
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia de hoje nos convida a 
celebrar o Mistério da nossa salvação, 
acolhendo com alegria os sinais do Espírito 
Santo que se manifesta em todos aqueles 
que abrem o coração aos dons de Deus e 
que aceitam comprometer-se com Jesus 
e com o seu projeto de vida e verdade. A 
comunidade de Jesus é aquela que sabe 
acolher e apoiar aqueles que atuam no 
anúncio do Evangelho.
O Dia Nacional da Bíblia nos recorda que 
a Palavra de Deus está acima das nossas 
diferenças e se torna o critério da nossa 
comunhão. É pela Bíblia que nós chegamos 
ao conhecimento de Deus e de seu projeto 
para toda a humanidade. Na alegria do 
encontro, entoemos o canto de abertura. 

3. CANTO DE ABERTURA: 37(CD24), 
1(CD11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: 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: 189, 190

Dir.: O Senhor Jesus, que nos convida 
à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança 
a misericórdia do Pai (silêncio). 

– Senhor, que sois a vida que ilumina o 
mundo, perdoai nossas fraquezas e nossos 
desânimos e tende piedade de nós.

– Cristo, Palavra do Pai que nos mandastes 
proclamar a vossa Palavra até os confins 
da Terra, perdoai nossas omissões e tende 
piedade de nós.

– Senhor, perdoai-nos quando fechamos 
o nosso coração àqueles que pensam 
diferente de nós e não compartilham com 
nossos valores e pensamentos, e tende 
piedade de nós.

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

6. GLÓRIA: 206(CD18), 212(CD23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vós derramais 
vosso Espírito sobre nós e tendes predile-
ção pelos pobres e oprimidos. Ajudai-nos 
a fazer o bem sem distinção de pessoas 
para que o Evangelho chegue a todos os 
vossos filhos e filhas, especialmente aos 
mais necessitados. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Nm 11,25-29

9. SALMO RESPONSORIAL: 18(19)

A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria 
ao coração.

A lei do Senhor é perfeita, 
conforta para a alma! 
O testemunho do Senhor é fiel, 
sabedoria dos humildes.
É puro o temor do Senhor, 
imutável para sempre. 
Os julgamentos do Senhor são corretos 
e justos igualmente.
E vosso servo, instruído por elas, 
se empenha em guardá-las. 
Mas quem pode perceber suas faltas? 
Perdoai as que não vejo!
E preservai o vosso servo do orgulho: 
não domine sobre mim! 
E assim puro, eu serei preservado 
dos delitos mais perversos.

10. SEGUNDA LEITURA: Tg 5,1-6

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; 
na verdade santifica vosso povo, ó Senhor!

12. EVANGELHO: Mc 9,38-43.45.47-48

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos ao Senhor nossas preces, 
rezando por todas as igrejas, instituições 
e pessoas de boa vontade que promovem 
o amor, a verdade e a justiça, rezando. 

Senhor, acolhei com bondade nossa 
oração.

– Senhor, fortalecei a vossa igreja para este-
ja sempre aberta ao diálogo, entendimento 

e à cooperação com todas as Igrejas Cristãs 
e as Instituições que promovem a vida e 
a dignidade da pessoa humana, rezemos.

– Senhor, iluminai nossas comunidades 
para que, acolhendo a Palavra de Deus, 
sejam espaço de colaboração em favor 
dos mais fracos e necessitados, rezemos.

– Senhor, dai-nos a vossa sabedoria, a fim 
de que não consideremos os outros a partir 
de compreensões erradas, de preconceitos, 
de suas aparências limitadas, mas como 
homens e mulheres feitos à sua imagem 
e semelhança. Rezemos. 

– Senhor, abençoai nossas famílias para 
que se fortaleçam no amor, na união e na 
concórdia através da leitura e vivência da 
Palavra de Deus, rezemos.

Dir.: Atendei, Senhor, as orações do vosso 
povo fiel que em vós confia. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 402(CD24), 
392(CD4)

Dir.: Com nossas oferendas, fruto de nosso 
trabalho, ofereçamos também ao Senhor as 
lutas e os esforços de todos aqueles que 
defendem a vida, a justiça e a dignidade 
das pessoas. 

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Rezando a oração que o Senhor nos 
ensinou, construamos entre nós laços 
de amor, misericórdia e compaixão. Pai 
Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

Dir.: Em silêncio, rezemos pela paz no 
mundo, no nosso país, nas comunidades 
e nas famílias. (Silêncio)

DEUS NOS FALA
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(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: 498, 526(CD2)

20. RITO DE LOUVOR: 838, 844

(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, comungando 
e partilhando a vida e a Palavra com 
nossos irmãos, tomamos parte na paixão 
de Jesus Cristo, que morreu por nosso 
amor. Que esta celebração nos leve a 
uma vida nova, a amar como Cristo na 
terra e ter sua glória no céu. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. CANTO DE ENVIO: 640(CD20), 
645(CD11)

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus todo-poderoso vos livre sempre 
de toda adversidade e derrame sobre vós 
as suas bênçãos. Amém. 

DEUS NOS ENVIA

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Zc 8, 1-8; Sl 101 (102), 16-18. 
19-21. 29.22-23 (R/. 17); 

 Lc 9, 46-50
3.ª-feira: Zc 8,20-23; Sl 86 (87), 1-3.4-

5.6-7 (R. Zc 8,23); Lc 9,51-56
4.ª-feira: Dn 7,9-10.13-14 ou 

Ap 12,7-12a; Sl 137 
(138),1-2a.2bc-3.4-5 (R/. 1c); 
Jo 1,47-51

5.ª-feira: Ne 8, 1-4a.5-6.7b-12; 
 Sl 18 (19), 8. 9. 10. 11 
 (R/. 9a); Lc 10, 1-12
6.ª-feira: Br 1,15-22; Sl 78 (79), 
 1-2.3-4.5-6.10-11 (R.11); 
 Mt 18,1-5.10
Sábado: Ex 23,20-23; Sl 90 (91),
 1-2.3-4.5-6.10-11 (R/. 11); 
 Mt 18,1-5.10 

ORIENTAÇÕES

w Preparar com antecedência a 
liturgia de cada domingo. Evitar 
os improvisos.

w Como é Dia da Bíblia, pode-se 
fazer a introdução da Palavra 
antes das leituras ou levá-la na 
procissão de entrada. O livro que 
se leva é o Lecionário.

Dir.: Torne os vossos corações atentos à 
sua Palavra, a fim de que transbordeis de 
alegria divina. Amém. 

Dir.: Assim, abraçando o bem e a justiça, 
possais correr sempre pelo caminho dos 
mandamentos divinos e tornar-vos coer-
deiros dos Santos. Amém.

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

TODOS: Graças a Deus!
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AS LEITURAS PARA OS DIAS
DE SEMANA E FESTAS DE SANTOS

LECIONÁRIO SANTORAL

É o livro que contempla o conjunto de 
leituras para os dias da semana, para cada 
dia temos a primeira, o salmo, a aclamação 
e o Evangelho. A primeira leitura e o salmo 
percorrem o ciclo de dois anos: ano para 
(2000 – 2002 – 2004...) e o ano impar 
(2001 – 2003...), o Evangelho segue a 
mesma sequencia por dois anos.

Vale ressaltar que: o ciclo anual 
da Quaresma é organizado segundo o 
itinerário batismal (ANO A), itinerário 
cristocêntrico-pascal (ANO B)  e itinerá-
rio penitencial (ANO C)desse tempo; as 
leituras propostas para o ciclo do Natal e 

Este Lecionário oferece uma dupla 
série de leituras: uma série para as sole-
nidades, festas e memórias com textos 
próprios; uma segunda série, mais ampla, 
que propõe textos próprios para os santos 
mártires, pastores, santos e santas, etc.; 
e depois uma segunda série de textos que 
abordam a santidade em geral. Existem 
também textos que podem ser usados mais 
livremente conforme a memória celebrada. 
Também podemos encontrar sugestões de 
leituras para as diversas celebrações rituais 
como: batismo, confirmação, ordenações 
unção, matrimônio, para as diversas ne-
cessidades, votivas e de defuntos.

Existe também o Evangeliário, ou 
Livro dos Evangelhos, é o livro litúrgico que 

da Páscoa não variam.
Também nos dias da semana do Ad-

vento e dos tempos do Natal e da Páscoa, 
o ciclo é anual e, portanto, as leituras não 
variam. Nos dias da semana das trinta e 
quatro semanas do Tempo Comum, as 
leituras evangélicas se distribuem num só 
ciclo que se repete a cada ano. A primeira 
leitura, ao contrário, distribui-se em duplo 
ciclo que se lê em anos alternados.

Desse modo, o elenco das leituras 
semanais, assim como nos domingos e 
festas, prima pela harmonia entre os textos 
e da leitura semicontínua.

reúne os evangelhos lidos na celebração 
dominical e nas festas e solenidades. Ele 
entra na procissão de entrada, pelas mãos 
do diácono ou do acólito chamado de 
Librífero, e é colocado no centro do altar, 
sendo levado à mesa da Palavra durante o 
canto de aclamação ao Evangelho.

Que possamos, ao contemplar o mis-
tério de Cristo, interiorizar a sua palavra, 
engravidando dela para gerarmos vida no 
chão de nossas comunidades eclesiais, 
para que elas se tornem expressão do 
amor do Pai, instrumento da Boa-Nova de 
Cristo, e espaço de vivência do dinamismo 
do Espírito.

Andrea Martins
Teóloga e Liturgista

LECIONÁRIO SEMANAL
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