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MSC 

14º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
COR VERDE – ANO C   

 
 

São Paulo,07 de julho de 2019 

Missas 7h30, 10h30,18h00 e 19h30 

Domingo do Dizimista 

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Ambientação:  
-Refrões orantes- Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra –Mantra 

 

“Toda a terra vos adore e proclame o  louvor de vosso nome”(Sl.65) 
 

 

Animador: Irmãos e irmãs, reunidos em torno de Cristo, queremos nos colocar à 

disposição do Senhor da messe, que nos chama para o anúncio da Boa-Nova e da 

proximidade do Reino. Alimentados pela Palavra e pela Eucaristia, seremos 

fortalecidos para a missão de construir uma sociedade nova, onde os desejos de paz, 

alegria e vitória sobre o mal se tornem realidade. Exultantes de alegria no Senhor, 

iniciemos a nossa celebração, cantando  
 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada - Cruz, Evangeliário, ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da Sagrada 

Comunhão 

Saudação 

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente  
Glória  
Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Is 66,10-14) 

 

Salmo (SL 65) 

R/.  “Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira.”  

 

2ª Leitura (Gl 6,14-18) 

 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc 10,1-12.17-20) 

 

Homilia 

 

Oração dos Fiéis. 

 

R./ Senhor da messe e pastor do rebanho, ouvi-nos. 
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1.“A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos” (Is 66,14) 

Vós, Senhor, que renovais nosso vigor como a relva do campo, renovai e revigorai a Igreja, 

necessitada do vosso contínuo cuidado e proteção, e concedei-nos a graça de trilhar um 

caminho de santidade, nós vos pedimos  

 

2 “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos” (Lc.10,2)  

Vós, Senhor, cuja messe é grande e conta com poucos trabalhadores, continuai a chamar 

pessoas generosas ao serviço do vosso reino, daí perseverança aos vocacionados, e   

tornai-nos instrumentos da autêntica paz que vosso Filho nos comunicou, nós vos pedimos 

 

3. “ Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei “(Is 66,13).  

Vós, Senhor, que nos prometestes consolação e alegria, por intercessão de Nossa Senhora 

do Sagrado Coração, abençoai os devotos, consolai os tristes,  curai os doentes e livrai-nos 

do mal e da violência, nós vos pedimos      

    

REZEMOS JUNTOS A ORAÇÃO DO DIZIMISTA:  

 

Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o 

descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, 

com a oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a 

nossa vida para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa 

bênção para nossa vida e eternidade. Amém.   

 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Paz 

Comunhão 

Oração Final 

Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 

 
RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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