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15º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
COR VERDE – ANO C   

 
 

São Paulo,14 de julho de 2019 

Missas na São José 

 

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 

 

“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo” 

(Lc.10,27) 
 

 

Animador: Irmãos e irmãs, neste tempo favorável, o Senhor nos reúne em torno do seu amor 

e nos indica o caminho para a vida plena e eterna que tanto desejamos. Imagem de Deus e 

revelador do rosto do Pai, Jesus se faz próximo da humanidade sofredora e nos ensina a 

assumir as atitudes do bom samaritano. A Eucaristia nos abra o coração à misericórdia e à 

compaixão para com as pessoas caídas à beira dos caminhos.  Alegres, cantemos   
 

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 (Dt. 30,10-14) 

 

Salmo (SL 68) 

R.  “Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: o vosso coração reviverá!”  

 

2ª Leitura (Cl. 1,15-20) 

 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc 10,25-37) 

 

Homilia 

Profissão de Fé 
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Oração dos Fiéis. 

R./ Senhor, tornai-nos misericordiosos.  

 

1. “Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do 

corpo, isto é, da Igreja” (Cl. 1,15,18)  

Ó Pai, derramai sobre a Igreja vosso amor misericordioso, para que, ao anunciar o Evangelho, se 

aproxime cada vez mais dos irmãos que tanto sofrem pela falta de compaixão, e seja para todos os 

povos sinal de paz e salvação, nós vos suplicamos  

 

2. “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo” (Lc.10, 27) 

Senhor, fortalecei-nos na vivência da caridade, da solidariedade e da misericórdia para com nosso 

próximo, cujo sofrimento muitas vezes ignoramos.  Dai-nos a graça de sermos sensíveis e 

misericordiosos, com os mais fragilizados de nossa sociedade, nós vos suplicamos.      

 

3. “Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos” (Sl. 

68) 
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, os dizimistas, 

os desempregados, ajudai os que estão feridos em sua dignidade humana, socorrei os aflitos, os 

desempregados e refugiados, curai os doentes. Nós vos suplicamos  

 

ORAÇÃO – Concluída pelo Pe. da celebração 

 
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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