
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Dir.: O senhor que nos acolhe também 
nos faz Comunidade que quer louvar e 
agradecer. Sejam todos bem-vindos a esse 
encontro de fé, nossa Páscoa semanal.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia deste dia nos recorda que 
somos chamados e enviados por Deus 
para uma missão profética na igreja e 
no mundo, sermos testemunhas do seu 
projeto de salvação. No Batismo, fomos 
marcados por Cristo, com o Espírito Santo, 
para assumirmos a ação transformadora 
de Deus. O compromisso do cristão é 
fazer com que este mundo de injustiça se 
transforme numa sociedade de irmãos. 
Que o Senhor converta o nosso coração e 
nos transforme em profetas do seu Reino e 
testemunhas da Palavra de seu Filho. Como 
cristãos comprometidos com a verdade do 
Evangelho, entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 2(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: 161(CD3), 172(CD3)

Dir.: Senhor, reconhecemos que nem sem-
pre fomos fiéis testemunhas de vosso 
projeto de salvação e anunciadores de 
vossa Palavra. Humildemente, suplicamos 
vosso perdão. (Silêncio). Confessemos 
nossos pecados. Confesso a Deus todo
-poderoso...

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

Senhor, tente piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

6. GLÓRIA: 210(CD23), 212(CD23) 

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vosso Filho 
mandou os apóstolos evangelizarem na 
simplicidade e na pobreza. Fazei que a 
Igreja se identifique sempre mais com 
os pobres para comunicar a riqueza do 
Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: Am 7,12-15
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 84(85)

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, 
e a vossa salvação nos concedei!

Quero ouvir o que o Senhor irá falar:
é a paz que ele vai anunciar.
Está perto a salvação dos que o temem,
e a glória habitará em nossa terra.

A verdade e o amor se encontrarão,
a justiça e a paz se abraçarão;
da terra brotará a fidelidade,
e a justiça olhará dos altos céus.

O Senhor nos dará tudo o que é bom,
e a nossa terra nos dará suas colheitas;
a justiça andará na sua frente
e a salvação há de seguir os passos seus.

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 1,3-14

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê 
do saber o Espírito; conheçamos, assim, 
a esperança à qual nos chamou como 
herança.

12. EVANGELHO: Mc 6,7-13

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Senhor, despertai nossa consciência 
para nossa missão de anunciar o Evangelho 
com Palavra e o testemunho. Por isso 
suplicamos vosso auxílio, rezando.

Fazei de nós, Senhor, anunciadores de 
vossa Palavra.

– Senhor, iluminai o Papa, os Bispos, sa-
cerdotes e cristãos leigos em sua missão 
de anunciar e de testemunhar vosso reino 
no mundo, nós vos suplicamos.

– Senhor, inspirai nossas comunidades 
para que sejam perseverantes na fé e na 
comunhão fraterna e, nunca lhes falte 
coragem e a alegria de testemunhar o 
Evangelho, nós vos suplicamos.

– Senhor, fortalecei os que lutam em favor 
da vida, da justiça e da paz, para encontrem 
em vós a força que necessitam para sua 
missão, nós vos suplicamos.

– Senhor, livrai-nos do comodismo, do 
apego às coisas do mundo, da indife-
rença para com nossos irmãos e irmãs 
pobres e abandonados no mundo, nós 
vos suplicamos. 

Dir.: Ó Pai, sejam do vosso agrado nossos 
pedidos e, em vossa misericórdia, acolhei-
nos em vosso Filho Jesus, que convosco 
vive e reina. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 406(CD4), 
407(CD14)

Dir.: Em vosso altar, Senhor, colocamos 
nossas ações e esperança de ver surgir 
uma nova sociedade de justiça, pão para 
todos, paz e igualdade, projeto de Deus 
para a humanidade. 

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Felizes os que compreendem o amor 
do Pai e rezam como Ele mesmo nos en-
sinou. Pai Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: Em silêncio, rezemos para que se-
jamos promotores da paz no meio onde 
vivemos.

(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 
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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: 510(CD11), 526(CD2)

20. RITO DE LOUVOR: 831(CD18), 
839(CD24)

(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, a vossa Palavra 
foi nosso alimento nesta celebração. 
Dai-nos, portanto, esta graça: que cada 
celebração ajude a crescer em nós a força 
que faz ser santos aqueles que alimentais. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. CANTO DE ENVIO: 640(CD20) , 
641(CD4)
 

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

– Ele está no meio de nós.

– Deus todo-poderoso vos abençoe na sua 
bondade e infunda em vós a sabedoria da 
salvação. Amém.

– Sempre vos alimente com os ensina-
mentos da fé e vos faça perseverar nas 
boas obras. Amém.

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ex 1,8-14.22; Sl 123(124),
 1-3.4-6.7-8 (R/. 8a); Mt 10,34  

11,1
3.ª-feira: Ex 2, 1-15a; Sl 68 (69), 3. 14. 

30-31. 33-34 (R/. cf. 33); 
 Mt 11, 20-24
4.ª-feira: Ex 3, 1-6.9-12; Sl 102 (103), 

1-2. 3-4. 6-7 (R/. 8a); 
 Mt 11, 25-27
5.ª-feira: Ex 3,13-20; Sl 102 (103),1-

2.3-4.6-7 (R.8a); Mt11,28-30
6.ª-feira: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-

47. 48-49. 50-51. 52-53. 
54-55 (R/. 49); Mt 12,46-50

Sábado: Ex 12,37-42; Sl 135(136),1 e 
23-24.10-12.13-15;Mt12,14-21

ORIENTAÇÕES

w Levar a comunidade a praticar o silêncio 
antes da celebração. Essa atitude propi-
cia um momento de oração e intimidade 
com Deus. 

w Lembrar que este mês é dedicado ao 
Dízimo. A equipe do Dízimo pode fazer 
uma pequena reflexão sobre a impor-
tância do Dízimo, antes ou no final da 
celebração. Aproveitar o material da 
campanha do Dízimo de 2021.

– Oriente vossos passos e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz. Amém.

– Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho e Espirito Santo. Amém.

– Vamos em paz e ao longo de toda esta 
semana, bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus!
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A Paróquia Santa Te-
resa de Calcutá, em Itararé, 
é o berço onde nasceu a 
Campanha Permanente Paz 
e Pão. O desejo de atender 
essa região foi crescendo sob 
o olhar atento do Pároco pe. 
Kelder Brandão, pois ele tinha 
conhecimento que a pobre-
za e a fome que crescia na 
Paróquia eram as mesmas 
em tantos outros cantos da 
Arquidiocese de Vitória.

As marcas da pobreza 
podem ser vistas a olho nu 
em cada beco, viela, rua e 
escadaria deste território tam-
bém chamado de “complexo” 
ou “favela”, mas por não gostarem desse 
estereótipo, renomearam para Território 
do Bem. “Porque nos incomodamos com 
a necessidade do outro e vamos muito 
além do que se é noticiado, somos um 
território cheio de tesouros valiosos à 
espera de um olhar mais profundo. Temos 
nosso olhar em nossa querida padroeira 
que pregava: ‘Temos de ir à procura das 
pessoas, porque podem ter fome de pão 
ou de amizade’ (Santa Teresa de Calcutá)”, 
segundo a paroquiana Lorrayne Boldrini.

Incomodados em não conseguir sa-
ciar a fome de tantos que imploram por 
alimento, as pessoas se perguntavam: 
Como atendê-los e ajudá-los a sair dessa 
situação? Esses questionamentos foram 
o berço da Campanha Paz e Pão, lançada 

Campanha Paz e Pão 

www.pazepao.com.br

@vicariato_vitoria

Vicariato para 
Ação Social 
da Arquidiocese 
de Vitória

pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos no encerramento da 
Festa da Penha 2021 e que 
já mobiliza muita gente com 
vontade de diminuir a dor 
dos outros, gente incomo-
dada, inconformada e que-
rendo ajudar. A Campanha 
Permanente é uma corrente 
que vai crescer, é uma mão 
estendida para quem precisa 
e paróquia Santa Teresa de 
Calcutá está disponível para 
colaborar.

Antes mesmo da Cam-
panha Condividir, em 2018, 
em uma reunião do Conselho 
Paroquial a coordenadora da 

Comunidade São Benedito leu a carta de 
uma senhora de Igreja evangélica que 
agradecia à comunidade católica, que 
a socorreu quando passava por for tes 
necessidades e isso nos faz perceber o 
quanto a ajuda é necessária.


