
12º DOMINGO DO TEMPO COMUM
NÃO TENHAIS MEDO!  

Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à celebração do amor! Jesus enviou os doze 
discípulos com a instrução de como agir e se comportar diante da perseguição. A mensagem 
está garantida na palavra que diz: “Nada há de encoberto que não seja revelado” e, também, 
“aquele que se declarar a meu favor diante dos homens eu me declararei em favor dele diante 
de meu Pai”. O Senhor nos dá a sua graça e nos abre o coração para que nos alegremos com 
a sua verdade e nos comprometamos com o Evangelho, que é o nosso caminho de vida e 
salvação. Iniciemos, cantando.

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Do seu povo ele e a força/ Salvação do seu 
ungido/ Salva, Senhor, teu povo/ Socorre os 
teus queridos!
1. O Senhor é minha luz, ele é minha salvação. 
O que é que eu vou temer?
Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, 
eu não vou ter medo, não.
Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo, 
não.
2. Quando os maus vêm avançando, procuran-
do me acuar, desejando ver meu fim, queren-
do me matar, inimigos opressores é que vão 
se liquidar. Inimigos opressores é que vão se 
liquidar!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to.
- Amém.
- A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Je-
sus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No início desta celebração eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconci-
liação e comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs (pausa).
- Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que congregais na unidade os vossos 
filhos dispersos, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado do mun-
do, / tende piedade de nós. / Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
/ Vós que estais à direita do Pai, tende pie-
dade de nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, 
o Senhor, / só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, 
/ com o Espírito Santo, / na glória de Deus 
Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Senhor, nosso Deus, dai-
-nos por toda a vida a graça de vos amar e 
temer, pois nunca cessais de conduzir os que 
firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito San-
to. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Jr 20,10-13)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Jeremias disse: 10“Eu ouvi as injúrias de tan-
tos homens e os vi espalhando o medo em 
redor: ‘Denunciai-o, denunciemo-lo’. Todos os 
amigos observavam minhas falhas: ‘Talvez ele 
cometa um engano e nós poderemos apanhá-
-lo e desforrar-nos dele’. 11Mas o Senhor está 
ao meu lado, como forte guerreiro; por isso, os 
que me perseguem cairão vencidos. Por não 
terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. 
Eterna infâmia, que nunca se apaga! 12Ó Se-
nhor dos exércitos, que provas o homem justo 
e vês os sentimentos do coração, rogo-te me 
faças ver tua vingança sobre eles; pois eu te 
declarei a minha causa. 13Cantai ao Senhor, 
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Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: 
26Não tenhais medo dos homens, pois nada há 
de encoberto que não seja revelado, e nada há 
de escondido que não seja conhecido. 27O que 
vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o 
que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o so-
bre os telhados! 28Não tenhais medo daqueles 
que matam o corpo, mas não podem matar a 
alma! Pelo contrário, temei aquele que pode 
destruir a alma e o corpo no inferno! 29Não se 
vendem dois pardais por algumas moedas? 
No entanto, nenhum deles cai no chão sem o 
consentimento do vosso Pai. 30Quanto a vós, 
até os cabelos da vossa cabeça estão todos 
contados. 31Não tenhais medo! Vós valeis mais 
do que muitos pardais. 32Portanto, todo aque-
le que se declarar a meu favor diante dos ho-
mens, também eu me declararei em favor dele 
diante do meu Pai que está nos céus. 33Aquele, 
porém, que me negar diante dos homens, tam-
bém eu o negarei diante do meu Pai que está 
nos céus.  
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador 
do céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor, que foi concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao tercei-
ro dia, subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai Todo-Poderoso, / donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. / Creio no 
Espírito Santo; / na Santa Igreja Católica; / 
na comunhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
(Introdução e conclusão feita pelo presidente 
da celebração) 
1. Para que nossa Igreja tenha pastores capa-
zes de dirigir e orientar aqueles que se sentem 
cansados e aflitos, rezemos ao Senhor.
- Senhor, escutai as nossas súplicas!
2. Para que nossos missionários anunciem Je-
sus àqueles que se veem perdidos e desorien-
tados, para que encontrem o caminho que os 
levará ao Pai, rezemos ao Senhor. 
3. Para que o Senhor envie cada vez mais pes-
soas para que trabalhem na construção de seu 
Reino de amor, justiça, igualdade e paz, reze-
mos ao Senhor.
4. Para que nossas comunidades se fortaleçam 
e trabalhem juntas a fim de serem capacitadas 
para liderar e orientar os que se encontram dis-
tantes de Deus, rezemos ao Senhor.

louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um 
pobre homem das mãos dos maus”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 68(69))
- Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso 
amor!
- Por vossa causa é que sofri tantos insultos, 
e o meu rosto se cobriu de confusão; eu me 
tornei como um estranho a meus irmãos, como 
estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois 
meu zelo e meu amor por vossa casa me devo-
ram como fogo abrasador! 
- Por isso elevo para vós minha oração, neste 
tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-me 
pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação 
que nunca falha.
- Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso co-
ração reviverá, se procurardes o Senhor con-
tinuamente! Pois nosso Deus atende à prece 
dos seus pobres, e não despreza o clamor de 
seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Se-
nhor com o mar e todo ser que neles vive!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,12-15)
Leitura da Carta de Segunda Carta de São Pau-
lo aos Romanos.
Irmãos: 12O pecado entrou no mundo por um 
só homem. Através do pecado, entrou a mor-
te. E a morte passou para todos os homens, 
porque todos pecaram. 13Na realidade, antes 
de ser dada a Lei, já havia pecado no mundo. 
Mas o pecado não pode ser imputado, quando 
não há lei. 14No entanto, a morte reinou, desde 
Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pe-
caram como Adão, o qual era a figura provisó-
ria daquele que devia vir. 15Mas isso não quer 
dizer que o dom da graças de Deus seja com-
parável à falta de Adão! A transgressão de um 
só levou a multidão humana à morte, mais foi 
de modo bem superior que a graça de Deus, 
ou seja, o dom gratuito concedido através de 
um só homem, Jesus Cristo, se derramou em 
abundância sobre todos.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

09. EVANGELHO (Mt 10,26-33)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O Espírito Santo, a Verdade, de mim irá teste-
munhar, e vocês minhas testemunhas vão ser 
em todo lugar!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † 
segundo Mateus.
- Glória a vós, Senhor!



A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito e louvado seja, o Pai nosso criador 
/ O Pão que nós recebemos é prova do seu 
amor / O Pão que nós recebemos é prova do 
seu amor / É fruto de sua terra do povo traba-
lhador / É fruto de sua terra do povo trabalha-
dor. / Na missa é transformado no Corpo do 
Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu amor / Ben-
dito seja Deus Pai onipotente nosso Criador. 
(bis)
2. Bendito e louvado seja o Pai nosso criador / 
O vinho que recebemos é prova do seu amor / 
O vinho que recebemos é prova do seu amor 
/ É o fruto de sua terra do povo trabalhador / É 
o fruto de sua terra do povo trabalhador. / Na 
missa é transformado no Sangue do Salvador.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício 
para a glória do teu nome para o nosso bem e 
de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação 
e louvor, e fazei que, purificados por ele, possa-
mos oferecer-vos um coração que vos agrade. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (PREFÁCIO 
DOS DOMINGOS DO TEMPO COMUM IX)

- O Senhor esteja convosco …

SENHOR, PAI SANTO, Deus eterno e omnipo-
tente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa 
salvação dar-Vos graças, sempre e em toda a 
parte. Com admirável providência ordenais a 
evolução dos tempos e com o poder do Espí-
rito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, 
sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de 
invocar-Vos nas suas tribulações nem de Vos 
dar graças nas suas alegrias, por Cristo, nosso 
Senhor. Por Ele, com todos os coros dos Anjos, 
proclamamos a vossa glória, cantando numa 
só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando livre-
mente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e 
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Todas as vezes que comemos deste pão e 
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, 
a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 
vinda!
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o Papa Francisco, com 
o nosso Bispo Cesar, e todos os ministros do 
vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho. 
- Concedei-nos o convívio dos eleitos!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. - Amém

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.



“O NOVO POVO DE DEUS”

O Evangelho narra a vocação e a missão dos doze Apóstolos de Jesus. O número doze 
tem um significado simbólico muito forte: no Antigo Testamento, Deus escolheu as doze tri-
bos de Israel para ser o seu “povo sacerdotal”, povo que devia celebrar e mostrar aos outros 
povos a santidade de Deus, sua lei e seu Reino. Mas Jesus encontrou a massa popular aba-
tida e exausta. Pediu então operários para a “colheita messiânica”, para reconstruir, a partir 
dessa massa dispersa, o povo de Deus. De acordo com a estrutura do antigo povo das doze 
tribos, nomeia doze representantes. Eles serão os operários da colheita, por isso Jesus os 
envia para anunciar o Reino e curar as doenças, para resgatar as ovelhas desgarradas de 
Israel e, após sua ressurreição, eles serão enviados a todas as nações. De imediato mandou-
-os às ovelhas perdidas; Jesus reconstruiu o povo com base nos símbolos de sua tradição 
religiosa e cultural, tomando como referência as doze tribos de Israel. Isso é uma lição para 
nós: Jesus quis a ajuda de um povo. O Reino de Deus não pode ser realizado sem o povo, 
pois o povo é a pedra que sustenta e o construtor que edifica o Reino. (Fonte: Pe. Johan 
Konings, S.J., Liturgia Dominical)
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DOMINGO: 2Rs 4, 8-16a; Sl 88; Rm 6,3-4.8-
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LEITURAS DA SEMANA:

possamos receber um dia, resgatados para 
sempre, a salvação que devotamente estamos 
celebrando. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de 
toda adversidade e derrame sobre vós as suas 
bênçãos. 
- Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamen-
tos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. 
- Amém.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
- Graças a Deus.

- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-vos 
com um sinal de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo .
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Por tua causa nos pisam e maltratam/ Mas 
está junto a nós, vigilante/ Nenhum mal 
vai vencer-nos, Senhor/ Esta ceia é reforço 
constante.
1. Um canto novo ao Senhor / Ó terra todas, 
cantai/ Louvai seu nome bendito / Diariamente 
aclamai / Sua glória, seus grandes feitos / Aos 
povos todos contai. 2. Ele é o maior dos se-
nhores/ Merece nosso louvor/ E mais do que 
aos deuses todos/ Nós lhe devemos temor/ Os 
outros deuses são nada/ Ele e do céu criador.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Renovados pelo Corpo e Sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que 
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