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Ano da Comunhão

Na Páscoa semanal dos cristãos, isto é, o Domingo,

somos hoje convidados a voltar nosso coração para
a parábola do bom samaritano. Alimentados pela
Eucaristia, precisamos imitá-lo, acolhendo e transmitindo a Misericórdia. Por isso, é tão importante cada
vez mais colocar Jesus Cristo como o fundamento de
nosso amor ao próximo. Este Jesus, nós O encontramos na Palavra, sempre tão próxima, na Eucaristia,
bem como no convívio fraterno que, diante do altar,
fortalecemos e, no dia a dia, concretizamos.

Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada

(De pé)

1. Vamos todos à casa de Deus, do Deus que alegra nossa vida. / A Igreja é a imagem dos Céus: / nós somos a
família reunida.
2. O altar é a mesa de Deus, do amor que se faz nossa
comida. / Ao redor dessa mesa, Senhor, / nós somos a
família reunida.
Entrada: Roberto Jef; Ofertas: José Acácio Santana; Comunhão: Waldeci Farias

3. Deus, que é Pai, é também nosso Irmão, a graça que
nos dá é sua vida. / Adorando e pedindo perdão, / nós
somos a família reunida.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.

Antífona da Entrada

(Sl 16,15)

Contemplarei, justificado, a vossa face; e serei saciado
quando se manifestar a vossa glória.

3. Ato Penitencial
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito
ao arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor.
(Pausa)

P. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que congregais na unidade os filhos dispersos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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

4. Hino de Louvor
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: 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Jesus Cristo, o divino samaritano, nos alimenta e
fortalece para que também nós façamos como Ele fez
e mandou fazer.

6. Primeira Leitura

(Dt 30,10-14) (Sentados)

Leitura do Livro do Deuteronômio
Moisés falou ao povo, dizendo: “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
11
tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te
dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance.
12
Não está no céu, para que possas dizer: ‘Quem subirá
ao céu por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará
13
para que o possamos cumprir?’ Nem está do outro
lado do mar, para que possas alegar: ‘Quem atravessará
o mar por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará
14
para que o possamos cumprir?’ Ao contrário, esta
palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e
em teu coração, para que a possas cumprir”. Palavra
do Senhor.
10

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

Sl 68(69)

REFRÃO: Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos:
o vosso coração reviverá!
1. Por isso elevo para vós minha oração, * neste tem-

po favorável, Senhor Deus! Respondei-me pelo vosso
imenso amor, * pela vossa salvação que nunca falha!
Senhor, ouvi-me pois suave é vossa graça, * ponde 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, * se procurardes o Senhor continuamente!
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 o santo nome do Senhor
* dentro delas fixarão sua morada!

8. Segunda Leitura

(Cl 1,15-20)

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses
Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito
16
de toda a criação, 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.
17
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe
antes de todas as coisas e todas têm nele a sua con18
sistência. Ele é a Cabeça do corpo, isto é, da Igreja.
Ele é o Princípio, o Primogênito dentre os mortos; de
18
sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus
20
quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele
reconciliar consigo todos os seres, os que estão na ter15

ra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho

(De pé) (cf. Jo 6,63c.68c)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as
palavras que dizeis bem que são de eterna vida!

10. 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, um mestre da Lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou:
“Mestre, que devo fazer para receber em herança a
26
vida eterna?” Jesus lhe disse: “O que está escrito na
27
Lei? Como lês?” Ele 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 inte28
ligência; e ao teu próximo como a ti mesmo!” Jesus
lhe disse: “Tu respondeste corretamente. Faze isso e
29
viverás”. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a
30
Jesus: “E quem é o meu próximo?” Jesus respondeu:
“Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu
nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo,
espancaram-no, e foram-se embora deixando-o quase
25

morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por
aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adian32
te, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um
levita: chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adian3
te, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava
viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão.
34
Aproximou-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
35
dele. 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
36
gasto a mais”. E Jesus perguntou: “Na tua opinião,
qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas
37
mãos dos assaltantes?” Ele respondeu: “Aquele que
usou de misericórdia para com ele”. Então Jesus lhe
disse: “Vai e faze a mesma coisa”. Palavra da Salvação.
31

T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. 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 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. Preces da Comunidade
P. Reunidos para celebrar a Misericórdia de nosso
Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos e
acolha nossos louvores.
1. Pela Igreja, para que em cada batizado, nas pastorais, movimentos, associações e comunidades, tenha
a mesma a atitude do bom samaritano, em todas as
situações, rezemos:
T. Ouvi-nos, Pai de Misericórdia!

2. Pelos que cuidam dos doentes, para que o contato
com a dor alheia não seja enfrentado com indiferença e egoísmo, mas com solidariedade e acolhimento,
rezemos:
3. Pelos enfermos, pelos que se encontram cansados,
abatidos e desanimados, para que, ao viver a experiência do sofrimento, encontrem não apenas bons
samaritanos que os ajudem, mas também descubram
a importância de se doar aos outros, rezemos:
4. Pelas entidades, organismos e demais associações
que se dedicam à prática da Misericórdia, para que,
reunindo cada vez mais corações generosos, testemunhem ao mundo o valor do bem, rezemos:
5. Por todas as pessoas que já faleceram, mas que, em
vida, souberam trilhar o caminho da Misericórdia,

para que seu testemunho suscite outros corações a
também se doarem ao próximo, rezemos:
(Outros pedidos)

P. Deus, nosso refúgio, fortaleza e compaixão, atendei as súplicas da vossa Igreja e fortalecei-a incessantemente para que viva e testemunhe a Misericórdia
manifestada pelo bom samaritano. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão; / hoje são
teu Corpo, ceia e comunhão. / Muitos grãos de trigo
se tornaram pão.
REFRÃO: Toma, Senhor, nossa vida em ação, para
mudá-la em fruto e missão! / Toma, Senhor, nossa
vida em ação, / para mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho; / hoje são
teu Sangue, força no caminho. / Muitos cachos de uva
se tornaram vinho.

3. Muitas são as vidas feitas vocação, / hoje oferecidas
em consagração. / Muitas são as vidas feitas vocação.

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família,
reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.

T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
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.

17. Oração Eucarística VI-D
Jesus que passa fazendo o bem

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, / 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. 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!

P. 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!

P. 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, 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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na
fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa N.,
o nosso Bispo N., com todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
P. 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!
P. 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!
P. 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, (com S. N.:
santo do dia ou patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Vai a multidão ao deserto e procura Jesus. / Sofre o
Senhor, exclamando por vê-los assim: / “Fazem recordar as ovelhas que estão sem pastor!” / Cristo a seguir,
lhes falou com amor.
REFRÃO: A força do amor me faz alimento; / a
Vida eu vos dou no meu sacramento. / Pastor! Rebanho!... Além! Vida eterna! Amém!

2. “Tenho compaixão desse povo que está sem comer. /
Quantos vieram de longe e que estão em jejum! / Vão
desfalecer! Se eu mandá-los embora sem pão.” / Fez-se
o milagre: uma refeição!
3. “Mau foi o pastor, mercenário; cuidou só de si. /
Noite chegou, dispersou-se o rebanho e sumiu. / Nunca
deixarei que apascente jamais a ninguém! / Sou bom
pastor, sei guardar-vos bem!”
4. “Juro, buscarei a ovelha que então se perdeu. / Sim,
tratarei de uma outra, ferida e infeliz; / quanto a que
está sã, tê-la-ei bem segura e em paz. / Não voltarão
a sofrer – jamais.”
5. Deus nos garantiu! “Eu vos digo: Pastores darei; /
justos serão e conforme o meu bom coração. / Sábios,
com amor, deverão vos guiar, conduzir. / Medo e pavor,
não ireis sentir.”
6. “Eis que vou julgar entre ovelha e ovelha, também.
/ Não dei a vós alimentos e bebidas tão bons? / Mas,
após beber, uns turbaram a água com os pés. / Como
puderam ser tão cruéis?
7. Quando eu me assentar no meu Trono de glória,
afinal, / como o pastor, o rebanho eu vou reunir. / Sendo bom juiz, aos que estão à direita eu direi: / vinde
a meu céu, que vos preparei.”
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 83,4-5)

Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e
a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus
filhotes colocar; vossos altares, ó Senhor Deus do universo! Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor! Felizes
os que habitam vossa casa; para sempre haverão de
vos louvar!

20. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: 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

21. Vivência
L. O exemplo do Bom Samaritano é conhecido até mesmo por quem não possui contato mais intenso com a
Palavra de Deus. O testemunho de Misericórdia para
com os que sofrem é igualmente reconhecido por todos.
Alimentados pela Palavra, vivamos intensamente a
Misericórdia, para que, por essas atitudes, despertemos novos corações para o Senhor.

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os 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.

P. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.
ORAÇÃO PELO CONGRESSO EUCARÍSTICO
DO CENTENÁRIO:

“Dulcíssimo Jesus Cristo, nosso Redentor, que
por amor de todos instituístes a Eucaristia, dignai-vos abençoar-nos neste centenário do Congresso
Eucarístico nestas terras cariocas. Também hoje,
como há cem anos, queremos bendizer-vos pelo
grande dom da Eucaristia, sempre presente aqui
desde o século XVI. Sede vós mesmo o centro de
todas as nossas comemorações celebrativas e alimento de unidade, esperança e fraternidade para
o nosso povo. Necessitamos de tempos novos e de
paz! Que sejamos permanentemente missionários,
percorrendo nossas ruas e praças testemunhando a
vossa Ressurreição. Ó Coração Eucarístico de Jesus,
aumentai a nossa fé e protegei-nos. Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por
nós. São Pascoal Bailão, padroeiro dos Congressos
Eucarísticos, rogai por nós. São Sebastião, padroeiro
desta Cidade e da Arquidiocese, rogai por nós”.
Para ser rezada de 16 de junho a 07 de Setembro.

75 anos

Servindo ao Povo de Deus

Paróquia São Vicente de Paulo
(Engenho da Rainha)

Bênção Inaugural em 16 de julho de 1947

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola,
porque não sois mendigo! Não é um auxílio, porque
não precisais dele! Também não é o que me sobra, que
vos ofereço. Esta oferta representa minha gratidão!
Pois o que tenho eu o recebi de vós. Amém!”
LEITURAS DA SEMANA

11/2a feira: São Bento, abade, Memória: Is 1,10-17; Sl 49(50);
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Sl 101(102); Mt 11,28-30; 15/6a feira: São Boaventura, bispo e
doutor da Igreja, Memória: Is 38,1-6.21-22.7-8; Is 38,10.11.12.16;
Mt 12,1-8; 16/Sábado: Nossa Senhora do Carmo, Festa: Zc
2,14-17; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Mt 12,46-50.
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