
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Hoje como irmãos nos reunimos em 
comunidade para celebrar a fé em nosso 
Deus, que é descoberto pelo povo como 
colaborador na missão dada pelo Pai e 
verdadeiro profeta. Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 08 (CD 13), 
27 (CD 20)

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 e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 167 (CD 3), 195

Dir.: No dia em que celebramos a vitória 
da Cristo sobre a morte e o pecado, nós 
também somos convidados a morrer ao 
pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Façamos um momento de silêncio reco-
nhecendo nossos pecados e pedindo a 
misericórdia de Deus sobre nós. (Após 
um tempo de reflexão). Cantemos.

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

6. GLÓRIA: 203 (CD 3, 205(CD 3)
 
Dir.: Glorifiquemos o Pai, o Filho com o 
Espírito Santo, cantando. 

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai, que na Páscoa 
de cada domingo nos dais o Pão vivo 
descido do céu, ajudai-nos, no amor de 
Cristo, a partilhar o nosso pão de cada 
dia e saciar a fome do vosso povo. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: 2Rs 4,42-44

9. SALMO RESPONSORIAL: 144(145)

Saciai os vossos filhos, ó Senhor!

Que vossas obras, ó Senhor, vos glori-
fiquem,
e os vossos santos com louvores vos 
bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso 
reino
e saibam proclamar vosso poder!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Saciai os vossos filhos, ó Senhor!

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam
e vós lhes dais no tempo certo o alimento;
vós abris a vossa mão prodigamente
e saciais todo ser vivo com fartura.

É justo o Senhor em seus caminhos,
é santo em toda obra que ele faz.
Ele está perto da pessoa que o invoca,
de todo aquele que o invoca lealmente.

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 4,1-6

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre 
nós se mostrou; é Deus que seu povo 
visita, seu povo, meu Deus visitou!

12. EVANGELHO: Jo 6,1-15

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, reunidos para ce-
lebrar os mistérios da nossa redenção, 
roguemos ao Deus todo-poderoso que o 
mundo inteiro seja lavado na fonte de toda 
bênção e toda vida.

Ouvi-nos Senhor!

– Por todos os que se veem privados do 
básico para terem dignidade humana, para 
que encontrem no Senhor e na fraternidade 
melhores condições de vida, rezemos.

– Por todos os que precisam organizar 
e motivar a caridade em nossas comu-
nidades e nos diversos órgãos públicos, 
para que sejam iluminados pelo Espírito 
Santo, rezemos.

– Por todos os que se reconhecem sem 
paciência, para que aprendam de Jesus 
que é manso e humilde de coração os 

caminhos para a paz e resolução dos 
conflitos, rezemos.

– Por todas as famílias que sofrem com 
a perda de seus entes queridos durante 
a pandemia do coronavírus, que possam 
encontrar alento no coração de Jesus, 
rezemos.

Dir.: Sede propício, ó Deus, às súplicas 
de vosso povo, para que sem demora 
alcancemos de vossa bondade, o que, por 
vossa inspiração, pedimos cheios de fé. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

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

Dir.: As nossas fraquezas transformam-se 
em oferenda quando colocamos nossas 
vidas diante de Deus. Ofertemos nossas 
alegrias e dificuldades. Cantemos. 

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Obedientes à Palavra do Senhor e 
formandos por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer: 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 
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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: 504 (CD 14), 543

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18), 842 
(CD 8)

(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, celebramos os 
mistérios de vosso amor; reunidos ao 
redor da mesa da Palavra, nos concedeis 
hoje participar dos frutos da salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. CANTO DE ENVIO: 641,643

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria 
de celebrar este domingo, guarde-nos em 
seus caminhos! Ele que é Pai e Filho e 
Espírito Santo! Amém!

Dir.: Vamos em paz e, ao longo de toda esta 
semana, bendigamos ao Senhor!

TODOS: Graças a Deus!

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132), 
11.13-14.17-18 (R. Lc 1,32a); 
Mt 13,16-17

3.ª-feira: Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28; 
 Sl 102 (103), 6-7. 8-9.10-11. 

12-13 (R/. 8a); Mt 13, 36-43

4.ª-feira: Ex 34,29-35; Sl 98(99), 
5.6.7.9 (R.cf.9c); Mt13,44-46

5.ª-feira: 1Jo 4,7-16; Sl 33 (34),2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R/. 9a); 
Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42

6.ª-feira: Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-
37; Sl 80 (81), 3-4. 5- 6ab. 
10-11ab (R/. 2a); Mt 13, 54-58

Sábado: Lv 25, 1.8-17; Sl 66 (67), 2-3. 
5. 7-8 (R/. 4); Mt 14, 1-12

ORIENTAÇÕES

w Preparar também uma prece, 
trazendo presente as necessi-
dades de sua Comunidade. 

w Pode-se fazer uma recordação 
da vida após a saudação presi-
dencial, recordando as alegrias 
e tristezas, esperanças e angús-
tias da Comunidade. 

w Valorizar o silêncio entre as leitu-
ras e também após a comunhão.
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 Sabemos que o Dízimo é uma 
forma justa e adequada de retribuir, 
de devolver a Deus aquela parte do 
todo que Ele continuamente nos dá. 
O Dízimo é uma retribuição regular (e 
não esporádica), promocional (e não 
aleatória) dos bens que recebemos e 
que então entregamos na Igreja (e não 
para uma entidade filantrópica, congre-
gação religiosa ou outras boas obras 

O Dízimo
apostólicas), destinado a promover as 
necessidades paroquiais em vista da 
Evangelização, ou seja, do anúncio do 
Reino de Deus para todos os homens 
e mulheres.
 Os benefícios que recebemos de 
Deus estão sempre em função da vida. 
O tempo, os bens imateriais que po-
demos chamar talentos e capacidades 
e os bens materiais, que são obtidos 
normalmente a partir do exercício dos 
nossos talentos e capacidades.
 Logo, oferecer Dízimo não é fazer 
um pagamento, mas é partilhar a vida, 
porque o dinheiro oferecido através do 
Dízimo ou das ofertas na Igreja corres-
ponde a uma parcela do nosso trabalho 
e do suor derramado na obtenção do 
pão nosso de cada dia, corresponde 
a um diálogo de gratuidade, de graça 
recebemos, de graça devemos dar.
 O Dízimo, pois, é um ato de gene-
rosidade, de partilha, de fé e de amor a 
Deus e aos irmãos, ato de confiança e 
compromisso com o anúncio do Reino 
de Deus.


