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17º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
COR VERDE – ANO C   

 
 

São Paulo,28 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 

 

 “PAI NOSSO: A ORAÇÃO QUE NOS UNE NA FÉ COMO IRMÃOS EM CRISTO”  
 

 

Animador: Irmãos e irmãs, a liturgia nos apresenta   o rosto de Deus, nosso Pai, que sempre 

se mostra favorável quando o invocamos. Ele nos reúne como filhos e filhas para a oração, a 

escuta da Palavra e a partilha do Pão. Celebremos o mistério pascal de Jesus, que nos 

alcançou a ressurreição e é o Mestre que nos ensina a rezar com confiança e perseverança. 

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 

Anim. Deus nos deu vida nova no batismo, também se dá a conhecer a nós como Pai 

misericordioso que sempre nos escuta e nos oferece o bem.  
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Gn. 18,20-32) 
 

Salmo (SL 137) 

R./ “Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor!”  

 

Aclamação do Evangelho 

Anim. Jesus ensina os discípulos e a todos nós, a oração dos filhos e filhas de Deus, o “Pai 

Nosso”, e nos pede que sejamos perseverantes na oração. Aclamemos o Evangelho. 
 

Evangelho (Lc 11,1-13) 

Homilia 

Profissão de Fé 
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Oração dos Fiéis. 

 

R./ Senhor, completai em nós a obra começada. 

 

1. “Eu vos digo, pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será aberto” (lc. 11,9)  

Senhor, assim como Abraão, intercedeu pelo povo, e Jesus nos ensinou a rezar, fazei que a Igreja, e 

todo o vosso povo tenham na oração perseverante e sincera a força do Espírito Santo, para saber 

pedir o que convém para o bem e nossa  salvação, nós vos clamamos 

 

2. “Eu vos peço: não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos!” (Sl. .137) 

Senhor, em virtude da morte e ressurreição de Cristo nos reconciliastes convosco, manifestai vosso 

amor e misericórdia a todas as famílias, os jovens, para que busquem a graça de caminhar na fé e 

santidade, nós vos clamamos   

 

3. “Ó Senhor, vossa bondade é para sempre” (Sl. 137) 

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

unidos nesta Novena Perpétua, atendei os pedidos de todos os que vos buscam pela oração contínua 

e sincera, e livrai-nos do mal e da violência, nós vos clamamos   

 

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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