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“A Festa é para vocês”
(Papa Francisco à Comunidade Cenacolo - 8 de dezembro de 2021)

QUINTA-FEIRA 14 de julho 2022
CELEBRAÇÃO EUCARISTICA
NOSSA SENHORA DO CENÁCULO
ORAÇÃO DO DIA
Ó Pai, que derramastes os dons do Vosso Espírito sobre a Bem-aventurada
Virgem, a rezar com os Apóstolos no Cenáculo, fazei que perseveremos
juntos, em oração com Maria nossa Mãe, para levar ao mundo, com a força
do Espírito, o alegre anúncio da salvação. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo,Vosso Filho, que é Deus e vive e reina Convosco, na unidade do
Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
LITURGIA DA PALAVRA
PRIMEIRA LEITURA
Leitura do Livro de Isaías (Is 26, 7-9.12)
O caminho do justo é recto, Vós aplanais o caminho do justo. Pela vereda
dos vossos juízos, em Vós esperamos, Senhor: o vosso nome e a vossa
lembrança
são o desejo da nossa alma. Por Vós suspira a minha alma durante a noite e
o meu espírito Vos procura desde a aurora; pois, quando as vossas leis se
manifestam ao mundo, os habitantes da terra aprendem a justiça.
Vós nos dareis a paz, Senhor, porque sois Vós que realizais tudo o que
fazemos.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 101)
R. Do alto do Céu, o Senhor olhou para a terra.
Vós, Senhor, permaneceis para sempre,
o vosso nome será lembrado de geração em geração.
Levantai-Vos e compadecei-Vos de Sião,
já é tempo de serdes propício.
Os vossos servos têm amor às suas pedras
e sentem pena das suas ruínas. R.
Os povos temerão, Senhor, o vosso nome,
todos os reis da terra a vossa glória.
Quando o Senhor reconstruir Sião
e manifestar a sua glória,
atenderá a súplica do infeliz
e não desprezará a sua oração. R.
Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras
e o povo que se há-de formar louvará o Senhor.
Debruçou-Se do alto da sua morada,
lá do Céu o Senhor olhou para a terra,
para ouvir os gemidos dos cativos,
para libertar os condenados à morte. R.
Aleluia, aleluia. (1 Sam 16,7)
O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração.
Aleluia.

EVANGELHO
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 6, 1-6)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens,
para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso
Pai que está nos Céus.
Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como
fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos
homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.

Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita,
para que a tua esmola fique em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto,
te dará a recompensa.
Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar
de pé,
nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.
Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai
em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Acolhei, ó Pai, a nossa oferta; fazei que na fiel imitação da Virgem Maria,
escutemos docilmente a voz do Espírito e procuremos em tudo e sempre a
Vossa glória. Por Cristo, Nosso Senhor.

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
Renovai, ó Pai, com o dom do Vosso Espírito, os filhos que alimentastes com
o pão da vida; e fazei que, sob a protecção da Virgem Maria, promovamos a
concórdia e a paz de todos os irmãos, pelos quais Cristo, Vosso Filho, Se
ofereceu como vítima de redenção. Ele que vivi e reina pelos séculos dos
séculos.

SEXTA-FEIRA 15 de julho 2022
CELEBRAÇÃO EUCARISTICA
MISSA VOTIVA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

ORAÇÃO DO DIA
Infundi em nós, Senhor, as virtudes e os sentimentos do Coração do vosso
Filho,
para que, configurados à sua imagem,participemos nos frutos da redenção
eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA
PRIMEIRA LEITURA
Leitura do Livro de Isaías (Is 38, 1-6.21-22.7-8)
Naqueles dias, Ezequias, rei de Judá, contraiu doença mortal. O profeta
Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: «Assim fala o Senhor: Põe em
ordem a tua casa,
porque vais morrer e não viverás». Ezequias voltou o rosto para a parede e
orou ao Senhor, dizendo: «Lembrai-Vos, Senhor, como tenho procedido
fielmente e de coração sincero na vossa presença, como tenho feito sempre
o que agrada aos vossos olhos». Depois, Ezequias rompeu num grande
choro.
Então a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías, com esta mensagem: «Vai
dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de teu pai David: Escutei a tua
prece e vi as tuas lágrimas. Vou acrescentar à tua vida mais quinze anos e
hei-de livrar-te das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, que Eu
protegerei».
Disse então Isaías: «Trazei um bolo de figos, aplicai-o sobre a chaga e o rei
ficará curado». Ezequias perguntou: «Que sinal terei de que volto a subir ao
templo do Senhor?».

Isaías respondeu-lhe: «O sinal da parte do Senhor de que cumprirá a sua
palavra é este: Vou fazer que a sombra do relógio de sol de Acaz volte para
trás dez graus, que nele tinha avançado». E o sol desandou dez graus que
avançara no quadrante.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL (Is 38, 10-12.16)
R. Senhor, livrastes da morte a minha vida.
Eu disse: «Em meio da vida
vou descer às portas da morte,
privado do resto dos meus anos. R.
Não verei mais o Senhor
na terra dos vivos,
não verei mais ninguém
entre os habitantes do mundo». R.
Para longe de mim foi arrancada a minha morada,
como tenda de pastores.
Como tecelão eu tecia a minha vida,
mas cortaram-me a trama. R.
Por Vós, Senhor, viverá o meu espírito
e o meu sofrimento se converterá em paz.
Preservastes a minha alma da corrupção da morte,
perdoastes todos os meus pecados. R.

Aleluia, aleluia. (Jo 10,27)
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
Aleluia.

EVANGELHO
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt
12,1-8)
Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado e os
discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os
fariseus viram e disseram a Jesus: «Vê como os teus discípulos estão a
fazer
o que não é permitido ao sábado». Jesus respondeu-lhes: «Não lestes o que
fez David, quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na
casa de Deus
e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer, nem a ele
nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes.
Também não lestes na Lei que, ao sábado, no templo, os sacerdotes violam
o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui
alguém que é maior que o templo. Se soubésseis o que significa: ‘Eu quero
misericórdia e não sacrifício’, não condenaríeis os que não têm culpa.
Porque o Filho do homem é Senhor do sábado».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Deus, Pai de misericórdia, que nos amastes com amor infinito e nos destes
com inefável bondade o vosso Filho Unigénito, fazei que, em perfeita união
com Ele,
Vos ofereçamos uma oblação digna da vossa glória. Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
Pela participação neste sacramento do vosso amor, concedei, Deus de
bondade, que, configurados com Cristo na terra, mereçamos participar da
sua glória no Céu.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

SABADO 16 de julho 2022
CELEBRAÇÃO EUCARISTICA
NA ORDENAÇÃO DE VÁRIOS DIÁCONOS
(Leituras do tema Festa da Vida)

ORAÇÃO DO DIA
Deus nosso Pai, que ensinastes os ministros da Igreja a não procurarem ser
servidos mas a servir os irmãos, fazei que estes vossos servos, que hoje Vos
dignais escolher para serem ordenados diáconos, sejam diligentes no
trabalho,
humildes no ministério e perseverantes na oração. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
LITURGIA DA PALAVRA
PRIMEIRA LEITURA
Leitura do Livro de Isaías (Is 25, 6-10a)
Sobre este monte, o Senhor do Universo há-de preparar para todos os povos
um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos:
comida de boa gordura, vinhos puríssimos.
Sobre este monte, há-de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que
envolvia todas as nações; destruirá a morte para sempre.
O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer
da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou.
Dir-se-á naquele dia: «Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação;
é o Senhor, em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e
rejubilemos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este
monte».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 144)
R. Abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos,
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. R.
Todos têm os olhos postos em Vós,
e a seu tempo lhes dais o alimento.
Abris as vossas mãos
e todos saciais generosamente. R.
O Senhor é justo em todos os seus caminhos
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor está perto de quantos O invocam,
de quantos O invocam em verdade. R.

SEGUNDA LEITURA
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses (Fil 4, 12-14.19-20)
Irmãos: Sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em todo o tempo e
em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar fome, a
viver desafogadamente e a padecer necessidade. Tudo posso n’Aquele que
me conforta.
No entanto, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus
proverá com abundância a todas as vossas necessidades, segundo a sua
riqueza e magnificência, em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Pai, pelos
séculos dos séculos. Amen.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!
Aleluia, aleluia. (Mt 11, 28)
Vinde a Mim, todos vós que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.
Aleluia.

EVANGELHO
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 14, 16-23)
Naquele tempo, Jesus disse:
«Certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À
hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados: ‘Vinde, que está
tudo pronto’. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro disse:
‘Comprei um campo e preciso de ir vê-lo. Peço-te que me dispenses’. Outro
disse: ‘Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me
dispenses’. E outro disse: ‘Casei-me e por isso não posso ir’.
Ao voltar, o servo contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa
indignou-se e disse ao servo: ‘Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e
traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos’.
No fim, o servo disse: ‘Senhor, as tuas ordens foram cumpridas, mas ainda
há lugar’. O dono da casa disse então ao servo:
‘Vai pelos caminhos e azinhagas e obriga toda a gente a entrar,
para que a minha casa fique cheia.
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Aceitai, Pai santo, os nossos dons, neste memorial de Cristo, vosso Filho,
que, para nos dar exemplo, quis lavar os pés aos discípulos, e fazei que
também nós,
oferecendo-nos como sacrifício espiritual, sejamos fortalecidos na humildade
e no zelo apostólico. Por Cristo, Nosso Senhor.

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
Senhor, que nos alimentastes nesta mesa celeste, fazei que os vossos
servos,
procurando em tudo a vossa glória e a salvação dos crentes, sejam sempre
ministros fiéis do Evangelho, dos sacramentos e da caridade. Por Cristo,
Nosso Senhor.

DOMINGO 17 de julho 2022

CELEBRAÇÃO EUCARISTICA
XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM – Ano C

ORAÇÃO DO DIA
Ó Pai, na casa de Betânia o teu Filho Jesus conheceu o serviço atencioso de
Marta e o silêncio adorador de Maria: faz que não ponhamos nada à frente
da escuta da Sua palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é
Deus convosco na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.

LITURGIA DA PALAVRA
PRIMEIRA LEITURA
Leitura do Livro do Génesis (Gen 18, 1-10a)
Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do Carvalho de Mambré.
Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia.
Ergueu os olhos e viu três homens de pé diante dele. Logo que os viu,
deixou a entrada da tenda e correu ao seu encontro; prostrou-se por terra e
disse: «Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem
parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água, para que possais lavar os
pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão, para
restaurardes as forças antes de continuardes o vosso caminho, pois não foi
em vão que passastes diante da casa do vosso servo».
Eles responderam: «Faz como disseste».
Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse-lhe: «Toma
depressa três medidas de flor da farinha, amassa-a e coze uns pães no
borralho». Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom e
entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo.
Trouxe manteiga e leite e o vitelo já pronto e colocou-o diante deles; e,
enquanto comiam, ficou de pé junto deles debaixo da árvore.
Depois eles disseram-lhe: «Onde está Sara, tua esposa?».

Abraão respondeu: «Está ali na tenda». E um deles disse: «Passarei
novamente pela tua casa daqui a um ano, e então Sara, tua esposa, terá um
filho».
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!
SALMO RESPONSORIAL (Sal 14)
R. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?
O que vive sem mancha e pratica a justiça
e diz a verdade que tem no seu coração
e guarda a sua língua da calúnia. R.
O que não faz mal ao seu próximo,
nem ultraja o seu semelhante,
o que tem por desprezível o ímpio,
mas estima os que temem o Senhor. R.
O que não falta ao juramento mesmo em seu prejuízo
e não empresta dinheiro com usura,
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder jamais será abalado. R.

SEGUNDA LEITURA
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses (Col 1, 24-28)
Irmãos: Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós e completo
na minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo,
que é a Igreja.
Dela me tornei ministro, em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso
respeito, isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus, o mistério que
ficou oculto ao longo dos séculos e que foi agora manifestado aos seus
santos.
Deus quis dar-lhes a conhecer em que consiste, entre os gentios,
a glória inestimável deste mistério: Cristo no meio de vós, esperança da
glória.

E nós O anunciamos, advertindo todos os homens e instruindo-os em toda a
sabedoria, a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus!
Aleluia, aleluia. (cf. Lc 8, 15)
Felizes os que recebem a palavra de Deus
de coração sincero e generoso
Aleluia.

EVANGELHO
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 10, 38-42)
Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação, e uma mulher chamada
Marta recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que,
sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse: «Senhor, não Te importas que minha irmã me deixe
sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me». O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma
só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada».
Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor.
ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os
sacrifícios da Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício,
para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a
salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor.
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e
fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por
Cristo, nosso Senhor.

