
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos em nossa 
comunidade para o nosso encontro de 
família cristã.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Neste dia seremos convidados a 
perceber as maravilhas dos ensinamen-
tos de Cristo na sua sensibilidade com 
os pequeninos. Jesus se compadece do 
povo que se encontra como ovelhas sem 
pastor e os acolhe. 

3. CANTO DE ABERTURA: 22 (CD 4), 25 
(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 todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 190, 192

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 a ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai. Cantemos.

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

6. GLÓRIA: 207 (CD 3), 212 

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai, concedei à vossa 
Igreja, convocada para a Páscoa se-
manal, o sabor da Palavra e do Pão da 
Vida. Fazei-nos descobrir, na presença do 
vosso Filho, o verdadeiro Pastor, que nos 
conduz às fontes da perene alegria. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 23,1-6

9. SALMO RESPONSORIAL: 22(23)

O Senhor é o pastor que me conduz:
felicidade e todo bem hão de seguir-me!

O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
Pelos prados e campinas verdejantes
ele me leva a descansar.
Para as águas repousantes me encaminha,
e restaura as minhas forças.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

O Senhor é o pastor que me conduz:
felicidade e todo bem hão de seguir-me!

Ele me guia no caminho mais seguro,
pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
nenhum mal eu temerei;
estais comigo com bastão e com cajado;
eles me dão a segurança!

Preparais à minha frente uma mesa,
bem à vista do inimigo,
e com óleo vós ungis minha cabeça;
o meu cálice transborda.

Felicidade e todo bem hão de seguir-me
por toda a minha vida;
e na casa do Senhor, habitarei
pelos tempos infinitos.

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 2,13-18

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Minhas ovelhas escutam minha voz, 
minha voz estão elas a escutar. 
Eu conheço, então, minhas ovelhas, 
que me seguem comigo a caminhar.

12. EVANGELHO: Mc 6,30-34

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus as preces de nossa 
comunidade, pedindo:

Seja nosso socorro, Senhor.

– Senhor, em vossas mãos colocamos 
todos os enfermos de nossa sociedade, os 
que sofrem a doença do corpo e aqueles 
que sofrem os males da alma, rezemos.

– Senhor, guiai nossos governantes ilumi-
nando-os com sua sabedoria divina para 
que direcionem políticas públicas para o 
bem comum de nossa sociedade, rezemos.

– Senhor, animai sempre nossos pastores, 
para que possam dar testemunho de fé 
e amor para com sua Igreja e seu povo, 
rezemos.

– Senhor, protegei as famílias do mundo 
inteiro, livrando – as do perigo, dos vícios e 
todos os males advindos da modernidade, 
rezemos. 

Dir.: Ouvi, ó Pai, os nossos pedidos, por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 394 (CD 20), 
392 (CD 4)

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Unidos como família cristã, elevemos 
nossas mãos e o nosso coração ao céu e 
rezemos: 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: 493 (CD 4), 501 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 842
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(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. Fi-
cai conosco 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.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: Senhor, nosso Deus, enriquecei-nos 
com o tesouro da vossa misericórdia e 
concedei-nos paz e segurança para que, 
exultando em ação de graças, com alegria 
vos louvemos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
santo. Amém.

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

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa 
força. Vamos em paz, e que o Senhor nos 
acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 650 (CD 26), 653 
(CD 4)

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ex 14, 5-18; Cânt.: Ex 15, 1-2. 
3-4. 5-6 (R/. 1a); Mt 12, 38-42

3.ª-feira: Ex 14, 21 – 15, 1; Cânt.: Ex 15, 
8-9. 10.12. 17 (R/. 1a); 

 Mt 12, 46-50

4.ª-feira: Ex 16,1-5.9-15; Sl 77(78), 
 18-19.23-24.25-26.27-28
 (R.24b); Mt13,1-9

5.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

6.ª-feira: Ex 20, 1-17; Sl 18 (19B), 8. 9. 
10. 11 (R/. Jo 6, 68c); 

 Mt 13, 18-23

Sábado: Ex 24,3-8; Sl 49(50), 1-2.5-6. 
14-15(R.14a); Mt 13,24-30

ORIENTAÇÕES

w Dar destaque à Campanha do 
Dízimo.
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1. O Conselho Paroquial da 
Paróquia Santa Teresa de 
Calcutá após a carta rece-
bida da moradora foi con-
versando e refletindo sobre 
a situação das famílias de 
nosso território; de como 
a fome estava crescendo; 
de como se resolveria essa 
situação e de que iniciati-
vas poderiam ser tomadas.

2. O fato da reflexão não se 
concretizar em prática inco-
modou muito o pe. Kelder 
Brandão, que hoje é Vigário 
Episcopal para Ação Social, 
Política e Ecumênica da Ar-
quidiocese. Ele tinha conhecimento de 
outros territórios da Arquidiocese que 
passavam pelas mesmas dificuldades 
que o Território do Bem e quis organizar 
algo que saísse do âmbito paroquial. 
E mais, queria que não fosse somente 
uma campanha assistencial, e, sim, 
uma campanha permanente contra a 
fome e pela inclusão social.

3. Posteriormente, conversando com um 
grupo de análise de conjuntura política, 
percebeu-se a pertinência de propor a 
organização da campanha permanente, 
pois o grupo teria condições de ajudar 
a alavancar este projeto.

4. Foi assim que surgiu a Campanha Paz 
e Pão, através da necessidade das 
famílias do Território do Bem e de um 

Como surgiu a Campanha 
Permanente Paz e Pão?

www.pazepao.com.br

@vicariato_vitoria

Vicariato para 
Ação Social 
da Arquidiocese 
de Vitória

gesto de solidariedade da 
Comunidade.

A Campanha está crescendo 
e espera-se, com ela, atender 
muito mais famílias, saciando 
a fome não só de pão, mas 
também, de paz, de forma-
ção de políticas públicas que 
atendam às necessidades dos 
pobres.  O Papa Francisco nos 
pede a fixarmos nosso olhar 
para aqueles que estendem 
suas mãos pedindo a nossa 
solidariedade, substituindo 
a cultura do descar te e do 
desperdício pela cultura do 
Encontro.

“O importante não é o que se dá, mas o 
amor com que se dá. ”(Santa Teresa de 
Calcutá).

Santa Teresa de Calcutá! Rogai por nós!


