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12º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
COR VERDE – ANO C   

 
 

São Paulo,23  de junho de 2019 
Com.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 
 

 “Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo” (Gl. 3,26)  
 

 

Animador: Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para celebrar a nossa fé no Cristo 

Ressuscitado. É ele que realiza a libertação humana através do amor e do dom da sua 

vida. Somos convidados a “tomar a cruz”, a fazer da própria vida um dom generoso aos 

outros. Celebremos em comunhão com os migrantes, que anseiam por melhores 

condições de vida.  Alegres, cantemos   

 

RITOS INICIAIS 
 

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

Sagrada Comunhão 

Saudação  

2º dia da Novena Perpétua em louvor à Nossa Senhora do Sagrado Coração  

 

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente  

Glória  

Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Zc. 12,10-11; 13,1) 

 

Salmo (SL 62) 

R/. “A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus!”  

 

2ª Leitura (Gl, 3,26-29) 

 

Aclamação do Evangelho 

 

Evangelho (Lc. 9,18-24) 

Homilia 

 

Profissão de Fé 
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Oração dos Fiéis. 

 

R./ Senhor, nós confiamos em vós. 

 

1. “Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de 

graça e de oração” (Zc. 12,10)  

Ó Pai, vós que derramastes o vosso Espírito sobre a casa de Davi, derramai sobre a Igreja e a 

cada um de nós, um espírito de graça e piedade, e fazei que sejamos mensageiros da paz e da 

fraternidade, especialmente, junto aos pobres, aos migrantes e refugiados. Nós vos pedimos  

 

2. “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me” 

(Lc.9,23) 

Senhor, vós cuja Palavra nos diz ser necessário renunciar a nós mesmos e tomar a cruz, ajudai-

nos a renunciar o mal, a vos seguir com fidelidade, revelando em nossas ações, o amor e a 

solidariedade para com todos.  Nós vos pedimos   

 

3. “Para mim fostes sempre um socorro, com poder vossa mão me sustenta” (Sl. 62) 

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

dizimistas, ajudai-nos a superar toda divisão, intolerância e preconceito, consolai as vítimas da 

violência, socorrei os aflitos e curai os doentes. Nós vos pedimos  

 

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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