
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Hoje somos convidados a entrar 
com Jesus na sinagoga de Cafarnaum, tes-
temunhar e reconhecer que Ele é portador 
de um ensinamento cheio de autoridade, 
sinal da sua fidelidade ao projeto do Pai. 
Deus não se conforma com projetos de 
egoísmo e de morte. Deseja que seus 
filhos e filhas vivam com dignidade e vida 
plena, livres de todas formas de mal pre-
sentes no mundo. E a igreja, com sua 
missão profética, é chamada a anunciar o 
Reino de Deus por intermédio da palavra e 
de ações concretas que contribuam para 
construção de uma sociedade de justiça 
e paz. Na alegria do encontro, entoemos 
o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 8 (CD 13, 11 
(CD 4)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda a alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo esteja convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 162 (CD 3), 161 
(CD 3)

Dir.: No início desta celebração, peçamos a 
conversão do coração, fonte de reconcilia-
ção com Deus e com os irmãos (silêncio).

Senhor, que convocais todos à conversão 
na justiça e na fraternidade, tende piedade 
de nós!

Cristo, que deixastes a condição divina 
para nos salvar por sua cruz, tende pie-
dade de nós!

Senhor, que viestes procurar a quem estava 
perdido, tende piedade de nós!

Dir.: Aceitai, Senhor, nosso coração contrito 
e, em vossa bondade, dai-nos de novo a 
vida com vosso perdão. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém

6. GLÓRIA: 204 (CD 3), 206 (CD 3)

Dir.: Alegres cantemos o nosso hino de 
louvor.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vós nos destes 
em Jesus um ensinamento novo, com o 
poder de libertar. Fazei-nos experimentar 
a sua força libertadora e proclamá-la 
aos oprimidos. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Dt 18,15-20

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 94(95)

Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz 
de Deus!

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos o Rochedo que nos salva!
Ao seu encontro caminhemos com lou-
vores,
e com cantos de alegria o celebremos!

Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,
e nós somos o seu povo e seu rebanho,
as ovelhas que conduz com sua mão.

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
“Não fecheis os corações como em Me-
riba,
como em Massa, no deserto, aquele dia,
em que outrora vossos pais me provo-
caram,
apesar de terem visto as minhas obras”.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 7,32-35

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma 
luz grandiosa;
a luz despontou para aqueles, que jaziam 
nas sombras da morte.

12. EVANGELHO: Mc 1,21-28

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

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Com o coração repleto de esperança, 
elevemos nossas preces ao Senhor da Vida 
e da história, rezando:

Senhor, que nos chamais à Vida, ouvi-
nos!

Senhor, fortalecei a vossa igreja, para que 
seja sempre fiel anunciadora de Cristo 
Salvador e, na humildade, acolha e sirva 
a todos os irmãos mais necessitados, 
rezemos.

Senhor, iluminai os governantes, para que 
estejam atentos às necessidades de todos 
e que seus projetos ajudem na edificação 
de uma nação sempre mais fraterna, onde 
não prevaleçam os interesses pessoais, 
mas o bem comum, rezemos.

Senhor, fazei que nossa comunidade, inspi-
rada pelo Espírito Santo, seja sempre unida 
no amor e na fraternidade e corajosamente 
anuncie as maravilhas que Deus realiza 
em nós, rezemos.

Senhor, iluminai aqueles que lutam e tra-
balham em favor do direito e da justiça, 
para que estejam sempre a serviço dos 
pequenos e carentes, rezemos.

Dir.: Seja do vosso agrado, ó Deus de 
misericórdia, o que vos pedimos cheios 
de fé, e confirmai-nos em vosso amor. Por 
Cristo, Nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 408 (CD 25), 
392 (CD 4)

DEUS NOS FALA
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Dir.: Chegou o momento em que manifes-
tamos nossa gratidão para com o Senhor. 
Tudo recebemos dele. Entreguemos no altar 
nossa vida e os dons. Que nossas mãos 
estejam sempre abertas para partilhar o 
que temos com os mais necessitados.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Como Jesus nos ensinou, elevemos 
o coração em prece ao Pai misericordioso, 
dizendo: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos 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: 499 (CD 11), 510 (CD 11)

20. RITO DE LOUVOR: 825 (CD 18), 831 
(CD 18)

(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, nesta celebra-
ção, vosso povo esteve unido alimen-
tando-se do mesmo alimento. Vivendo 
também unidos, como Jesus nos pediu, 
possamos fazer o bem e assim colaborar 
para a salvação do mundo. Por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24), 641 
(CD 4)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O espaço celebrativo deve ser bem 
preparado, alegre, próprio do tem-
po que celebramos.

w Preparar uma acolhida alegre e 
fraterna para com os que chegam.

w Os cantos devem ser bem prepa-
rados e de acordo com a liturgia 
deste domingo. Ver as sugestões 
que fazemos em cada momento.

w Os leitores devem ver, com an-
tecedência, as leituras que vão 
proclamar.
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 Ao entrarmos numa igreja, para onde se 
voltam nosso olhar e nossa atenção? Algumas 
pessoas se dirigem imediatamente à imagem de 
seu santo de devoção, ou fazem a volta de todos 
os altares dedicados aos santos. Outras pessoas 
vão direto ao lugar onde se encontra o sacrário, 
ajoelham-se aí e rezam.
 E o altar? O que significa para nós? Qual 
a atenção que lhe dedicamos? Que sentimentos 
desperta em nós? A Instrução Geral ao Missal 
Romano (IGMR), no n. 229, diz assim: “O altar 
ocupe um lugar que seja de fato o centro para 
onde espontaneamente se volte a atenção de toda 
a assembleia dos fiéis.” E o n. 303 pede que nas 
novas igrejas a serem construídas, haja “um só 
altar que, na assembleia dos fiéis, signifique um 
só Cristo e uma só Eucaristia da Igreja.” E o n. 
298 lembra que o altar fixo (que é preferível ao 
altar móvel), “significa de modo mais claro e per-
manente Jesus Cristo, Pedra viva (1 Pd 2, 4; cf. Ef 
2, 20)”. O altar é também a “mesa do Senhor, que 
é o centro de toda a liturgia eucarística” (IGMR, 
73). Por isso, ao entrarmos na igreja devemos 
nos habituar a voltar nosso olhar e nossa atenção, 
antes de tudo, para o altar e saudá-lo com uma 
inclinação do corpo ou da cabeça, em atitude 
de respeito, cheio de devoção e de terno amor 
para com Jesus Cristo, Pedra viva que sustenta 
a comunidade cristã.
 Evidentemente, esta centralidade do altar 
deve ser levada em conta também durante as 
celebrações litúrgicas. Observemos o início de 
uma celebração, de domingo, por exemplo: “Che-
gando ao presbitério, o sacerdote, o diácono e 
os ministros saúdam o altar com uma inclinação 
profunda. Em seguida, em sinal de veneração o 
sacerdote e o diácono beijam o altar e, se for 
oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar 
(IGMR 49). Esta inclinação profunda, este beijo, 
esta incensação não são mera etiqueta, cerimônia 
ou enfeite para embelezar a celebração, não. São 
expressão de nosso amor a Jesus Cristo e do fato 
de termos construído nossa vida nele, como num 
alicerce. Uma equipe de ministros que, durante 
o canto de entrada, avança do fundo da igreja 
em direção ao altar, tendo o olhar, a atenção e o 
coração voltados para Cristo, representado pelo 

O altar no centro das atenções

altar, ajudará toda a assembleia a se constituir e 
se concentrar na pessoa de Jesus.
Mas, o que pensar de uma equipe de ministros 
que, em vez de saudar o altar, se posiciona de 
costas para o mesmo e faz uma inclinação pe-
rante a parede do fundo, onde se encontra um 
crucifixo ou uma pintura de Cristo Ressuscita-
do, ou uma imagem do padroeiro ou padroeira? 
Provavelmente, ainda não perceberam que o 
altar ‘é mais’! Antigamente, antes do Concílio 
Vaticano II, o altar estava encostado na parede, 
geralmente no meio de um monumental ‘retábulo’, 
que comportava também o sacrário e imagens de 
santos, principalmente da padroeira. O altar como 
que se confundia com este conjunto todo e não 
era mais reconhecido como mesa do Senhor. E 
quando se fazia uma reverência no início e no final 
da celebração, não se tinha muita consciência 
se era para o altar ou para o sacrário ou para as 
imagens... Com a renovação conciliar a Igreja 
resgatou sua tradição primordial. Agora, o altar 
é de novo tratado como um sinal sacramental. 
Antes de ser usado para a celebração, o altar é 
‘dedicado’ com uma solene oração, é ungido, nele 
se queima incenso, é revestido com a toalha e 
beijado pela primeira vez.
 A saudação dos ministros no início e no final 
da celebração deve ser feita, pois, para o altar e 
não para o crucifixo ou outras representações na 
parede do fundo. Caso haja no presbitério também 
um sacrário, os ministros farão uma genuflexão 
no início e no final da celebração, mas jamais 
de costas para o altar. O mesmo vale para a 
saudação no início e no final de um ofício divino 
e também para as prostrações durante a ladainha 
de todos os santos em certas celebrações como 
ordenações ou profissões religiosas: devem ser 
feitas com todas as pessoas voltadas para o altar 
e não para a parede atrás dele!
 Se o altar é tão importante, como centro da 
assembleia reunida, devemos evitar de colocar a 
cadeira da presidência e os assentos dos acólitos 
na frente do altar, de modo que fiquem de costas 
para o altar e impedem que este esteja no centro 
das atenções.

Fonte: Liturgia em Mutirão CNBB.
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