
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA 

Anim.: Irmãos e irmãs, bendito seja Deus, 
que nos reúne por amor!
Sejam todos muito bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Na liturgia de hoje somos convida-
dos a refletir sobre a força da Palavra. A 
Palavra é a ferramenta pela qual realizamos 
em nós o projeto do Pai que é de vida nova 
para todos. 
Em meio às tensões do mundo presente, 
o Senhor nos ensina que é preciso estar 
abertos para que a Palavra produza efeito 
em nós. Cantemos:

3. CANTO DE ABERTURA 19 (CD 20) / 
25 (CD 4)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém.

Dir.: O Deus da Esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé pela ação 
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL 161 (CD 3) / 165 
(CD 23)

Dir.: Senhor, que viestes, não para conde-
nar, mas para salvar, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, que acolheis quem confia em 
vossa misericórdia, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, que muito perdoaiss a quem 
muito ama, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: O Deus todo-poderoso e cheio de 
misericórdia tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.

TODOS: Amém.

6. GLÓRIA 201 / 209 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai, pela força do 
Espírito Santo, aumentai em nós a dis-
ponibilidade de acolher a semente da 
vossa palavra. Que ela produza frutos 
de justiça e de paz para que o mundo 
conheça a esperança do vosso Reino. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 55,10-11

9. SALMO RESPONSORIAL: 64(65)

A semente caiu em terra boa e deu fruto.

Visitais a nossa terra com as chuvas,
e transborda de fartura.
Rios de Deus que vêm do céu derramam águas,
e preparais o nosso trigo.

É assim que preparais a nossa terra:
vós a regais e aplainais,
os seus sulcos com a chuva amoleceis
e abençoais as sementeiras.

O ano todo coroais com vossos dons,
os vossos passos são fecundos;
transborda a fartura onde passais,
brotam pastos no deserto.

As colinas se enfeitam de alegria,
e os campos, de rebanhos;
nossos vales se revestem de trigais:
tudo canta de alegria!

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,18-23

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO 257 (CD 
16) / 259

Aleluia, aleluia, aleluia!
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é 
o semeador; todo aquele que o encontra, 
vida eterna encontrou!

12. EVANGELHO: Mt 13,1-23

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

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai, por 
Jesus Cristo no Espírito Santo, que atenda 
as nossas súplicas e rezemos juntos:

Senhor escutai a nossa prece!

– Senhor, iluminai a vossa Santa Igreja, 
o Papa, Bispos, Padres e Diáconos, para 
que sejam testemunhas fiéis de vossa 
Palavra, a fim de que ajudem a transformar 
as realidades de injustiça.
Nós vos pedimos!

– Senhor, iluminai os nossos governantes 
para que escutem a vossa voz e sejam fiéis 
à vossa Palavra governando com justiça, 
promovendo o amor, a dignidade e paz 
do vosso povo. 
Nós vos pedimos!

– Senhor, iluminai a nossa comunidade 
para que em nossa caminhada cultive-
mos em nossos corações o amor pela 
vossa Palavra e que dela sejamos fiéis 
anunciadores.
Nós vos pedimos!

– Senhor, iluminai os aflitos, os necessita-
dos, os desempregados e os injustiçados, 
para que na vossa Palavra encontrem a 
força de uma vida nova, cheia de espe-
rança e paz.
Nós vos pedimos!

Dir.: Ouvi e abençoai, Senhor, as preces 
que a vós elevamos e atendei aos pedidos 
da vossa igreja. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém.

16. PARTILHA DOS DONS 395 (CD 5) / 
398 (CD 20)

Dir.: Partilhemos tudo que somos e temos, 
apresentando ao Senhor nosso desejo de 
lutar com amor pelo direito e pela justiça, 
a favor do bem de todos. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

DEUS NOS FALA
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Dir.: Com alegria e confiança elevemos 
ao Pai a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ 

(Omite-se o abraço da paz, conforme 
orientações 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 cuidado-
samente 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 
Eucarística. 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.)

19. COMUNHÃO 498, 510 (CD 11)

20. RITO DE LOUVOR 831 (CD 18) / 842

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vossa Palavra 
foi nosso alimento nesta celebração. 
Dai-nos, portanto, esta graça: que cada 
celebração ajude a crescer em nós a 
força que faz serem santos aqueles que 
alimentais. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Sugerimos que a equipe de liturgia entre 
em sintonia com a equipe de dízimo para 
preparar os momentos que vão acontecer 
dentro da liturgia.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 1,10-17 Sl 49(50),
 8-9.16bc-17.21 e 23 
 (R/. 23b) Mt 10,34-11,1
3.ª-feira: Is 7,1-9 Sl 47(48),2-3a. 

3b-4.5-6.7-8 (R/. 9d) 
 Mt 11,20-24
4.ª-feira: Is 10,5-7.13-16 Sl 93(94), 

5-6.7-8.9-10.14-15 
 (R/. 14a) Mt 11,25-27
5.ª-feira: Zc 2,14-17 Cânt.: 
 Lc 1,46-47.48-49.50-

51.52-53.5455 (R/. 49) 
Mt 12,46-50

6.ª-feira: Is 38,1-6.21-22.7-8 
 Cânt. Is 38,10.11.12.16 

(R/. cf. 17b) Mt 12,1-8
Sábado: Mq 2,1-5 Sl 9B(10),
 1-2.3-5.7-8.14 (R/. 12b) 

Mt 12,14-21

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: Concedei, ó Deus, ao povo cristão 
conhecer a fé que professa e amar a liturgia 
que celebra. Por Cristo, Nosso Senhor.

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-vos o Deus todo-podero¬so, 
Pai, Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO 642 (CD 5) / 650 
(CD 26)
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Uso dos instrumentos musicais na Liturgia (II)
PE. JAIR COSTA

 O diálogo com os músicos, para ser frutu-
oso, acontece dentro da equipe de celebração, 
juntamente da comunidade que celebra. Não 
é possível conceber este serviço desconec-
tado da pastoral litúrgica. Ao contrário, os 
animadores do canto precisam fazer parte 
dela. As Instruções Musicam Sacram e Inter 
Oecumenici, ao falar do local dos cantores, 
definem também sua participação: “A própria 
colocação do coro (lugar dos cantores) deve 
mostrar a sua real natureza e função. Este 
grupo, especializado ou não, nada mais é do 
que uma porção da assembleia dos fiéis em 
cujo nome desempenha um papel litúrgico 
particular. Seu melhor lugar é próximo à as-
sembleia, não de costas para ela, voltado para 
o altar, à direita ou à esquerda, em lugar visível 
e cômodo, fora do presbitério; de modo que os 
cantores [e músicos] possam desempenhar 
bem sua função e mais facilmente ter acesso 
à mesa eucarística”.
 O canto do povo é a voz principal no 
diálogo da esposa Igreja com seu esposo e 
Senhor. E os músicos devem usar instrumen-
tos, efeitos sonoros e silêncios para destacar 
este diálogo que acontece na Liturgia: o Senhor 
nos fala na Palavra proclamada, nós respon-
demos nas orações e, principalmente, nos 
salmos e cantos. Sem perder o foco, que é a 
participação da assembleia, podem tornar o 
canto mais suave ou mais vibrante, de acordo 
com a necessidade do momento ritual, e criar 
o ambiente, a moldura e a cena para a Palavra 
de Deus e o Povo de Deus aparecerem como 
atores principais. Mas cuidado para não atrope-
lar a cena! Assim como numa cena nem todos 
estão em primeiro plano, os instrumentos não 
podem estar atuando todos ao mesmo tempo, 
com o mesmo volume, densidade, divisão 
rítmica ou timbres. Como no Corpo da Igreja 
cada membro tem uma função, os músicos e 
os instrumentos podem dar sua contribuição, 
mas cada um ouvindo o outro e instrumentistas 
e coro ouvindo o cantar do povo, em sintonia 

com o rito para a qual eles estão a serviço. 
Os timbres de teclado ou guitarra, os ritmos 
da percussão ou bateria, conforme são mais 
densos ou mais espaçados, criam sensações 
auditivas que podem contribuir (ou atrapalhar!) 
no rito celebrado e o seu volume nunca deve 
encobrir o canto da assembleia.
 Em muitas comunidades, as celebrações 
são demasiado barulhentas e não conduzem 
a um mergulho no mistério celebrado. A ade-
quada interpretação instrumental requer dos 
músicos conhecimento do que é próprio de 
cada rito. Há momentos que tudo deve ser 
muito sóbrio, como é ato penitencial ou o 
cordeiro de Deus; há momentos mais vibran-
tes, como o Aleluia de aclamação e o canto 
do Santo... Observe-se, ainda, a acústica da 
Igreja e, então, a sensibilidade litúrgica e o 
bom senso ajudarão no discernimento de quais 
instrumentos se adaptam à realidade própria 
de cada templo. Mas tudo isso precisa ser 
pensado, ensaiado, experimentado e avaliado, 
na preparação em comum com a equipe de 
celebração.
 Em sua comunidade, que instrumentos 
são utilizados para a animação das celebra-
ções? Como acontece o diálogo e a interação 
entre os animadores do canto e a equipe de 
liturgia e celebração? Como é a relação entre os 
que exercem os ministérios, os que participam 
e quem preside?
 Como é a participação dos músicos e 
cantores na missão da comunidade? Como 
a vida da comunidade aparece no serviço de 
animação litúrgica dos cantores e músicos?
 A ação dos ministros da música e do 
canto ajuda a assembleia a entrar no Mistério 
celebrado? Os ministros e ministras agem à 
maneira de Jesus?
 Em sua comunidade e/ou diocese, exis-
tem iniciativas de formação litúrgica para os 
músicos?

Fonte: www.cnbb.org.br
Liturgia em Mutirão


