ANO 43 | C | VERDE

12º DOMINGO DO
TEMPO COMUM

RITOS INICIAIS
1 CANTO DE ABERTURA
Sl 27(26)
Do seu povo ele é a força, salvação
do seu ungido, salva, Senhor, teu
povo, socorre os teus queridos.
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.
P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, Deus
nos concede uma grande graça: a
de estarmos reunidos neste dia
a Ele dedicado para celebrarmos
juntos o memorial da morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Nele
e por Ele fomos salvos e libertos!
Nele e por Ele queremos fazer de
nossa vida uma oferta agradável
ao Pai. Queremos seguir os passos de Jesus, aceitando o caminho
da cruz que leva à ressurreição.
3 ATO PENITENCIAL
P. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos
e irmãs.
(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.

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
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
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
P. Oremos: (silêncio) Senhor, nosso
Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca
cessais de conduzir os que firmais
no vosso amor. Por NSJC.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O Cristo venceu a morte e foi
glorificado. É o Ressuscitado que agora nos fala. Ouçamos com atenção:
6 PRIMEIRA LEITURA
(Zc 12, 10-11; 13,1)
Leitura do livro do profeta Zacarias.
Assim diz o Senhor: 10“Derramarei
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sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito
de graça e de oração; eles olharão
para mim. Ao que eles feriram de
morte, hão de chorá-lo, como se
chora a perda de um filho único, e
hão de sentir por ele a dor que se
sente pela morte de um primogênito. 11Naquele dia, haverá um grande
pranto em Jerusalém, como foi o de
Adadremon, no campo de Magedo.
13,1
Naquele dia, haverá uma fonte
acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução
e purificação”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7 SALMO

62(63)

A minha alma tem sede de vós,
como a terra sedenta, ó meu Deus!
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!
Desde a aurora ansioso vos busco!
A minh’alma tem sede de vós, como
terra sedenta e sem água! Venho,
assim, contemplar-vos no templo,
para ver vossa glória e poder.
2. Vosso amor vale mais do que a
vida: E por isso, meus lábios vos louvam. Quero, assim, vos louvar pela
vida e elevar para vós minhas mãos!
A minh’alma será saciada como em
grande banquete de festa.
3. Cantará a alegria em meus lábios,
ao cantar para vós meu louvor! Para
mim fostes sempre um socorro; de
vossas asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra em vós; com poder vossa mão me sustenta.
8 SEGUNDA LEITURA Gl 3, 26-29
Leitura da carta de São Paulo aos
Gálatas. Irmãos, 26vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo.
27
Vós todos que fostes batizados em
Cristo vos revestistes de Cristo. 28O
que vale não é mais ser judeu nem
grego, nem escravo nem livre, nem
homem nem mulher, pois todos vós
sois um só, em Jesus Cristo. 29Sendo
de Cristo, sois então descendência
de Abraão, herdeiros segundo a
promessa. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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9 ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (bis)
Eu chamei vocês de amigos, quem
nos diz é o Senhor. Porque eu lhes
contei tudo, quanto o Pai me revelou!
10 EVANGELHO

(Lc 9, 18-24)

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. Certo dia, 18Jesus estava rezando
num lugar retirado, e os discípulos
estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: “Quem diz o povo que
eu sou?” 19Eles responderam: “Uns
dizem que és João Batista; outros,
que és Elias; mas outros acham
que és algum dos antigos profetas
que ressuscitou”. 20Mas Jesus perguntou: “E vós, quem dizeis que eu
sou?” Pedro respondeu: “O Cristo
de Deus”. 21Mas Jesus proibiu-lhes
severamente que contassem isso
a alguém. 22E acrescentou: “O Filho do homem deve sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos, pelos
sumos sacerdotes e doutores da
lei, deve ser morto e ressuscitar no
terceiro dia”. 23Depois Jesus disse a
todos: “Se alguém me quer seguir,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz
cada dia, e siga-me. 24Pois quem
quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua vida por
causa de mim, esse a salvará”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11 HOMILIA

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.
13 ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, chamados por
Deus Pai a seguir o caminho de seu
filho Jesus, apresentemos a Ele as
nossas intercessões:
T. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus!
1. Senhor, o Apóstolo Pedro, confirmou a fé da Igreja; concedei ao
Papa Francisco e aos nossos bispos
a vossa fortaleza e suavidade para
guardarem fielmente a fé que receberam dos Apóstolos.
2. Senhor, Vós que fazeis jorrar
como rio a vossa misericórdia; dai-nos experimentar sempre a vossa
misericórdia e exercitar o perdão
com nossos irmãos.
3. Senhor, vosso desejo é que vivamos em unidade e comunhão; fazei
crescer o dom unidade em todos
aqueles que seguem o vosso Filho.
4. Senhor, Vosso Filho nos lembrou
que para segui-lo é preciso assumir
a cruz; concedei-nos a coragem de
aceitar as consequências da fé que
professamos.
(Outras preces da comunidade)
P. Deus eterno e onipotente, que
por meio do Espírito Santo inspirais
a oração de vossos filhos, fazei-nos
dóceis à vossa palavra e concedei-nos aquilo que vos pedimos. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

12 PROFISSÃO DE FÉ
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

14 APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu!
1. É teu o pão que apresentamos. É
tua dor que suportamos: obrigado,
Senhor!
2. É teu o vinho que trazemos. É
tua vida que vivemos, obrigado, Senhor!

3. Na tua cruz crucificados. Seremos teus ressuscitados, obrigado,
Senhor!
15 ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de
reconciliação e louvor, e fazei que,
purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
V
16 ORAÇÃO EUCARÍSTICA
(Missal Romano, pág. 495)
P. É justo e nos faz todos ser mais
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 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, 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!
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco
por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se
mudem no Corpo † e no Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, 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.
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.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão;
nós queremos a vós oferecer este
Pão que alimenta e que dá vida,
este Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco ser bem firme na Fé, na Caridade e a Odilo, que é Bispo desta
Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, com São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que na
vida souberam amar Cristo e seus
irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos
marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que
vivam para sempre bem felizes no
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador,
dai força para construirmos juntos
o vosso reino que também é nosso.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo...
T. Amém.
17 CANTO DE COMUNHÃO
Quem quiser me seguir / renegue-se a si mesmo, / tome a sua cruz /
e siga-me.

1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo / e vive à sombra do Senhor onipotente, / diz ao Senhor: ‘Sois meu
refúgio e proteção, / sois o meu
Deus, no qual confio inteiramente’.
2. Do caçador e do seu laço ele te
livra. / Ele te salva da palavra que
destrói. / Com suas asas haverá de
proteger-te, / com seu escudo e
suas armas, defender-te.
3. Não temerás terror algum durante a noite, / nem a flecha disparada
em pleno dia; / nem a peste que caminha pelo escuro, / nem a desgraça que devasta ao meio-dia.
4. Nenhum mal há de chegar perto
de ti, / nem a desgraça baterá à tua
porta; / pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos / para em todos
os caminhos te guardarem.
5. Porque a mim se confiou, hei
de livrá-lo / e protegê-lo, pois meu
nome ele conhece. / Ao invocar-me
hei de ouvi-lo e atendê-lo, / e a seu
lado eu estarei em suas dores.
18 ORAÇÃO APÓS A
COMUNHÃO
P. Oremos: (silêncio) Renovados
pelo Corpo e Sangue do vosso Filho,
nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados
para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
19 ORAÇÃO PELO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
T. Divino Espírito Santo, vós sois a
alma da Igreja / e renovais a face
da terra. / Vinde em nosso auxílio
/ na realização do primeiro Sínodo arquidiocesano de São Paulo.
/ Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; / animai-nos com
um vivo ardor missionário / para
o testemunho do Evangelho nesta
Cidade imensa. / Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, / do
apóstolo São Paulo, Patrono de
nossa Arquidiocese, / de São José
de Anchieta, Santa Paulina e Santo
Antônio de Santana Galvão, / dos
bem-aventurados Padre Mariano e
Madre Assunta / e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades,
/ sejamos também nós ardorosos
discípulos-missionários de Jesus
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Cristo / para que, nele, todos tenham vida em abundância. / Divino Espírito Santo, iluminai-nos.
Amém!

RITOS FINAIS
20 BÊNÇÃO FINAL
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
P. Deus vos abençoe e vos guarde!
T. Amém.
P. Ele vos mostre a sua face e se
compadeça de vós!
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos
dê a sua paz!
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
21 HINO DO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
Povo de Deus, / Igreja do Senhor, /
Caminhemos sempre unidos / num
só coração! / Quanta alegria! / Que
bênção tão grande! / O Evangelho
de Jesus anunciar
1. No Páteo do Colégio / São Paulo
recebeu / A semente do Evangelho
/ de santos missionários / Chegou a
nossa vez! É missão de todos nós! /
Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar
2. De Cristo somos nós / Discípulos-missionários / “Igreja em saída” /
ao encontro dos irmãos. / Levemos
generosos / a alegria do Evangelho
/ A todos os recantos / da cidade a
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor
de missionários / Envia teu Espírito
/ e nos mostra o caminho. / Converte-nos agora / e renova a Tua Igreja.
/ Concede aos teus filhos / unidade,
amor e fé.

QUEM É JESUS?
Jesus dirige-se diretamente aos
Apóstolos - porque é isto que
mais lhe interessa - e pergunta:
«E vós, quem dizeis que eu sou?».
Imediatamente, em nome de todos, Pedro responde: «O Cristo
de Deus» (v. 20), ou seja: Tu és o
Messias, o Consagrado de Deus,
por Ele enviado para salvar o seu
povo segundo a Aliança e a promessa. Assim, Jesus dá-se conta
de que os Doze e em especial Pedro receberam do Pai o dom da
fé; e por isso começa a falar-lhes
abertamente - assim diz o Evangelho: "abertamente" - daquilo que
o espera em Jerusalém: "É necessário que o Filho do Homem - diz padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes
dos sacerdotes e pelos escribas. É
necessário que seja levado à morte e que ressuscite no terceiro
dia" (v. 22).
Hoje, aquelas mesmas perguntas
são repropostas a cada um de nós:
"Quem é Jesus para as pessoas do
nosso tempo". Mas a outra é mais
importante: "Quem é Jesus para
cada um de nós?". Para mim, para
ti, para ti, para ti...? Quem é Jesus
para cada um de nós? Somos chamados a fazer da resposta de Pedro a nossa resposta, professando
com alegria que Jesus é o Filho
de Deus, a Palavra eterna do Pai
que se fez homem para redimir a
humanidade, derramando sobre
ela a abundância da misericórdia
divina. O mundo precisa mais do
que nunca de Cristo, da sua salvação, do seu amor misericordioso.
Muitas pessoas sentem um vazio
ao seu redor e dentro de si — talvez, às vezes, até nós — e outras
vivem na inquietação e na insegurança por causa da precariedade
e dos conflitos. Todos nós temos
necessidade de respostas ade-

quadas às nossas interrogações,
às nossas perguntas concretas.
Em Cristo, somente nele, é possível encontrar a paz verdadeira
e o cumprimento de todas as aspirações humanas. Jesus conhece
o coração do homem como ninguém. É por isso que o pode curar,
instilando-lhe vida e consolação.
Depois de ter concluído o diálogo
com os Apóstolos, Jesus dirige-se a todos dizendo: "Se alguém
quer vir após mim, negue-se a si
mesmo, tome cada dia a sua cruz
e siga-me" (v. 23). Não se trata
de uma cruz ornamental, nem
de uma cruz ideológica, mas da
cruz da vida, da cruz do próprio
dever, da cruz do sacrifício pelo
próximo com amor - pelos pais,
pelos filhos, pela família, pelos
amigos e até pelos inimigos - da
cruz da disponibilidade a sermos
solidários com os pobres e a comprometer-nos a favor da justiça e
da paz. Quando assumimos esta
atitude, estas cruzes, perdemos
sempre algo. Nunca devemos esquecer-nos que "quem perder
a própria vida [por Cristo], vai
salvá-la" (v. 24). Trata-se de um
perder para ganhar. E recordemos
todos os nossos irmãos que ainda
hoje põem em prática estas palavras de Jesus, oferecendo-lhes o
seu tempo, o seu trabalho, o seu
cansaço e até a sua vida para não
negar a própria fé em Cristo. Mediante o seu Espírito Santo, Jesus
dá-nos a força de ir em frente no
caminho da fé e do testemunho:
fazer aquilo em que cremos; não
dizer uma coisa e fazer outra. E
ao longo deste caminho Nossa
Senhora está sempre próxima de
nós e precede-nos: deixemo-nos
pegar pela sua mão, quando atravessamos os momentos mais obscuros e difíceis.
Papa Franciso
Angelus, 19.06.2016
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