
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA:

Anim.: A comunidade de fé reunida, em 
nome de Cristo, é chamada a ser, no mun-
do, sinal da presença de Deus. Acolhendo a 
mensagem da Palavra, queremos participar 
do memorial da Páscoa do Senhor. Sejam 
bem-vindos.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia deste domingo convida-
-nos a descobrir o Deus paciente e cheio 
de misericórdia e nos revela o Mistério 
do Reino que se realiza no silêncio. Jesus 
garante que o Reino está presente em 
nós, caminhando para a sua realização 
definitiva. Cabe a nós sermos o fermento 
que faz crescer esse Reino na esperança 
de que um dia ele chegará à plenitude. 
Precisamos sempre contar com o auxílio 
do Espírito Santo que vem nos socorrer em 
nossas fragilidades. Na alegria do encontro, 
entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 10 (CD 20) / 
28 (CD 24)

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 do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 1098 /179 (CD 23)

Dir.: Confiantes no Deus paciente e mi-
sericordioso, peçamos perdão de nossas 
faltas (pausa).
– Senhor, pelas vezes em que fomos infiéis 
ao vosso projeto de amor e não praticamos 
a justiça e a misericórdia, tende piedade 
de nós.
– Cristo, pelas vezes em que fomos impa-
cientes diante das dificuldades encontradas 
na caminhada, tende piedade de nós.
– Senhor, pelas vezes que nos acomo-
damos e não colocamos em prática a 
vossa Palavra e seus ensinamentos, tende 
piedade de nós.

Dir.: Deus justo e compassivo, tenha com-
paixão de nós, perdoe nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém!

6. GLÓRIA: 199 (CD 12) /205 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai, sustentai-nos sem-
pre com a força e a paciência do vosso 
amor. Fazei frutificar em nós a vossa pa-
lavra, semente e força de crescimento da 
Igreja. Alimentai em vosso povo a espe-
rança de uma nova sociedade. Que a vinda 
do Senhor Jesus faça resplandecer como 
o sol vosso reino de justiça e de amor. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 12,13.16-19

9. SALMO RESPONSORIAL: 85(86)

Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente 
e fiel!

Ó Senhor, vós sois bom e clemente,
sois perdão para quem vos invoca.
Escutai, ó Senhor, minha prece,
o lamento da minha oração!

As nações que criastes virão
adorar e louvar vosso nome.
Sois tão grande e fazeis maravilhas:
vós somente sois Deus e Senhor!

Vós, porém, sois clemente e fiel,
sois amor, paciência e perdão.
Tende pena e olhai para mim!
Confirmai com vigor vosso servo.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,26-27

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, 
Senhor da terra: os mistérios do teu Reino 
aos pequenos, Pai, revelas!

12. EVANGELHO: Mt 13,24-43

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus Pai nossas súpli-
cas, pedindo a força que precisamos para 
produzir bons frutos do Reino, rezando.

Venha, Senhor, vosso Reino!

Senhor, conduzi vossa igreja para que, por 
intermédio de seus ministros ordenados 
e leigos, seja autêntica testemunha da 
presença de vosso Reino no mundo. Nós 
vos pedimos.

Senhor, animai os cristãos do mundo inteiro 
ensinando-os a não desanimar diante das 
provações e limites humanos encontrados. 
Nós vos pedimos.

Senhor, que escutais a nossa oração, enviai 
o Espírito Consolador, para que aprenda-
mos com Ele a pedir o que mais convém. 
Nós vos pedimos.

Senhor, renovai as comunidades cristãs 
na força do vosso Espírito, para que tes-
temunhem no mundo a paz e a unidade.
Nós vos pedimos.

Senhor, fortalecei nossas familias, ins-
pirando-as a ser fermento do amor, da 
solidariedade e da misericórdia em nossa 
sociedade. Nós vos pedimos.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, que, 
em vosso Filho e no Espírito Santo, tudo 
renovais e santificais, escutai as preces 
de vosso povo e amparai-nos com vossa 
graça. Por Cristo, Nosso Senhor.

16. PARTILHA DOS DONS: 402 (CD 24) 
/ 395 (CD 5)

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Venha a nós o vosso reino! Eis o que 
pedimos ao Pai. Rezemos como Ele mesmo 
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 

DEUS NOS FALA
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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 / 501(CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 1043 / 1041

(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, pelos vossos 
sacramentos vós viestes até nós. Ficai co-
nosco sempre, e nós ficaremos convosco. 
Assim seremos o Reino que Jesus tanto 
anunciou: mulheres e homens vivendo a 
vida nova e feliz, que veio do céu à terra 
e leva da terra ao céu. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus todo-poderoso nos abençoe na 
sua bondade e infunda em nós a sabedoria 
da salvação. Amém.

Sempre nos alimente com os ensinamen-
tos da fé e nos faça perseverar nas boas 
obras. Amém.

Oriente nossos passos e nos mostre o 
caminho da caridade e da paz. Amém.

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

Lançai a semente da Palavra e sejais pa-
cientes para com os irmãos e irmãs. Vamos 
em paz e o Senhor nos acompanhe!

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Ensaiar os cânticos e depois reservar 
um breve tempo para a oração pessoal; 
se oportuno, cantar um refrão meditativo.

w Antes de iniciar a celebração pode-se 
fazer um momento para recordar as pe-
quenas iniciativas da comunidade que são 
sinais do Reino de Deus, presente no meio 
do seu povo. Entre tantas dificuldades, o 
que está ajudando a comunidade a seguir 
sua caminhada?

w Valorizar o silêncio depois da comunhão 
fazendo referência à semente que brota no 
silêncio da noite.

w Comunicações e avisos devem ser fei-
tos com objetividade, clareza e a devida 
motivação, para maior envolvimento da 
comunidade. Evitem-se longos comentários 
sobre cada aviso.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Mq 6,1-4.6-8 Sl 49(50),
 5-6.8-9.16bc-17.21.23 

(R/. 23b) Mt 12,38-42
3.ª-feira: Mq 7,14-15.18-20 
 Sl 84(85),2-4.5-6.7-8 
 (R/. 8a) Mt 12,46-50
4.ª-feira: Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-

17 Sl 62(63),2.3-4.5-6.8-
 9 (R/. 2b) Jo 20,1-2.11-18
5.ª-feira: Jr 2,1-3.7-8.12-13 
 Sl 35(36),6-7ab.8-9.10-

11 (R/. 10a) Mt 13,10-17
6.ª-feira: Jr 3,14-17 Cânt.: Jr 31,10. 
 11-12ab.13 (R/. cf. 10d) 

Mt 13,18-23
Sábado: 2Cor 4,7-15 Sl 125(126), 

1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R/. 5) 
 Mt 20,20-28

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 1034 / 1047
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Mensagem

Momento do Louvor

 Um dos elementos fundamentais da 
celebração comunitária é o “rito de louvor”, 
com a qual se bendiz a Deus pela sua 
imensa glória. A comunidade reconhece 
a ação salvadora de Deus, realizada por 
Jesus Cristo e canta seus louvores. “Ben-
dito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos abençoou com toda 
a sorte de bênçãos”.  “Ele nos arrancou do 
poder das trevas e nos transportou para o 
Reino do seu Filho amado, no qual temos 
a redenção — a remissão dos pecados”.
 A comunidade sempre tem muitos 
motivos para agradecer ao Senhor, seja 
pela vida nova que brota da ressurreição 
de Jesus, como pelos sinais de vida per-
cebidos durante a semana na vida familiar, 
comunitária e social.
 O momento da ação de graças ou 
de louvor pode realizar-se através de sal-
mos, hinos, cânticos, orações litânicas 
ou ainda benditos e outras expressões 
orantes inspiradas na piedade popular. 
Isso pode ser após a oração dos fiéis, a 
distribuição da comunhão ou, ainda, no 
final da celebração.

 O momento de louvor não deve ter, 
de modo algum, a forma de celebração 
eucarística. Não faz parte da celebração 
comunitária da Palavra a apresentação das 
ofertas de pão e de vinho, a proclamação 
da oração eucarística própria da missa, 
o canto do Cordeiro de Deus e a bênção 
própria dos ministros ordenados. Também 
nas celebrações da Palavra não se deve 
substituir o louvor e a ação de graças pela 
adoração ao Santíssimo Sacramento.

Ação de graças no Doc. 52 da CNBB 
“Orientações para a celebração 

da Palavra de Deus”


