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Tempo Comum – Ano C 

14° ao 17° Domingo 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
I No meio da tua casa (14° - 16° Domingo) 

 
14º Domingo 
No meio da tua casa 
recebemos, ó Deus, a tua graça! 
Sem fim, nossa louvação, 
pois a justiça está toda em tuas mãos! 
 
15º Domingo  
Assim que a tua Glória 
revelar-se, Senhor, perante a história, 
tua face contemplarei 
e  satisfeito pra sempre eu ficarei. 
 
16º Domingo  
É Deus quem me abriga, 
o  Senhor quem sustenta a minha  vida! 
De todo o meu coração, 
porque és bom, vou fazer-te a  oblação. 
 

🕂Alegrai-vos no Senhor! 

Quem é bom, venha louvar! 
Peguem logo o violão 
e o pandeiro pra tocar. 
Para ele um canto novo 
vamos, gente, improvisar. 
 

🕂Ele cumpre o que promete; 

 podem nele confiar! 
Ele ama o que é direito 
e ele sabe bem julgar. 
Sua palavra fez o céu, 
fez a terra e fez o mar. 
 

🕂Ele faz do mar um açude 

e governa os oceanos. 
Toda a terra a ele teme, 
mesmo os corações humanos. 
Tudo aquilo que ele diz 
não nos causa desenganos. 
 

🕂Põe abaixo os planos todos 

desses povos poderosos. 
E derruba os pensamentos 
dos malvados orgulhosos. 
Mas os planos que ele faz 
vão sair vitoriosos.  
 
II Acolhe os oprimidos (17° Domingo) 

 
Acolhe os oprimidos, 
em sua casa, ó Senhor, é seu abrigo! 

 
Só ele se faz temer, 
pois a seu povo dá força e poder! 
 

🕂A nação que ele governa, 

é feliz com tal Senhor. 
Lá do céu ele vê tudo, 
vê o homem e seu valor. 
Fez o nosso coração, 
forte e contemplador. 
 

🕂O que dá a vitória ao rei 

não é ter muitos soldados. 
O valente não se livra 
por sua força ou seus cuidados. 
Quem confia nos cavalos  
vai, no fim, ser derrotado. 
 

🕂Ó Senhor protege sempre 

quem espera em seu amor, 
pra livrar da triste morte,  
e, na fome, dar vigor. 
No Senhor é que esperamos, 
ele é escudo protetor. 
 

🕂Nele nosso coração 

encontrou sempre alegria. 
No seu nome sacrossanto, 
quem é bom sempre confia. 
Traz, Senhor, com teu amor, 
esperança e alegria! 
 
III O Senhor necessitou de braços (opcional) 

 
O Senhor necessitou de braços, 
para ajudar a ceifar a messe. 
E eu ouvi seus apelos de amor, 
então respondi: "Aqui estou, aqui estou!" 
 

🕂Eu vim para dizer que eu quero te seguir, 

eu quero viver com muito amor o que aprendi. 
 

🕂Eu vim para dizer que eu quero te ajudar, 

eu quero assumir a tua cruz e carregar. 
 

🕂Eu vim para dizer que eu vou profetizar, 

eu quero ouvir a tua voz e propagar. 
 

🕂Eu vim para dizer que eu vou te acompanhar, 

e com meus irmãos um mundo novo edificar. 

 
IV Ó Pai, somos nós o povo eleito ( Missa durante 
a semana) 

 

Ó Pai, somos nós o povo eleito,  



Que Cristo veio reunir!  
 

🕂Pra viver da sua vida, aleluia,  

O Senhor nos enviou, aleluia!  
 

🕂Pra ser sinal de salvação, aleluia,  

O Senhor nos enviou, aleluia!  
 

🕂Pra anunciar o Evangelho, aleluia,  

O Senhor nos enviou, aleluia! 
 

ATO PENITENCIAL – KYRIE 

 
I Eu confesso 

 

🕂Eu confesso a Deus e a vós irmãos, 

tantas vezes pequei, não fui fiel: 
pensamentos e palavras, 
atitudes e omissões... 
Por minha culpa, tão grande culpa 
 
Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor!  
 

🕂Peço à Virgem Maria, nossa mãe, 

e a vós, meus irmãos, rogueis por mim 
a Deus pai que nos perdoa 
e nos sustenta em sua mão 
por seu amor, tão grande amor. 
 
II Senhor, que viestes salvar 

 

🕂Senhor, que viestes salvar 

os corações arrependidos. 
 
Kyrie eleison, eleison, eleison. 
 

🕂Ó Cristo, que viestes chamar 

os pecadores humilhados. 
 
Christe eleison, eleison, eleison. 
 

🕂Senhor, que intercedeis por nós 

Junto a Deus pai que nos perdoa. 
 
Kyrie eleison, eleison, eleison. 
 
III Senhor, tende piedade de nós II 

 

🕂Senhor, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós. 
 

🕂Cristo, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
 

🕂Senhor, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós. 

 

GLÓRIA  

 
I Glória  

 
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, vos bendizemos,  
vos adoramos, vos glorificamos,  
Nós vos damos graças, por vossa imensa glória.  
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.  
Só vós sois o Santo; só vós, o Senhor;  
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo; Com o Espírito Santo,  
na glória de Deus Pai. Na glória de Deus Pai.  
Amém! Amém! Amém! Amém!  Amém! 
 
II Glória  

 
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 glória.  
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.  
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.   
Na glória de Deus Pai, amém. 
Na glória de Deus Pai, amém.  
Na glória de Deus Pai, amém. 

 
ALELUIA  

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!  
 
14° Domingo 
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, 
confiando-nos sua Palavra; 
a Palavra da reconciliação, 
a Palavra que hoje, aqui, nos salva. 

 
15° Domingo 
Semente é de Deus a Palavra, 
o Cristo é o semeador; 
todo aquele que o encontra, 
vida eterna encontrou! 
 
16° Domingo 
A tua palavra é a verdade, 
verdade falaste, ó Senhor. 



Senhor, fala e nos santifica, 
consagra-nos em teu amor. 
 
17° Domingo 
Peçam, que será dado, 
busquem e encontrarão 
sabe o Pai qual a precisão! 

 
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
I A mesa santa (14° - ao 16° Domingo) 

 

🕂A mesa santa que preparamos, 

mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. 
O pão e o vinho, frutos da terra, 
duro trabalho, carinho e amor! 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor!  
Ô, ô recebe, Senhor! 
 

🕂Flores, espinhos, dor e alegria,  

pais, mães e filhos diante do altar. 
A nossa oferta em nova festa, 
a nossa dor vem, Senhor, transformar! 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 
Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

🕂A vida nova, nova família, 

que celebramos aqui tem lugar. 
Tua bondade vem com fartura,  
é só saber reunir, partilhar. 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor!  
Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

II Alegre em prece (17° Domingo) 

 

🕂Alegre em prece, teu povo agradece teus dons, ó Senhor. 
E como família, cantando, partilha seus dons, seu amor. 
 

🕂Unidos, fazemos os dons que trazemos: o vinho e o pão. 

Quem colhe, quem planta, quem faz e quem canta é tudo 
oração. 
 

🕂Bem vês nesta mesa, Deus quer, com certeza, a todos 

saciar. 
Ninguém vá na vida sem pão, sem comida, proclama este 
altar. 
 
III De mãos estendidas (Missas durante a semana) 

 
De mãos estendidas, ofertamos, 
o que de graça recebemos.  
 

🕂A natureza tão bela,  

que é louvor, que é serviço,  
o sol que ilumina as trevas,  
transformando-as em luz.  
O dia que nos traz o pão,  
e a noite que nos dá repouso. 

Ofertamos ao Senhor,  
o louvor da criação. 
 

🕂Nossa vida toda inteira  

ofertamos ao Senhor,  
como prova de amizade,  
como prova de amor.  
Com o vinho e com o pão, 
ofertamos ao Senhor  
nossa vida toda inteira,  
o louvor da criação. 
 

SANTO 

 
I Santo 

 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! 
O céu e aterra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas! 
 
II Santo 

 

🕂Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. 

O céu e aterra proclamam vossa glória, ó Senhor. 
 
Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas 
Hosana, hosana, hosana, hosanas ao Senhor! 

 

🕂Bendito é aquele que vem me nome do Senhor 

 
CORDEIRO 

 
I Cordeiro 

 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade de nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade de nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

dai-nos a paz. 
 
II Cordeiro 

 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de 
nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de 
nós. 
 

🕂Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. 

Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a 
vossa paz. 



 
COMUNHÃO  

 

 
I Comunhão (14° ao 16° Domingo) 

 
14º Domingo  
Setenta e dois escolheu, 
seus discípulos Cristo enviou, 
pra dar notícia do Reino,  
anunciando que o céu já chegou. 
 
15º Domingo  
Samaritano, que importa, 
é só ele quem tem compaixão, 
quem se aproxima e socorre. 
Vá, você, faça o mesmo ao irmão! 
 
16º Domingo  
Uma só coisa é preciso, 
necessário é uma coisa só; 
Maria soube escolher 
e escolheu foi a parte melhor. 
 

🕂Como é boa a tua casa, 

como é bom morar contigo. 
Por ti suspira a minh'alma, 
meu coração, ó Deus vivo! 
 

🕂Encontrou a andorinha 

ninho para os seus filhotes; 
o teu altar, tua casa, 
eu encontrei, ó Deus forte! 
 

🕂Bem felizes os que moram 

no limiar de tua casa 
Os que em ti se apoiam, 
celebrarão tua graça! 
 

🕂Pois um dia em tua casa 

vale mais que mil lá fora 
a conviver com perversos 
prefiro estar à tua porta! 

🕂Bem feliz, quem acha em ti 

força para caminhar 
passando por terra seca 
em fontes vai transformar. 
 

🕂Tuas bênçãos vão chover, 

tudo vai virar jardim... 
Passando sempre mais fortes, 
em Sião vão ver Deus, enfim! 
 

🕂Senhor Deus onipotente, 
ouve a prece do teu Cristo! 
Olha, ó Deus, nossa força, 

pra face do teu ungido!  
 

🕂O Senhor é graça e escudo, 

graça, glória e alegria. 
Aos seus nenhum bem sonega, 
feliz quem nele confia!  
 

🕂Glória ao Pai onipotente, 

glória ao Cristo vencedor,  
a quem dos dois vem pra gente 
na Igreja, eterno louvor! 
 
II Ó Senhor, quem te pede, recebe (17° Domingo) 

 
Ó Senhor, quem te pede, recebe;  
quem procura, há de um dia encontrar. 
Bato à porta do teu coração, 
vais abrir e eu, feliz, vou entrar. 
 

🕂O Senhor é minha luz, 

Ele é minha salvação. 
O que é que eu vou temer? 
Deus é minha proteção.  
Ele guarda a minha vida: 
eu não vou ter medo, não! 
Ele guarda a minha vida: 
eu não vou ter medo, não! 
 

🕂Quando os maus vêm avançando,  

procurando me acuar, 
desejando ver meu fim, 
só querendo me matar, 
inimigos opressores 
é que vão se liquidar; 
inimigos opressores 
é que vão se liquidar! 
 

🕂Se um exército se armar 

contra mim, não temerei. 
Meu coração está firme 
e firme ficarei. 
Se estourar uma batalha 
mesmo assim, confiarei. 
Se estourar uma batalha 
mesmo assim, confiarei. 
 

🕂A Deus peço uma só coisa, 

sei que ele vai me dar: 
habitar na sua casa, 
todo tempo que eu durar,  
pra provar sua doçura 
e no templo contemplar; 
pra provar sua doçura 
e no templo contemplar. 
 

🕂Ele vai me dar abrigo, 

em sua casa vou morar. 
Nestes tempos de aflição, 
sei que vai me agasalhar, 



me escondendo em sua tenda, 
pra na rocha eu me firmar; 
me escondendo em sua tenda, 
pra na rocha eu me firmar. 

 
III O pão da vida (opcional) 

 
O pão da vida, a comunhão, 
nos une a Cristo e aos irmãos. 
E nos ensina abrir as mãos 
para partir, repartir o pão. 
 

🕂Lá no deserto a multidão 

com fome segue o Bom Pastor. 
Com sede busca a nova palavra: 
Jesus tem pena e reparte o pão. 
 

🕂Na Páscoa Nova da Nova Lei, 

quando amou-nos até o fim, 
partiu o Pão, disse: "Isto é meu Corpo 
por vós doado: tomai, comei!" 
 

🕂Se neste Pão, nesta Comunhão, 

Jesus, por nós, dá a própria vida, 
vamos também repartir os dons, 
doar a vida por nosso irmão. 
 

🕂Onde houver fome, reparte o pão 

e tuas trevas hão de ser luz; 
encontrarás Cristo no irmão, 
serás bendito do eterno Pai. 
 

🕂"Não é feliz quem não sabe dar". 

Quem não aprende a lição do Altar 
de abrir a mão e o coração, 
para doar-se no próprio dar. 
 

🕂"Abri, Senhor, estas minhas mãos, 

que, para tudo guardar, se fecham!" 
Abri minh'alma, meu coração, 
para doar-me no eterno dom! 

 
IV Vós sois o caminho, a verdade e a vida (Missa 

durante a semana) 

 
Vós sois o caminho, a verdade e a vida, 
o pão da alegria descido do céu. 
 

🕂Nós somos caminheiros que marcham para o céu, 

Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. 
 

🕂Da noite da mentira, das trevas para a luz, 

busquemos a verdade, verdade é só Jesus. 
 

🕂Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz, 

tem vida só quem segue os passos de Jesus. 
 

🕂Jesus, verdade e vida, caminho que conduz, 

as almas peregrinas que marcham para a luz. 

 
FINAL  

 
I  Quando Jesus passar 

 
Quando Jesus passar, quando Jesus passar  
quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar  
 

🕂No meu telônio ou jogando a rede,  

sob a figueira ou a caminhar,  
Buscando água pra minha sede.  
Querendo ver meu Senhor passar    
 

🕂No meu trabalho e na minha casa,  

no meu estudo e no meu lazer.  
No compromisso e no meu descanso,  
no meu direito e no meu dever.   
 
II Pelas estradas da vida 

 

🕂Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás.  

Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.  
 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem ! 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem ! 
 

🕂Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão 

Não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar. 

 


