
4º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A Palavra se fez carne.
Jo 1 , 14 

PALAVRAAA
Irmãos e irmãs, reunidos ao redor 
de Jesus queremos celebrar a 
sua páscoa, que acontece e se 
manifesta entre todos os que vivem 
e promovem as bem-aventuranças 
por Ele anunciadas. Elas são um 
caminho seguro de santidade e 
fidelidade, para que, perseverando 
na fé, Deus seja tudo em todos.
 

01. CANTO DE ENTRADA

Ref.: ||:Ó Pai, somos nós o povo 
eleito, que Cristo veio reunir!:||
1. Pra viver da sua vida, Aleluia, o 
Senhor nos enviou, Aleluia!
2. Pra ser Igreja peregrina, Aleluia, 
o Senhor nos enviou, Aleluia!
3. Pra ser sinal da Salvação, Aleluia, 
o Senhor nos enviou, Aleluia!
4. Pra anunciar o Evangelho, 
Aleluia, o Senhor nos enviou, 
Aleluia!
5. Pra servir na unidade, Aleluia, o 
Senhor nos enviou, Aleluia!
6. Pra celebrar a sua glória, Aleluia, 
o Senhor nos enviou, Aleluia!
7. Pra construir um mundo novo, 
Aleluia, o Senhor nos enviou, 
Aleluia!
8. Pra caminhar na esperança, 
Aleluia, o Senhor nos enviou, 
Aleluia!

02. SAUDAÇÃO

Pr.: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. 
As.: Amém.

Pr.: A vós, irmãos e irmãs, paz e 
fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo!
As.: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

4.  Vós,  que estais  junto do 
Pai,/ como nosso Intercessor,/ 
a c o l h e i  n o s s o s  p e d i d o s , / 
atendei nosso clamor! 
5. Vós somente sois o Santo,/ 
o Altíssimo, o Senhor,/ com o 
Espírito Divino,/ de Deus Pai no 
esplendor!

05. ORAÇÃO DO DIA

Pr.: Oremos (pausa). Concedei-
nos, Senhor nosso Deus, adorar-
vos de todo o coração e amar 
todas as pessoas com verdadeira 
caridade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
As.: Amém.

06. I LEITURA (Sf 2,3;3,12-13)

Leitura da profecia de Sofonias 
– Buscai o Senhor, humildes da 
terra, que pondes em prática 
seus preceitos; praticai a justiça, 
procurai a humildade; achareis 
talvez um refúgio no dia da cólera 
do Senhor. E deixarei entre vós um 
punhado de homens humildes e 
pobres. E no nome do Senhor porá 
sua esperança o resto de Israel. 
Eles não cometerão iniquidades 
nem falarão mentiras; não se 
encontrará em sua boca uma 
l í n g u a  e n g a n a d o ra ;  s e rã o 
apascentados e repousarão, e 
ninguém os molestará. – Palavra 
do Senhor.
As.: Graças a Deus.

07. SALMO RESPONSORIAL (Sl 145)

Ref.:  Felizes os pobres em 
espírito,/ porque deles é o 
Reino dos Céus.
1. O Senhor é fiel para sempre,/ faz 
justiça aos que são oprimidos;/ 

03. ATO PENITENCIAL

Pr.: 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. 
Reconheçamo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai.

Ref.: ||:Senhor, tende piedade 
de nós!:||
1. ||:Pai de infinita bondade que a 
tua vontade/ se faça verdade no 
meio de nós!:||
Ref.: ||:Cristo, tende piedade de 
nós!:||
2. ||:Senhor Jesus Cristo, piedade, 
piedade de mim/ que não te 
obedeci nem segui tua voz.:||
Ref.: ||:Senhor, tende piedade 
de nós!:||
3. ||:Que teu Espírito Santo nos 
mostre o caminho/ de paz e 
justiça sem ódio e sem dor.:||

Pr.: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
As.: Amém.

04.  HINO DE LOUVOR

1. Glória a Deus nos altos céus!/ 
Paz na terra a seus amados!/ A 
vós louvam, Rei Celeste,/ os que 
foram libertados. 
Ref.: Glória a Deus,/ lá nos 
céus,/ e paz aos seus./ Amém! 
2. Deus e Pai nós vos louvamos,/ 
adoramos, bendizemos,/ damos 
glória ao vosso Nome,/ vossos 
dons agradecemos. 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo,/ 
Unigênito  do  Pai ,/  vós ,  de 
Deus, Cordeiro Santo,/ nossas 
culpas perdoai! 
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ele dá alimento aos famintos,/ é 
o Senhor quem liberta os cativos.
Ref.:  Felizes os pobres em 
espírito,/ porque deles é o 
Reino dos Céus. 
2. O Senhor abre os olhos aos 
cegos,/ o Senhor faz erguer-se o 
caído;/ o Senhor ama aquele que 
é justo,/ é o Senhor quem protege 
o estrangeiro.
3. Ele ampara a viúva e o órfão,/ 
mas confunde os caminhos dos 
maus./ O Senhor reinará para 
sempre! + Ó Sião, o teu Deus 
reinará/ para sempre e por todos 
os séculos!

08. II LEITURA (1 Cor 1, 26-31)

Leitura da primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios – Considerai 
vós mesmos, irmãos, como fostes 
chamados por Deus. Pois entre 
vós não há muitos sábios de 
sabedoria humana, nem muitos 
poderosos, nem muitos nobres. 
Na verdade, Deus escolheu o que o 
mundo considera como estúpido 
para assim confundir os sábios; 
Deus escolheu o que o mundo 
considera como fraco para assim 
confundir o que é forte; Deus 
escolheu o que para o mundo é 
sem importância e desprezado, o 
que não tem nenhuma serventia, 
para assim mostrar a inutilidade 
do que é considerado importante, 
para que ninguém possa gloriar-
se diante dele. É graças a ele 
que vós estais em Cristo Jesus, 
o qual se tornou para nós, da 
parte de Deus: sabedoria, justiça, 
santificação e libertação, para 
que, como está escrito, “quem 
se gloria, glorie-se no Senhor”. – 
Palavra do Senhor. 
As.: Graças a Deus.

09. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia.
Meus discípulos, alegrai-vos, 
exultai de alegria, pois bem 
grande é a recompensa que nos 
céus tereis um dia!

10. EVANGELHO (Mt 5,1-12a)

Diác.:  O Senhor esteja convosco.
As.: Ele está no meio de nós.

Diác.: Proclamação do Evangelho 
de + Jesus Cristo segundo Mateus.
As.: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, vendo Jesus as 
multidões, subiu ao monte e sentou-
se. Os discípulos aproximaram-se, 
e Jesus começou a ensiná-los: 
“Bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o reino 
dos céus. Bem-aventurados os 
aflitos, porque serão consolados. 
Bem-aventurados os mansos, 
porque possuirão a terra. Bem-
aventurados os que têm fome 
e sede de justiça, porque serão 
saciados.  Bem-aventurados 
os misericordiosos,  porque 
alcançarão misericórdia. Bem-
aventurados os puros de coração, 
porque verão a Deus. Bem-
aventurados os que promovem 
a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus. Bem-aventurados 
os que são perseguidos por causa 
da justiça, porque deles é o reino 
dos céus. Bem-aventurados sois 
vós quando vos injuriarem e 
p e r s e g u i re m  e ,  m e n t i n d o , 
disserem todo tipo de mal contra 
vós por causa de mim. Alegrai-
vos e exultai, porque será grande 
a vossa recompensa nos céus. – 
Palavra da Salvação.
As.: Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ

Pr.: Creio em Deus, Pai todo-
poderoso, criador do céu e da terra; 
As.: 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 
pecados, na ressurreição da 
carne, na vida eterna. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

Pr.: Senhor Deus, alimentados 
por vossa Palavra, a vós elevamos 
confiantes nossas súplicas, 
dizendo: 
As.: Em vossa bondade infinita, 
ouvi-nos.

1. Pelos que fazem a vossa Igreja, 
para que vivam a mensagem 
libertadora das Bem-aventuranças 
e ensinem a todos o caminho 
cristão, que é de vida e paz para 
todos, nós vos pedimos.
2. Ajudai aqueles que governam 
o vosso povo para que busquem 
inspiração nos valores evangélicos 
para que defendam sempre o 
direito dos mais pobres, nós vos 
pedimos.
3. Olhai pelos que são perseguidos 
por causa do Evangelho de 
vosso Filho, para que sejam 
perseverantes na fé e para que 
encontrem em todos os discípulos 
de Cristo apoio e solidariedade, 
nós vos pedimos.
4. Ponde no coração de todos de 
nossa comunidade o desejo de, 
com coragem e ousadia, viver a 
mensagem de Jesus, nosso Senhor, 
nós vos pedimos.

Pr.: Ó Deus, justo e misericordioso, 
atendei as preces que hoje fizemos 
diante de vosso altar e todas as 
intenções que ficaram no silêncio 
de nosso coração. Por Cristo, 
nosso Senhor.
As.: Amém.

        
1 4 .  P R E PA R A Ç Ã O  D A S 
OFERENDAS 

Ref.: ||:De mãos estendidas, 
ofertamos,/ o que de graça 
recebemos.:||
1. A natureza tão bela,/ que é 
louvor, que é serviço./ O sol que 
ilumina a trevas,/ transformando-
as em luz./ O dia que nos traz 
o pão,/ e a noite que nos dá 
repouso./ Ofertamos ao Senhor,/ 
o louvor da criação.
2.  Nossa vida toda inteira/ 
ofertamos ao Senhor,/ como 
prova de amizade,/ como prova 
de amor./ Com o vinho e com 
o pão,/ ofertamos ao Senhor/ 
nossa vida toda inteira,/ o 
louvor da criação.

Pr.: Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
As.: Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a Santa Igreja.
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15. SOBRE AS OFERENDAS

Pr.: Para vos servir, ó Deus, 
depositamos nossas oferendas 
em vosso altar; acolhei-as com 
bondade, a fim de que se tornem 
o sacramento da nossa salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
As.: Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D
(Missal, p. 860)

Pr.: O Senhor esteja convosco. 
As.: Ele está no meio de nós.

Pr.: Corações ao alto.
As.: O nosso coração está em 
Deus.

Pr.: Demos graças ao Senhor, 
nosso Deus.   
As.: É nosso dever e nossa 
salvação.

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:

1. Santo, Santo, Santo,/ Senhor, 
Deus do universo!/ O céu e terra 
proclamam/ a vossa glória.
Ref.: ||:Hosana nas alturas!/ 
Hosana!:||
2. ||:Bendito aquele que vem/ em 
nome do Senhor.:||

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.
As.: 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.
As.: 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 cál ice 
e m  s u a s  m ã o s ,  d e u  g ra ç a s 
novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
 
T O M A I ,  T O D O S ,  E  B E B E I : 
ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E  E T E R NA  A L I A N Ç A ,  Q U E 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
 
Eis o mistério da fé!
As.: Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste 
cálice, anunciamos, Senhor, 
a  vossa morte,  enquanto 
esperamos a vossa vinda!

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. 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.
As.: 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 Jaime, 
com todos os Bispos, presbíteros 
e diáconos e todo o povo que 
conquistastes.
As.: 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.
As.: Ajudai-nos a criar um 
mundo novo!
 
3C.: Lembrai-vos dos nossos 
irmãos e irmãs que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja a fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no 
dia da ressurreição, a plenitude 
da vida.
As.: 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, 
com São José, seu esposo, com 
os Apóstolos e Mártires, André 
de Soveral, Ambrósio Francisco 
Ferro, Mateus Moreira e seus 
companheiros, e todos os Santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
 
CP.: 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.
As.: Amém.

Pr.:  Antes de participar do 
banquete da Eucaristia, sinal de 
reconciliação e vínculo de união 
fraterna, rezemos, juntos, como 
o Senhor nos ensinou: 

As.: Pai nosso que estais nos 
céus, santificado seja o vosso 

RITO DA COMUNHÃO
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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.

Pr.: Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.  
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado 
e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.  
As.: Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.

Pr.: 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.  
As.: Amém.

Pr.: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
As.: O amor de Cristo nos uniu.

Diác.: Como filhos e filhas do Deus 
da paz, saudai-vos com um gesto 
de comunhão fraterna.
 
As.: Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, 
t e n d e  p i e d a d e  d e  n ó s ! 
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!

Pr.: Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
As.: Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra 
e serei salvo(a).

17. CANTO DE COMUNHÃO 

Ref.: Felizes os pobres, felizes 
os mansos,/ quem busca a 
justiça, com sede e com fome./ 
Feliz quem quer paz, feliz quem 
é puro,/ feliz quem padece, 
Senhor, por teu Nome!
1. Vamos juntos dar glória ao 
Senhor/ e a seu nome fazer 
louvação./ Procurei o Senhor, 
me atendeu,/ me livrou de uma 
grande aflição.
2. Olhem todos pra ele e se 
alegrem,/ todo tempo sua boca 
sorria!/ Este pobre gritou e ele 
ouviu,/ fiquei livre de minha 
agonia.
3. Acampou na batalha seu 
anjo,/ defendendo seu povo e o 
livrando./ Provem todos, pra ver 
como é bom/ o Senhor que nos 
vai abrigando.
4. Santos todos, adorem o Senhor,/ 
aos que o amam, nenhum mal 
assalta./ Quem é rico, empobrece 
e tem fome,/ mas, a quem busca a 
Deus, nada falta.
5. Ó meus filhos, escutem o que 
eu digo,/ pra aprender o temor do 
Senhor./ Qual o homem que ama 
sua vida,/ e a seus dias quer dar 
mais valor?
6. Tua língua preserva do mal/ e 
não deixes tua boca mentir./ Ama 
o bem e detesta a maldade,/ vem 
a paz procurar e seguir!

18. DEPOIS DA COMUNHÃO

Pr.: Oremos (pausa). Renovados 
pelo  sacramento da  nossa 
redenção, nós vos pedimos, 
ó  Deus,  que este al imento 
da salvação eterna nos faça 
progredir na verdadeira fé. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
As.: Amém.

19. COMUNICAÇÕES

20. BÊNÇÃO FINAL
(Missal, p. 525)

Pr.: O Senhor esteja convosco. 
As.: Ele está no meio de nós.

Arc.: Seja bendito o nome do 
Senhor.
As.: Agora e para sempre.

Arc.: A nossa proteção está no 
nome do Senhor.  
As.: Que fez o céu e a terra.

Pr.: Deus vos abençoe e vos 
guarde.
As.: Amém.

Pr.: Ele vos mostre a sua face e se 
compadeça de vós.
As.: Amém.

Pr.: Volva para vós o seu olhar e 
vos dê a sua paz.
As.: Amém.

Pr.: Abençoe-vos Deus todo-
poderoso, Pai e Filho + e Espírito 
Santo.
As.: Amém.

Diác.: Levai a todos a alegria do 
Senhor ressuscitado; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe.  
As.: Graças a Deus.

21. CANTO FINAL 

1. Pelas estradas da vida, nunca 
sozinho estás,  contigo pelo 
caminho, Santa Maria vai!
Ref . :  Ó vem conosco,  vem 
caminhar, Santa Maria vem! Ó 
vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria vem!
2. Se pelo mundo os homens, 
sem conhecer-se vão, não negues 
nunca a tua mão a quem te 
encontrar!
3. Mesmo que digam os homens, 
tu nada podes mudar, luta por um 
mundo novo de unidade e paz!
4. Se parecer tua vida inútil 
caminhar, lembra que abres 
caminho, outros te seguirão!

RITOS FINAIS


