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Nº 2257 – Ano C – Verde
11º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 16/06/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste domingo da mulher afetuosa,
vamos ao Senhor com a mesma atitude da
pecadora, na certeza de que ele nos trata
conforme a sua misericórdia.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se revela na vida das pessoas e grupos
que manifestam carinho e misericórdia
para com os pequenos.
3. CANTO DE ABERTURA: 20 (CD 4), 30
(CD 24)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL
Dir.: O Senhor disse: “Quem dentre vós

estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração.
Dir.: Senhor, que viestes não para condenar,
mas para perdoar, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Dir.: Cristo, que vos alegrais pelo pecador
arrependido, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Dir.: Senhor, que muito perdoais a quem
muito ama, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Dir.: Deus rico em misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos inúmeros
pecados e nos conduza à vida eterna!
Amém.
6. GLÓRIA: 207 (CD 3), 209 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, vós sois a
força inesgotável de todo bem que há
no mundo. Iluminai a nossa mente, dai
força ao vosso povo para ver o que é
certo e sempre fazer o que é bom. Por
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade
do Espírito Santo. Amém.

Dir.: Elevemos ao Senhor Deus as nossas
súplicas confiantes que o seu amor nos
sustentará, dizendo:

DEUS NOS FALA

Senhor, atendei a nossa prece!

8. PRIMEIRA LEITURA: 2Sm 12,7-10.13

Deus de misericórdia, vos pedimos pela
Igreja para que seja sinal de libertação,
denunciando as injustiças presente em
nosso mundo. Rezemos.

9. SALMO RESPONSORIAL: 31(32)
Eu confessei, afinal, meu pecado
e perdoastes, Senhor, minha falta.

Deus de misericórdia, vos suplicamos
que santificais a nossa comunidade com
vossa graça para que sejamos verdadeiros discípulos, fiéis a vossa santíssima
vontade. Rezemos.

Feliz o homem que foi perdoado
e cuja a falta já foi encoberta!
Feliz o homem a quem o Senhor
não olha mais sendo culpado,
e em cuja alma não há falsidade.

Deus de misericórdia, envolvei os nossos
jovens com vosso amor, libertando-os e
protegendo-os de todos os males. Rezemos.

Eu confessei, afinal, meu pecado,
e minha falta vos fiz conhecer.
Disse: “Eu irei confessar meu pecado!”
E perdoastes, Senhor, minha falta.

Dir.: Senhor Deus, esses são os nossos pedidos que depositamos em vossa
misericórdia, pois confiamos em vossa
providência. Nós vos pedimos por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Sois para mim proteção e refúgio;
na minha angústia me haveis de salvar,
e envolvereis a minha alma no gozo.
Regozijai-vos, ó justos, em Deus,
e no Senhor exultai de alegria!
Corações retos, cantai jubilosos.

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: Gl 2,16.19-21
16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4),
398(CD 20)

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Tanto amor Deus nos mostrou, que seu
Filho entregou, como vítima expiatória
pelas nossas transgressões.

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO
Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito
de amor. Com confiança e a liberdade dos
filhos de Deus, ousamos dizer:

12. EVANGELHO: Lc 7,36-8,3
13. PARTILHA DA PALAVRA

Pai nosso...

14. PROFISSÃO DE FÉ

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 779 (CD 26),
789 (CD 26)

15. PRECES DA COMUNIDADE
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Dir.: Como filhos e filhas de Deus da paz,
saudemo-nos uns aos outros com o gesto
de amor cumprindo a vontade de Deus.

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: 2Cor 6, 1-10; Sl 98;
Mt 5, 38-42
3ª-feira: 2Cor 8, 1-9; Sl 146;
Mt 5, 43-48
4ª-feira: 2Cor 9, 6-11; Sl 112;
Mt 6, 1-6. 16-18
5ª-feira: 2Cor 11, 1-11; Sl 111;
Mt 6, 7-15
6ª-feira: 2Cor 11, 18. 21b-30;
Sl 32; Mt 6, 19-23
Sábado: 2Cor 12, 1-10; Sl 34;
Mt 6, 24-34

19. COMUNHÃO: 500, 625 (com refrão
para o 11º dom.)
20. RITO DE LOUVOR: 840
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, este encontro de
comunhão simboliza a unidade entre nós
e com o Senhor da vida. Fazei existir, de
fato, a comunhão entre todos os membros
da vossa Igreja, corpo santo do Senhor.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
• Na chegada, as pessoas podem
ser acolhidas com água perfumada.
• Na Liturgia da Palavra, assumimos
a atitude de escuta e nos pomos
atentamente com o “ouvido do
coração” para ouvir e acolher a
Palavra do Senhor. Um refrão meditativo pode ajudar a sensibilizar
o coração: “Fala, Senhor, fala da
vida...” ou outro a escolher.
• A homilia de ser elemento integrador da espiritualidade do Tempo
Comum.
• Estamos no Ano da Fé; portanto,
é importante valorizar a profissão
de fé, rezando o Credo Niceno-constantinopolitano.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO ENVIO: 650 (CD 26), 672
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Ó Deus, olhai com bondade os fiéis
que imploram a vossa misericórdia para
que, confiando em vosso amor de Pai,
irradiem por toda parte a vossa caridade.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo! Amém.
Dir.: A alegria de Deus seja nossa força.
Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!
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Profissão de fé na Missa:
Resposta do Povo Celebrante à Proposta de Deus!
Na origem, o Credo foi uma profissão
de fé individual, destinada à liturgia do
batismo, como ainda hoje é o Símbolo dos
Apóstolos. Só bem mais tarde, a profissão
de fé foi introduzida, com certa resistência,
na celebração eucarística.
E isto, provavelmente, porque a oração
eucarística começou a ser proclamada em
voz baixa pelo presidente da assembléia.
Não se percebeu mais que a própria oração
eucarística constitui uma profissão de fé trinitária, ação simbólico-ritual, selando uma
aliança. Sentiu-se, então, a necessidade de
uma afirmação solene, por parte do povo,
das verdades da fé: criação, redenção e
santificação...
Assim, diz a Instrução Geral sobre o
Missal Romano: “O símbolo ou profissão
de fé tem por objetivo levar o povo a dar
sua resposta de adesão à Palavra de Deus
ouvida nas leituras e na homilia, bem como
recordar-lhe a regra de fé antes de começar
a celebrar a Eucaristia”(IGMR, 43).
Trata-se de um rito em que a assembleia, de pé, renova o compromisso
de pautar sua vida na Palavra do Senhor,
aguardando a plena realização de seu Reino. O Credo é a “fé de nossos pais” que
“ainda vive” e pela qual tantos deram a
vida! Ele nos capacita a entrar no ministério
intercessor dos santos pela “oração dos
fiéis”. Portanto, não deve ser reduzida à
simples recitação de uma oração decorada.
A forma mais comum de profissão de

fé é o chamado Símbolo Niceno: Creio em
um só Deus...O Símbolo dos Apóstolos:
o Creio em Deus Pai... mais bíblico, mais
próximo do querígma original (querígma =
anúncio pascal), encontrado em textos do
Novo Testamento, como At 2,22-23; 3,1317; 10,39-40... é rezado na liturgia batismal
e nas devoções populares, inclusive no
início do terço.
A profissão de fé, realizada aos domingos e solenidades, é ação de todo o
povo, ao qual se une o presidente. Quando
cantada deve ser feita por todo o povo, seja
por inteira, seja alternadamente (cf. IGMR
n. 44).
Em algumas ocasiões é possível também retomar a forma dialogal prevista
para a celebração do batismo ou a Vigília
pascal, seguida da bênção e aspersão com
água, ou mesmo, ser substituída por uma
profissão de fé mais relacionada com o
mistério do dia.
Na dinâmica da aliança, como herdamos do povo da Bíblia, permanece a
liturgia eucarística como a ritualização
mais completa de nossa adesão à Palavra,
a profissão mais importante de nossa
fé, resposta comunitária à proposta de
Deus realizada em Jesus, no mistério de
sua Páscoa e acontecendo, no hoje, da
comunidade reunida.
Maria de Lourdes Zavarez
Formação Litúrgica em Mutirão - CNBB
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