
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Graça e Paz em vossos corações. 
Sejam todos bem-vindos a este nosso 
encontro de fé e oração.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebramos neste domingo a mise-
ricórdia do Senhor. Cristo cura um surdo. 
Dá dignidade aos seus restabelecendo sua 
vida. A nós também, nos concede a mesma 
dignidade ao nos mostrar o caminho da 
justiça e da verdade e nos propondo o seu 
seguimento. Celebremos com alegria este 
momento de Graça, cantando. 

3. CANTO DE ABERTURA: 18 (CD 4), 20 
(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 alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja com vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 165 (CD 23), 171 
(CD 3)

Dir.: Irmãos e irmãs, no dia em que cele-
bramos a vitória de Cristo sobre o pecado 
e a morte, também nós somos convidados 
a morrer ao pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai.

(Silêncio)

Dir.: Tende compaixão de nós Senhor.

TODOS: Porque somos pecadores.

Dir.: Manifestai, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.

TODOS: E dai-nos a vossa salvação.

Dir.: O Deus de bondade tenha compaixão 
de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

TODOS: Amém.
 
6. GLÓRIA: 209 (CD 23), 213 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai, vós escolheis 
os pobres e pequenos para fazê-los her-
deiros do vosso Reino. Abri os nossos 
ouvidos à vossa Palavra e soltai a nossa 
língua para proclamar as vossas mara-
vilhas e anunciar a vossa salvação. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 35,4-7a

9. SALMO RESPONSORIAL: 145 (146)

Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 
Bendirei ao Senhor toda a vida!

O Senhor é fiel para sempre, 
faz justiça aos que são oprimidos; 
ele dá alimento aos famintos, 
é o Senhor quem liberta os cativos.

O Senhor abre os olhos aos cegos 
o Senhor faz ergue-se o caído; 
o Senhor ama aquele que é justo. 
É o Senhor quem protege o estrangeiro.

Ele ampara a viúva e o órfão, 
mas confunde os caminhos dos maus. 
O senhor reinará para sempre! 
Ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos!

10. SEGUNDA LEITURA: Tg 2,1-5

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Jesus Cristo pregava o Evangelho, a Boa-
Notícia do Reino 
e curava seu povo doente de todos os 
males, sua gente!

12. EVANGELHO: Mc 7,31-37

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus as nossas orações 
e preces, pedindo...

Vinde, Senhor, em nosso auxílio.

– Senhor Deus, auxiliai com vosso Espírito 
Santo os nossos pastores, o Papa, os 
Bispos, Sacerdotes e Diáconos, a bem 
conduzir seu povo no caminho da verdade 
e da justiça, peçamos.

– Senhor Deus, auxiliai nossos governantes 
orientando-os na execução de ações que 
beneficiem o vosso povo, peçamos.

– Senhor Deus, auxiliai as pessoas en-
fermas no caminho da recuperação e 
restituição de sua saúde e na firmeza da 
fé em vós, peçamos.

– Senhor Deus, auxiliai seu povo a en-
contrar e viver no caminho das Sagradas 
Escrituras, colocando na prática de vida os 
ensinamentos bíblicos, peçamos.

Dir.: Senhor Deus de bondade, acolhei as 
nossas preces, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 04), 
402 (CD 24)

Dir.: Na alegria do doar, par tilhemos a 
nossa vida em oração, cantando.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer...

TODOS: 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 

DEUS NOS FALA
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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: 516 (CD 04), 522

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 se alimenta na mesa 
da vossa Palavra. Que este alimento 
nos faça ter forças para viver unidos a 
Jesus Cristo na terra e também no céu. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

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

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força; 
vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: 644 (CD 11), 683

DEUS NOS ENVIA

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Cl 1, 24 – 2, 3; Sl 61 (62), 6-7. 
9 (R/. 8a); Lc 6, 6-11

3.ª-feira: Cl 2,6-15; Sl 144 (145), 1-2.8-
9.10-11 (R.9ª); Lc 6,12-19

4.ª-feira: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; 
 Sl 70 (71),6; Sl 12 (13),6 
 (R/. Is 61,10); Mt 1,1-16.18-23 

ou mais breve 1,18-23

5.ª-feira: Cl 3, 12-17; Sl 150, 1-2. 3-4. 
5-6 (R/. 6); Lc 6, 27-38

6.ª-feira: 1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15(16),
 1-2a.5.7-8.11 (R/. cf. 5a); 
 Lc 6,39-42

Sábado: 1Tm 1,15-17; Sl 112(113), 
1-2.3-4.5a.6-7 (R/. 2); 

 Lc 6,43-49

ORIENTAÇÕES

w Valorizar o espaço celebrativo co-
locando em evidência a Palavra de 
Deus. Uma boa maneira é utilizar-se 
da ornamentação para dar especial 
destaque à mesa da Palavra.

w É sempre bom que as leituras e as 
preces sejam muito bem proclama-
das e preparadas pelos leitores.

w Durante a Liturgia da Palavra, as 
crianças que se preparam para a 
Primeira Eucaristia podem ficar em 
torno do ambão, pois os maiores têm 
a obrigação de levar os menores ao 
contato com a Palavra de Deus.

w Para dar ainda maior ênfase à Litur-
gia da Palavra, podem-se cantar as 
preces da Comunidade ou ao menos 
as respostas delas.
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A Igreja tem por função comemorar 
a obra salvadora de seu divino esposo, em 
determinados dias no decurso de cada ano. 
Toda semana, no domingo, justamente deno-
minado dia do Senhor, celebra a ressurreição, 
como faz uma vez por ano, juntamente com 
a paixão, na grande solenidade pascal.

Mas o mistério de Cristo se desdobra 
por todo o ciclo anual, desde sua encarnação 
e nascimento até a ascensão, Pentecostes e 
a expectativa, cheia de esperança, da vinda 
do Senhor.

Relembrando assim os mistérios da 
redenção, a Igreja coloca os fiéis em contato 
com a riqueza das vir tudes e méritos de 
seu Senhor, que se torna de certa maneira 
presente a todos os tempos, e lhes abre o 
acesso à plenitude da graça da salvação.

Celebrando o ciclo anual dos mistérios 
de Cristo, a Igreja venera, com amor peculiar, 
a bem-aventurada mãe de Deus, Maria, que 
está intimamente associada à obra salutar de 
seu Filho. Em Maria brilha, na sua expressão 
máxima, o fruto da redenção, e nela se 
contempla, como em imagem puríssima, 
tudo que se pode desejar e esperar.

No ciclo anual, a Igreja inseriu igual-
mente a memória dos mártires e de outros, 
santos que chegaram, por muitos caminhos, 
á perfeição por graça de Deus, alcançaram 
a salvação eterna, e hoje cantam, no céu, 
louvor sem fim a Deus, intercedendo por nós.

Na festa natalícia dos santos, a Igre-
ja proclama o Mistério Pascal, vivido por 
aqueles que sofrem e forma glorificados 
com Cristo, propõe aos fiéis, o seu exemplo, 
de se deixar inteiramente levar ao Pai, por 
cristo e pede a Deus graças, em vista de 

O ANO LITÚRGICO: O MISTÉRIO DE CRISTO 
PRESENTE NO DECURSO DO TEMPO (SC)

seus méritos.
Deus nos reúne como assembleia, 

corpo místico de Cristo, para celebrarmos de 
forma ativa, consciente e frutuosa o Mistério 
Pascal (vida, paixão, morte e ressurreição) 
de Cristo, através do tempo litúrgico que é 
a ritualização do tempo histórico-salvífico, 
ou seja, a celebração dos acontecimentos 
em que a salvação de Deus se manifesta. 
Fazemos memória e atualizamos fatos, vi-
venciando um novo Kairós “favorável ao 
homem” (cf. 2cor 6,2).

Assim, no decorrer do ano litúrgico, que 
começa no primeiro domingo do Advento e 
termina no domingo da Festa de Cristo Rei do 
Universo, somos agraciados com a vivência 
celebrativa do mistério de Cristo no tempo, a 
presença na forma sacramental-ritual deste 
mistério no espaço de um ano. Além de 
fortalecer através da escuta da Palavra o 
diálogo com o Pai que quer nos comunicar 
a Boa Notícia que nos alimenta em nossa 
caminhada de discípulas e discípulos do 
Reino.

O Concílio Vaticano II acentuou a im-
portância da Palavra de Deus na liturgia, 
resgatando o quanto é significativo que a 
assembleia dos batizados escute a Palavra, 
compreenda-a e lhe responda de forma plena 
através dos cantos e orações.

“A fim de que a mesa da Palavra de 
Deus seja preparada com mais abundância 
para os fiéis, devem abrir-se com maior 
amplitude os tesouros da Bíblia”. (IGMR 
34; cf SC51)

Andrea Martins
Teóloga e Liturgista
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