
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Nossa comunidade se reúne em Cristo 
para celebrar a festa da vida. Acolhemos 
todos que aqui vieram participar do Mistério 
Pascal de Cristo. Sejam bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia de hoje nos recorda a mis-
são apostólica da Igreja em meio às muitas 
provações. Inicialmente, Jesus confiou essa 
missão aos apóstolos e hoje, também a nós 
que somos e seus discípulos e seguidores. 
No Batismo, fomos ungidos como profetas 
para ser a voz que anuncia, sem medo, a 
Boa Nova do Reino, apesar dar intimidações 
e perseguições. Nossa confiança está em 
Deus e somos for talecidos pelo Espírito 
Santo. Celebramos a Páscoa de Cristo que 
se manifesta em tantas pessoas que tes-
temunham com firmeza e coragem a Boa 
Nova do Reino. Com alegria, entoemos o 
canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 3(CD11) / 5(CD11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo 
esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189 / 190

Dir.: Atentos à Palavra de Deus que nos 
convoca para a missão de anunciar e teste-
munhar o Evangelho com coragem e alegria, 
reconhecemos que nem sempre realizamos 
com fidelidade nosso compromisso batismal. 
Peçamos a misericórdia de Deus. (Silêncio).

Dir.: Que o Senhor, em sua misericórdia, 
renove nossa vida, nos conforte em seu amor 
e em seu perdão, e nos dê sua paz. Amém.

6. GLÓRIA: 211(CD23) / 220

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, confiais à nossa 
fraqueza o anúncio profético de vossa pa-
lavra. Sustentai-nos com a força do Espírito 
Santo no cumprimento desta missão. Assim, 
nunca nos envergonharemos de nossa fé, 
mas seremos capazes de confessar, com 
toda fidelidade, a grandeza de vosso nome 
diante de todos. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 20,10-13

9. SALMO RESPONSORIAL: 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 devoram como fogo abrasador.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso 
amor!

Por isso elevo para vós minha oração, neste 
tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-
-me pelo vosso imenso amor, pela vossa 
salvação que nunca falha! Senhor, ouvi-me, 
pois suave é vossa graça, ponde os olhos 
sobre mim com grande amor!

Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso 
coração reviverá, se procurardes o Senhor 
continuamente! Pois nosso Deus atende à 
prece dos seus pobres, e não despreza o 
clamor de seus cativos. Que céus e terra 
glorifiquem o Senhor com o mar e todo ser 
que neles vive!

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 5,12-15

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Espírito Santo, a Verdade, de mim irá 
testemunhar, e vós minhas testemunhas 
sereis em todo lugar.

12. EVANGELHO: Mt 10,26-33

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos nossas preces ao Deus da 
vida, que em seu Filho nos revelou seu amor, 
e digamos com confiança: 

Senhor, por vosso amor, ouvi-nos.

– Senhor, animai vossa igreja para que, 
iluminada e inspirada por vossa Palavra, seja 
sempre fiel e humilde servidora de vosso 
Filho, nós vos clamamos.

– Senhor, dai vossa força a todos os evange-
lizadores, principalmente os que trabalham 
em lugares mais exigentes, para que jamais 
desanimem no anúncio do Evangelho, nós 
vos clamamos.

– Senhor, iluminai nossos governantes para 
que se preocupem com as situações que 
ameaçam a vida e a dignidade dos povos 
menos favorecidos, nós vos clamamos.

– Senhor, inspirai nossas comunidades para 
que sejam comprometidas com o anúncio 
da verdade alicerçada na vossa Palavra e 
acolhedora dos que precisam de apoio e 
solidariedade, nós vos clamamos.

Dir.: Senhor Deus, acolhei nossos pedidos 
e dai-nos a graça de viver a gratuidade de 
vosso amor misericordioso. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 402(CD24) / 
407(CD14)

Dir.: “Ofertar nossa vida queremos, como 
gesto de amor doação”. Colocamos no altar 
nosso dízimo, a vida, o alimento e a nossa 
solidariedade com os irmãos e irmãs necessi-
tados. Apresentamos também a vida de todos 
que se doam a serviço da evangelização e 
na construção de uma sociedade de justiça 
e de paz.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Na oração do Pai Nosso aprendemos 
com Jesus a rezar e a trabalhar para que este 
mundo seja mais acolhedor, de mais partilha, 
diálogo e perdão. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo para a prevenção 
da Covid-19)

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula 
que contém a Sagrada Reserva Eucarísti-
ca. Leva-a até o altar, de onde parte para a 
distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis. 
Terminada a distribuição, leva a Sagrada 
Reserva até o sacrário.)
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19. COMUNHÃO: 510(CD11) / 522

20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD18) / 839 
(CD24)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, aqui somos reno-
vados pela vossa Palavra e pelo desejo de 
sermos cada vez mais seguidores de vosso 
Filho Jesus. Fazei que um dia alcancemos 
o que hoje celebramos: a eterna salvação, 
que é vida sempre feliz na casa de nosso 
Pai. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que Deus, nosso Pai, nos abençoe na 
sua bondade e infunda em nós a sabedoria 
da salvação. 

TODOS: Amém.

Dir.: Que Ele nos alimente com os ensi-
namentos da fé e nos faça perseverar em 
boas obras. 

TODOS: Amém.

Dir.: Que Ele oriente nossos passos e nos 
mostre o caminho da salvação. 

TODOS: Amém.

Dir.: O Senhor nos abençoe em seu amor, em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

TODOS: Amém. 

Dir.: Vamos em paz e o Senhor sempre nos 
acompanhe. 

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparar bem o ambiente da celebração 
para que as pessoas se sintam acolhidas e 
inseridas no mistério da celebração.

w Depois dos ritos iniciais pode fazer uma 
recordação da vida lembrando pessoas que 
doaram suas vidas pela causa do Evange-
lho: Irmã Doroty, São Oscar Romero, Padre 
Gabriel e outros.

w No Rito de Louvor, incentivar a assembleia 
a dizer quais motivos tem para agradecer. 
Depois, canta-se o canto de louvor. 

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 2Rs 17,5-8.13-15a.18 
 Sl 59(60),3.4-5.11-12a.
 12b-13 (R/.7b) Mt 7,1-5   
3.ª-feira: 2Rs 19,9b-11.14-21.31-
 35a.36 Sl 47(48),2-3a.3b-
 4.10-11 (R/. cf. 9d) 
 Mt 7,6.12-14; vigília - 
 Jr 1,4-10 Sl 70(71),1-2.3-
 4a.5-6ab.15ab e 17 (R/. 6b) 
 1Pd 1,8-12 Lc 1,5-17
4.ª-feira: Is 49,1-6 Sl 138(139), 

1-3.13-14ab.14c-15; 
 (R/. 14a) At 13,22-26 
 Lc 1,57-66.80 (Natividade 
 São João Batista)
5.ª-feira: 2Rs 24,8-17 Sl 78(79),
 1-2.3-5.8-9 (R/. 9b) 
 Mt 7,21-29
6.ª-feira: 2Rs 25,1-12 Sl 136(137),
 1-2.3.4-5.6 (R/. 6a) 
 Mt 8,1-4
Sábado: Lm 2,2.10-14.18-19 
 Sl 73(74),1-2.3-4.5-7.20-21 
 (R/. 19b) Mt 8,5-17

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 641 (CD 4), 645(CD 11)
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EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS

São Mateus ficou co-
nhecido na história dos 
estudos bíblicos como o 
Evangelho da Igreja, por 
ter sido o mais estudado 
dos Evangelhos Sinóti-
cos (Mateus, Marcos e 
Lucas).

O evangelista São Mateus 
o escreveu em torno de 
cinco grandes discursos 
ou sermões de Jesus, que 
têm por tema o Reino dos 
Céus. Estes discursos se 
encerram sempre com as 
mesmas palavras: E acon-
teceu que quando Jesus 
terminou este discurso (7,28, 11,1; 13,53; 
19,1; 26,1).

No 1.º (Mt 5-7), chamado Sermão da 
Montanha, Jesus desenvolve as leis do 
reino e traça o retrato do discípulo perfeito 
diante dos discípulos e da multidão.

No 2.º (Mt 10), chamado Sermão Mis-
sionário, Jesus se dirige àqueles que es-
colheu, dando normas para a missão e 
advertindo para os perigos e contrariedades 
inevitáveis.

No 3.º (Mt 13), chamado Sermão das 
Parábolas, Jesus ressalta o caráter humilde 
e escondido do Reino como uma realidade 
espiritual quase invisível, como o fermento 
e o grão de mostarda, escondido, como 
um tesouro enterrado e combatido pelo 
inimigo. Aparentemente frágil, o Reino é 

um mistério que toca os 
corações humildes.

No 4.º (Mt 18), chamado 
Sermão Eclesiástico, Je-
sus fala aos fiéis da nova 
comunidade que edifica 
a caridade, conscientes 
de que a simplicidade da 
criança é o ideal de quem 
faz parte do Reino dos 
Céus e que o egoísmo 
e a dureza de coração 
desagradam a Deus.

No 5.º (Mt 24-26), cha-
mado Sermão Escato-
lógico, isto é, sobre as 

últimas coisas, Jesus fala de crises e 
acontecimentos violentos, de rejeição do 
novo povo de Deus e do julgamento que, 
no fim da história, submeterá a Deus todas 
as coisas.

Devemos notar que estes cinco discursos 
não são os únicos do Evangelho; existem 
outros, como o que encontramos no ca-
pítulo 23, chamado de discurso contra 
os fariseus. 

Estes cinco discursos ou sermões são 
separados entre si por seções narrativas 
nas quais cada discurso se incorpora. A 
coordenação entre as seções narrativas 
e os discursos é evidente, principalmente 
para as seções que precedem o primeiro 
e o segundo discursos. 

Pe. Arthur Francisco Juliatti dos Santos


