Diocese da Campanha/MG – Ano C (São Lucas) – 24 de Junho de 2022 – Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

Sagrado Coração de Jesus
Deus amou o mundo e a humanidade de tal maneira que enviou
o seu Filho para a nossa salvação. Em Jesus o coração de Deus
– Amor, por excelência! – se encontra com o coração do
homem – sempre sedento de amor. A festa do Coração de
Cristo nos convida a refletir, a pensar mais em nós do que nele,
para chegarmos a contemplar o seu amor, a ver que somos
fruto do seu amor, e que por isso devemos também ser amor
por ele e para ele. Iniciemos esta solene Liturgia, cantado...

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Música: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm.

R/. Eis os pensamentos do seu Coração
que permanecem ao longo das gerações:
libertar da morte todos os homens
e conservar-lhes a vida em tempo de penúria.
(Sl 32 ( 33),11.19)

Salmo 32 (33)

– 2Ó justos, alegrai-vos no Senhor! *
Aos retos fica bem glorificá-lo. (R/.)
– 4Pois reta é a palavra do Senhor, *
e tudo o que ele faz merece fé. (R/.)
– 5Deus ama o direito e a justiça, *
transborda em toda a terra a sua graça. (R/.)
– 4Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. (R/.)

Saudação
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Senhor que encaminha nossos corações para o
amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: No início desta celebração eucarística, peçamos a
conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão
com Deus e com os irmãos. (Silêncio)
M.: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm. Arr.: Gílson Celerino.

Solo: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós.

R/. Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (bis)
Solo: Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
Ass.: Christe, eleison! Christe, eleison! (bis)
Solo: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (bis)
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém

Hino de Louvor
M.: Marcus Vinícius Lima.

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados. (bis)
1. 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 glória. (R/.)
2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. (R/.)
3. 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!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Concedei, ó Deus todo-poderoso, que,
alegrando-nos pela solenidade do Coração do vosso Filho,
meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber,
desta fonte de vida, uma torrente de graças. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Ez 34, 11-16)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
11Assim diz o Senhor Deus: “Vede! Eu mesmo vou
procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. 12Como o
pastor toma conta do rebanho, de dia, quando se encontra
no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de
minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em
que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão.
13Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhêlas do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Vou
apascentar as ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales
dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. 14Vou
apascentá-las em boas pastagens e nos altos montes de
Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados
verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os
montes de Israel. 15Eu mesmo vou apascentar as minhas
ovelhas e fazê-las repousar – oráculo do Senhor Deus –.
16Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada,
enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente, e vigiar
a ovelha gorda e forte. Vou apascentá-las conforme o
direito”. – Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 22 (23))
R/. O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
– 1O Senhor é o pastor que me conduz; *
não me falta coisa alguma.
– 2Pelos prados e campinas verdejantes *
ele me leva a descansar.
– Para as águas repousantes me encaminha, *
3e restaura as minhas forças. (R/.)
– 3bEle me guia no caminho mais seguro, *
pela honra do seu nome.
– 4Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, *
nenhum mal eu temerei.
– Estais comigo com bastão e com cajado, *
eles me dão a segurança! (R/.)
– 5Preparais à minha frente uma mesa, *
bem à vista do inimigo;
– com óleo vós ungis minha cabeça, *
e o meu cálice transborda. (R/.)
– 6Felicidade e todo bem hão de seguir-me, *
por toda a minha vida;
– e, na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos. (R/.)

2ª Leitura (Rm 5, 5b-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 5bO amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 6Com

efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos
ímpios, no tempo marcado. 7Dificilmente alguém morrerá
por um justo; por uma pessoa muito boa, talvez alguém se
anime a morrer. 8Pois bem, a prova de que Deus nos ama
é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda
pecadores. 9Muito mais agora, que já estamos justificados
pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele.
10Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados
com ele pela morte do seu Filho; quanto mais agora,
estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida!
11Ainda mais: Nós nos gloriamos em Deus, por nosso
Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo
presente, recebemos a reconciliação. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V/. Eu sou o bom pastor.
Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem.
(Jo 10,14)

Evangelho (Lc 15, 3-7)
Diác. ou Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 3Jesus contou aos escribas e fariseus esta
parábola: 4“Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma,
não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela
que se perdeu, até encontrá-la? 5Quando a encontra,
coloca-a nos ombros com alegria, 6e, chegando a casa,
reúne os amigos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo!
Encontrei a minha ovelha que estava perdida!’ 7Eu vos
digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador
que se converte, do que por noventa e nove justos que não
precisam de conversão”. – Palavra da Salvação. Ass.:
Glória a vós, Senhor!
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)
(Onde for costume haver, neste dia, admissão de novos
membros ao Apostolado da Oração, realiza-se neste momento
o rito, conforme vem especificado no manual do AO)

Profissão de Fé
Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso,
Ass.: criador do céu e da terra...

Oração da Assembleia
Pres.: Irmãos e irmãs caríssimos, elevemos nossas súplicas
ao Bom Pastor, que conhece o seu rebanho e deseja a
salvação de todos, dizendo (cantando), com toda confiança:
L. e M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

Ass.: Amém.

1. Senhor Jesus, pedimos pela santa Igreja, que nasceu na
Cruz, do vosso lado aberto, para que escute a vós, o Bom
Pastor, e vós siga no caminho para o Reino, rezemos
confiantes:
2. Senhor Jesus, pedimos pelo Santo Padre o Papa Francisco,
pelo nosso Bispo Pedro, pelos bispos, presbíteros e
diáconos, para que imitando a vós, o Bom Pastor, procurem
as ovelhas que se perdem e andam errantes, rezemos
confiantes:
3. Senhor Jesus, pedimos pelos que aqui estamos nesta
assembleia, por destes a vossa vida, para que a tristeza
que sentimos ao pecar seja vencida pela alegria do perdão
que nos dais, rezemos confiantes:
4. Senhor Jesus, pedimos pelos membros do Apostolado da
Oração, para que, orando sempre e sem cessar, sejam
conduzidos pelo Espírito Santo e entre eles cresça a
amizade e a ajuda mútua, rezemos confiantes:
(Outras preces podem ser feitas pela comunidade)
Pres.: Senhor Jesus, nosso Bom Pastor, que procurais as
ovelhas debandadas e dais vigor às que estão enfraquecidas,
vinde sempre em socorro do vosso rebanho, para que
possamos habitar convosco para sempre. Vós que sois Deus
com o Pai na unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: Dom Pedro Brito Guimarães, CD Ao Coração de Cristo.

1. “O amor não foi amado!” / Quanto ódio, quanta dor!
Quanto mais dilacerado / faz jorrar rios de amor.
R/. Coração, sim, teu Coração / é fonte de vida,
torrente de amor. / Coração, sim, teu Coração / nos
faça, Senhor, / contemplativos na ação.
2. Do teu peito perfurado / faz nascer a tua Igreja.
Sangue a água lavem o pecado / e com os
pobres sempre ela esteja. (R/.)
3. Faz do coração do homem / novo templo de oração.
Quem recorre ao teu Nome / não despreze,
ó Coração! (R/.)
4. E do coração da terra / faz gerar um novo povo.
E da morte, fome e guerra / vem nos libertar de novo.
(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Considerai, ó Deus, o indizível amor do Coração
do vosso amado Filho, para que nossas oferendas vos
agradem e sirvam de reparação por nossas faltas. Por
Cristo, nosso Senhor.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
(Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade)
Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso
amor. E, de seu lado aberto pela lança, fez jorrar, com a água
e o sangue, os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos
ao seu Coração, pudessem beber, com perene alegria, na
fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos
unimos à multidão dos anjos e dos santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo
o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte,
do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!
Pres.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério. (Ajoelhados)
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, 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.
Pres.: 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 DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé! (De pé)
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e proclamamos
a vossa ressurreição. / Vinde, Senhor Jesus!
Pres.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho,
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e
da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova
vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício
de vida e santidade.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do

vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a Virgem
Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos
Apóstolos e Mártires N. (o santo do dia ou padroeiro), e
todos os santos, que não cessam de interceder por nós na
vossa presença.
Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Pres.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo
inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o Papa
Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do mundo
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os
vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por
Cristo, Senhor nosso.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!
Pres.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre. Ass.: Amém!

Salmo 31 (32)

– 1Feliz o homem que foi perdoado *
e cuja falta já foi encoberta!
= 2Feliz o homem a quem o Senhor †
não olha mais como sendo culpado, *
e em cuja alma não há falsidade! (R/.)
= 3Enquanto eu silenciei meu pecado, †
dentro de mim definhavam meus ossos *
e eu gemia por dias inteiros, (R/.)
– 4porque sentia pesar sobre mim *
a vossa mão, ó Senhor, noite e dia;
– e minhas forças estavam fugindo, *
tal como a seiva da planta no estio. (R/.)
– 5Eu confessei, afinal, meu pecado, *
e minha falta vos fiz conhecer.
– Disse: “Eu irei confessar meu pecado!” *
E perdoastes, Senhor, minha falta. (R/.)
(Momento de silêncio para oração pessoal)

Oração depois da Comunhão

(De pé)
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que este sacramento da
caridade nos inflame em vosso amor e, sempre voltados
para o vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada
irmão. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Bênção Final

Saudação da Paz

Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Que Deus todo-poderoso vos livre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ass.: Amém.
Pres.: Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim
de que transbordeis de alegria divina. Ass.: Amém.
Pres.: Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr
sempre pelos caminhos dos mandamentos divinos e tornarvos co-herdeiros dos santos. Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo. Ass.: Amém.
Diác. ou Pres.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.

Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Canto Final

RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Pres.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes... Ass.: Amém!

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado...
Pres.: Provai e vede como o Senhor é bom...
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Canto da Comunhão
L.: Gradule Romanum; M.: Marcela Buback.

R/. Assim, eu vos digo,
haverá alegria entre os anjos de Deus
por um só pecador que se arrepende.

L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMcap e M.: Fr. José
Luiz Prim, OFM, CD Sagrado Coração e Imaculada Conceição.

1. Do Coração do meu Senhor / o jeito novo de enxergar
/ de mil ruínas o amor / nova cidade vai formar.
R/. Amém! Aleluia! / Amém! Aleluia!
O Senhor é o vivente; / é do mundo a alegria;
o nascente e o poente. / Amém! Aleluia!
2. Do Coração do meu Senhor / O jeito novo de cuidar /
lavar os pés, amor maior / e a liberdade celebrar.

