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16º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
COR VERDE – ANO C   

 
 

São Paulo,21 de julho de 2019 

Missas 9hs 

 

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 

 

 “Felizes os que observam a Palavra do Senhor de reto coração” (Lc 8,15)  
 

 

Animador: Irmãos e irmãs, Deus nos acolhe em seu amor. Somos convidados a sentar aos 

pés de Jesus para escutá-lo e participar do banquete eucarístico que ele nos oferece. Deus se 

revela em todo gesto de acolhida e hospitalidade que praticamos, mas as nossas ações e 

gestos precisam ser iluminados pela Palavra de Deus. Celebremos, com alegria, Cristo 

presente entre nós. 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 

Anim. A Palavra de Deus nos indica as boas escolhas que podemos fazer para vivermos em 

perfeita união com Cristo.  
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Gn. 18,1-10) 
 

Salmo (SL 14) 

R.  “Senhor, quem morará em vossa casa?”  

 

Anim. Na caminhada rumo a Jerusalém, Jesus é acolhido pelo coração hospitaleiro de Maria 

e as mãos laboriosas de Marta. Aclamemos o Santo Evangelho  
 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc 10,38-42) 
 

Homilia 

Profissão de Fé 
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Oração dos Fiéis. 

 

R./ Visitai-nos, Senhor, com vosso amor. 

 

1. “Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações: a presença de Cristo em vós, a 

esperança da glória” (Cl. 1,27)  

Abraão acolheu os forasteiros que se aproximaram de sua casa; Senhor, ajudai a vossa Igreja a ser 

sempre hospitaleira, presença amorosa e acolhedora de todos os que dela se aproximam, sobretudo 

no serviço aos irmãos mais pobres e excluídos, nós vos rogamos   

 

2. “Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada” (Lc.10,42) 

Marta recebe Jesus em sua casa e Maria, sentada aos seus pés, a escuta. Senhor, dai-nos a 

compreensão daquilo que é o mais fundamental na vida:  acolher os ensinamentos de Jesus e 

testemunhá-lo em nossas ações e trabalhos, nós vos rogamos  

 

3. “Deus é o meu socorro, o Senhor é quem sustenta a minha vida” (Sl.53,6) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos que estão 

unidos nesta Novena Perpétua, velai pelos que sofrem por causa da fome, da doença, do 

desemprego, da violência e tudo o que fere a dignidade humana, nós vos rogamos  

 

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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