agi em nós
por esta Eucaristia, libertandonos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa
Arquidiocese, /discípulo e missionário de Jesus Cristo:/ ensina-nos
a acolher a Palavra de Deus / e abre
nossos olhos à verdade do Evangelho./ Conduze-nos ao encontro
com Jesus, / contagia-nos com a
fé que te animou/ e infunde em
nós coragem e ardor missionário, /
para testemunharmos a todos / que
Deus habita esta Cidade imensa /e
tem amor pelo seu povo! /Intercede
por nós e pela Igreja de São Paulo,
/ ó santo apóstolo de Jesus Cristo!
Amém

RITOS FINAIS

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA:
Tempo Comum, III

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em
vós a sabedoria da salvação.
T. Amém.

P. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
T. Amém.
P. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o caminho da caridade e da paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e FilhoV e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe.
T. Amém.

22. CANTO FINAL (HL3 p. 370 CO 1383)
Se eu não tiver amor, eu nada
sou, Senhor! Se eu não tiver
amor, eu nada sou, Senhor!

1. O amor é compassivo, o amor é
serviçal, o amor não tem inveja,
o amor não busca o mal.
2. O amor nunca se irrita, o amor
nunca é descortês, o amor não é
egoísta, o amor nunca é dobrez.
3. O amor desculpa tudo, o amor é
caridade, não se alegra na injustiça, é feliz, só na verdade.
4. O amor suporta tudo, o amor em
tudo crê, o amor guarda a esperança, o amor sempre é fiel.

12 de junho,
próxima sexta-feira,
solenidade do
Sagrado Coração
de Jesus.
E Dia de Oração pela
Santificação do Clero.

CANTOS: Hinário Litúrgico HL2 - CD Festas Litúrgicas II Paulus - Cantos e Orações (CO)
LEITURAS DA SEMANA:
l2ª-: 2Cor 1,1-7; Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R/. 9a); Mt 5,1-12 l3ª-: 2Cor
1, 18-22; Sl 118 (119), 129. 130. 131. 132.133.135 (R/. 135a); Mt 5, 1316 l4ª-: 2Cor 3, 4-11; Sl 98 (99), 5. 6. 7. 8. 9 (R/. cf. 9c); Mt 5, 17-19 l5ª-: At
11,21b-26; 13, 1-3; Sl 97(98),1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R/. 2b); Mt 10,7-13
l6ª-: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Os 11,1.3-4.8c-9; Cânt.: Is 12,23.4bcd.5-6 (R/. 3); Ef 3,8-12.14-19; Jo 19,31-37 l13 Sáb.-. Imaculado
Coração de Maria, Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/. cf. 1a);
Lc 2,41-51 l14/06 11º DTC Ez 17,22-24; Sl 91(92),2-3.13-14.15-16 (R/.
cf. 2a); 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 (A semente e o grão de mostarda)
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