
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Louvado seja nosso Senhor Jesus 
Cristo! Para sempre seja louvado! Reze-
mos por nossos irmãos dizimistas, pelos 
aniversariantes do mês de junho, pelos 
enfermos e por nossos irmãos falecidos.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caríssimos irmãos e irmãs, na 
alegria do Evangelho deste 12º Domingo 
do Tempo Comum somos chamados à 
renúncia, a carregar nossa cruz diária, para 
que possamos seguir a Cristo. Entoemos o 
canto de Abertura para dar inicio à nossa 
celebração.

3. CANTO DE ABERTURA: 10 (CD 20) / 
12 (CD 20) 

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A graça do Pai, o amor do Filho e 
a comunhão do Espírito Santo estejam 
com vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 03) / 195

Dir.: Irmãos e irmãs, no dia em que cele-
bramos a vitória de Cristo sobre o pecado 
e a morte, também nós somos convidados 
a morrer ao pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos necessita-
dos da misericórdia do Pai. Solenemente, 
cantemos.

Dir.: O Deus de bondade tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

6. GLÓRIA: 200 (CD 12) / 202 (CD 12)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, é tão grande 
vosso amor, que nunca deixais de amar 
aqueles que vós amais. Fazei-nos assim 
também: sempre amar-vos com respeito, 
respeitar-vos com amor em todas as 
horas do dia e em todos os dias da vida. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Zc 12,10-11;13,1

9. SALMO RESPONSORIAL: 62(63)
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DEUS FAZ COMUNHÃO

A minh’alma tem sede de vós,
como terra sedenta, ó meu Deus!

Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!
Desde a aurora ansioso vos busco!
A minh’alma tem sede de vós,
Minha carne também vos deseja.

Como a terra sedenta e sem água,
venho, assim, contemplar-vos no templo,
para ver vossa glória e poder.
Vosso amor vale mais do que a vida:
e por isso meus lábios vos louvam.

Quero, pois vos louvar pela vida,
e elevar para vós minhas mãos!
A minh’alma será saciada,
como em grande banquete de festa;
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.

10. SEGUNDA LEITURA: Gl 3,26-29

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Minhas ovelhas escutam minha voz, 
minha voz estão elas a escutar; 
eu conheço, então, minhas ovelhas, 
que me seguem comigo a caminhar.

12. EVANGELHO: Lc 9,18-24

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e Irmãs, demos graças a Deus 
que auxilia e protege o povo que escolheu 
como sua herança para que viva feliz. Re-
cordando seu amor, aclamemos dizendo:

Senhor, nós confiamos em vós!

Senhor Deus, nós vos pedimos pelo Papa 
Francisco, pelos nossos Bispos, Presbíte-
ros, Diáconos, Leigos e Leigas, para que 
possa protegê-los com o vosso poder e 
santifica-los com vossa graça, rezemos.

Senhor Deus, confortai os doentes e tor-
nai-os participantes da paixão de Cristo 
por seus sofrimentos, rezemos.

Senhor Deus, olhai com amor para os que 
não têm onde morar e fazei que encontrem 
uma digna habitação, rezemos.

Senhor Deus, dignai-vos multiplicar e 
conservar os frutos da terra, para que a 
ninguém falte o pão de cada dia, rezemos.

Dir.: Senhor, acolhei as preces de vossa 
comunidade, que vos suplica em nome do 
vosso Filho Jesus. Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 394 (CD 20) 
/ 401 (CD 11)

Dir.: Cientes do nosso servir e dos exem-
plos cristãos, partilhemos nossos dons 
para colaborarmos mutuamente visando 
sempre ao bem.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO
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Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 777 (CD 26) / 
781 (CD 26)

Dir.: Com um gesto de comunhão fraterna, 
saudemo-nos.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 
dirige-se à capela onde a Reserva Eucarís-
tica está cuidadosamente depositada no 
sacrário. Abre a porta do sacrário, faz uma 
genuflexão como sinal de adoração. Com 
reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o 
altar, de onde parte para a distribuição da 
Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada a 
distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 510 (CD 11), 522

20. RITO DE LOUVOR: 834 (CD 18), 842

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, aqui somos 
renovados pela vossa Palavra e pelo de-
sejo de sermos cada vez mais seguidores 
de vosso Filho Jesus. Fazei que um dia 
alcancemos o que hoje celebramos: a 
eterna salvação, que é vida sempre feliz 
na casa de nosso Pai. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espirito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força. 
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 645 (CD 11), 669

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 9(60),
 3. 4-5. 12-13 (R/.7b); Mt 7,1-5
3.ª-feira: 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; 
 Sl 47(48), 2-3a.3b-4. 10-11 
 (R/. cf. 9d); Mt 7,6.12-14
4.ª-feira: 2Rs 22,8-13; 23,1-3; Sl 8(119),
 33. 34. 35. 36. 37. 40 (R/. 33a); 
 Mt 7,15-20
5.ª-feira: 2Rs 24,8-17; Sl 78(79), 
 1-2. 3-5. 8-9 (R/. 9b); Mt 7,21-29 
6.ª-feira: Ez 34,11-16; Sl 22 (23),
 1-3ª.3ab-4.5.6; (R/.1);
 Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7
Sábado: Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-5-6-7 

8abcd (R/.cf.1a 19b); Lc 2,41-51

ORIENTAÇÕES

w No momento do Envio, na saída, entregar 
tirinhas de papel com a seguinte frase: “Por 
que estais com medo, ainda não tendes fé?”
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Na próxima sexta-feira, dia 24 de junho, 
refletiremos a Natividade de São João Batista, 
filho de Santa Isabel e São Zacarias, primo 
do Nosso Senhor Jesus. No entanto, cabe 
ressaltar que a relevância do papel de São 
João Batista reside no fato de ter sido o 
“precursor” de Cristo, a voz que clamava no 
deserto e anunciava a chegada do Messias, 
insistindo para que os judeus se preparas-
sem, pela penitência, para essa vinda.

Já no Antigo Testamento encontramos 
passagens que se referem a João Batista. Ele 
é anunciado por Malaquias e principalmente 
por Isaías. Os outros profetas são um pre-
núncio do Batista e é com ele que a missão 
profética atingiu sua plenitude.

Ele é assim, um dos elos de ligação 
entre o Antigo e o Novo Testamento.

Segundo o Evangelho de Lucas, João, 
mais tarde chamado o Batista, nasceu numa 
cidade do reino de Judá, filho do sacerdote 
Zacarias e de Isabel, parenta próxima de 
Maria, mãe de Jesus. Lucas narra as cir-
cunstâncias sobrenaturais que precederam 
o nascimento do menino. Isabel, estéril e já 
idosa, viu sua vontade de ter filhos satisfeita, 
quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias 
que a esposa lhe daria um filho, que devia 
se chamar João.

Depois disso, Maria foi visitar Isabel. 
“Ora quando Isabel ouviu a saudação de 
Maria, a criança lhe estremeceu no ventre 
e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com 
um grande grito, exclamou: “Bendita és tu 
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre ! Donde me vem que a mãe do meu 
Senhor me visite ?”” (Lc 1:41-43). Todas 
essas circunstâncias realçam o papel que 
se atribui a João Batista como precursor 
de Cristo.

Ao atingir a maturidade, o Batista se 
encaminhou para o deserto e nesse am-
biente, preparou-se, através da oração e 

São João Batista, o Precursor
da penitência – que significa mudança de 
atitude, para cumprir sua missão. Através 
de uma vida extremamente coerente, não 
cessava jamais de chamar os homens à 
conversão, adver tindo: “ Arrependei-vos 
e convertei-vos, pois o reino de Deus está 
próximo”. João Batista passou a ser conhe-
cido como profeta. Alertava o povo para a 
proximidade da vinda do Messias e praticava 
um ritual de purificação corporal por meio de 
imersão dos fiéis na água, para simbolizar 
uma mudança interior de vida.

A vaidade, o orgulho, ou até mesmo, a 
soberba, jamais estiveram presentes em São 
João Batista e podemos comprová-lo pelos 
relatos evangélicos. Por sua austeridade e 
fidelidade cristã, ele é confundido com o 
próprio Cristo, mas imediatamente retruca: 
“Eu não sou o Cristo” (Jo 3, 28) e “não sou 
digno de desatar a correia de sua sandália”. 
(Jo 1,27). Quando seus discípulos hesitavam, 
sem saber a quem seguir, ele apontava em 
direção ao único caminho, demonstrando 
o Rumo Certo, ao exclamar: Eis o cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo”. 
(Jo 1,29).

São João Batista batizou Jesus, embora 
não quisesse fazê-lo, dizendo: “Eu é que 
tenho necessidade de ser batizado por ti e tu 
vens a mim ?” (Mt 3:14). Mais tarde, João 
foi preso e degolado por Herodes Antipas, 
por denunciar a vida imoral do governante.

Marcos relata, em seu evangelho (6:14-
29), a execução: Salomé, filha de Herodíades, 
mulher de Herodes, pediu a este, por ordem 
da mãe, a cabeça do profeta, que lhe foi 
servida numa bandeja. O corpo de João 
foi, segundo Marcos, enterrado por seus 
discípulos.

https://formacao.cancaonova.com
/diversos/sao-joao-batista 
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