
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Nossa comunidade se alegra com 
a presença de todos que vieram para este 
encontro de nossa fé e os acolhe para que, 
juntos, celebremos a nossa Pascoa semanal. 
Sejam todos bem-vindos.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Somos convidados a assumir nossa 
condição de peregrinos nesta terra, a anun-
ciar e a construir o mundo novo, projeto 
de Deus, mundo de partilha, justiça, amor, 
igualdade. Nossa missão é testemunhar a fé, 
sem desanimar diante das crises que buscam 
roubar nossa esperança. Fiquemos atentos 
aos sinais que Deus  dirige aos homens, no 
tempo e na história, e lhes apontam o cami-
nho do seu Reino. Celebramos hoje o Dia do 
Pobre, cujo lema é: “Sempre tereis pobres 
entre vós”. Sobre os pobres, disse o Papa 
Francisco: “Somos chamados a descobrir 
Cristo neles. Não só a emprestar-lhes a nossa 
voz nas suas causas, mas também a ser seus 
amigos, a escutá-los, a compreendê-los e 
a acolher a misteriosa sabedoria que Deus 
nos quer comunicar através deles”.Como 
comunidade servidora, entoemos o canto 
de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 10(CD20) / 
11(CD4)

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: 168(CD12) / 169(CD 
03)

Dir.: Deus tem um plano de salvação para 
toda humanidade. Porém, na dureza do nosso 
coração, muitas vezes nos distanciamos 
do caminho do Senhor. Peçamos a Ele seu 
perdão e misericórdia.

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

6. GLÓRIA: 203(CD3) / 208(CD23)

Dir.: Unidos numa só fé, elevemos nossos 
louvores ao Senhor da vida, cantando.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, Jesus nos ensinou 
a rezar pela vinda do vosso Reino. Tornai-
vos vigilantes e atentos aos sinais de sua 
presença entre nós, para que sempre Ele 
nos encontre fazendo a vossa vontade. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Dn 12,1-3

9. SALMO RESPONSORIAL: 15(16)

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me 
refugio!

Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,
meu destino está seguro em vossas mãos!
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,
pois se o tenho a meu lado não vacilo.

Eis por que meu coração está em festa,
minha alma rejubila de alegria, e até meu
corpo no repouso está tranquilo; pois não
haveis de me deixar entregue à morte, nem
vosso amigo conhecer a corrupção.

Vós me ensinais vosso caminho para a
vida; junto a vós, felicidade sem limites,
delícia eterna e alegria ao vosso lado!

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 10,11-14.18

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
É preciso vigiar e ficar de prontidão; 
em que dia o Senhor há de vir, não sabeis, não!

12. EVANGELHO: Mc 13,24-32

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Dir.: Com muita fé e confiança, elevemos 
a Deus nossas preces, rezando:

Conservai-nos, Senhor, no caminho do 
vosso Reino.

– Senhor, guiai vossa igreja e seus minis-
tros para que, através de suas atividades 
pastorais, sejam instrumentos de Deus para 
acolher a todos os excluídos e não se cansem 
diante das forças contrárias às forças do 
Evangelho, nós vos pedimos.

– Senhor, tocai na consciência e no coração 
de nossos governantes e líderes da socieda-
de, para que se empenhem no favorecimento 
dos direitos básicos à vida e à liberdade de 
todos os povos, nós vos pedimos.

– Senhor, abençoai e fortalecei todos que 
fazem trabalhos solidários em favor dos 
que vivem à margem da sociedade e são 
desprezados pelos poderes públicos, nós 
vos pedimos.

– Senhor, iluminai todos os cristãos para 
sejam continuadores da missão de Jesus, 
mediante o anúncio da Boa Nova e de seu 
projeto de vida, de justiça e igualdade para 
todos, nós vos pedimos.

Dir.: Deus de bondade, acolhei estas nossas 
humildes preces que fazemos em nome de 
vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 407(CD14) 
/392(CD4)

Dir.: A caridade gera unidade. A par tilha 
é um gesto de amor para os irmãos mais 
necessitados e que passam fome. Que neste 
Dia do Pobre possamos abrir as mãos e o 
coração e partilhar um pouco do que temos 
com nosso irmãos e irmãs que necessitam 
de pão, amor, solidariedade.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Venha o teu Reino, Senhor! Rezemos 
a oração que Ele nos ensinou nos com-
prometendo com a construção do Reino. 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: Jesus anuncia um mundo de paz, justiça 
e igualdade onde o mal será destruído. Mas 
conta com cada um de nós na concretização 
de seu projeto. Em silêncio, rezemos pela paz 
do mundo e de nosso país. 

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 cuidadosamente 
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(CD4) /498

20. RITO DE LOUVOR: 831(CD18) 
/825(CD18)   

Dir.: Nós vos louvamos, Senhor, pelos sinais 
que, através de Jesus, tendes operado no 
mundo.

TODOS: (Cantado) Glória a Vós, Senhor / 
Graças e louvor.

– Nós vos louvamos, Senhor, porque, mes-
mo em meio ao um mundo dilacerado por 
divisões e discórdias, experimentamos vossa 
infinita misericórdia.

– Nós vos louvamos, Senhor, pois vosso 
amor nos revela a grandeza de vosso projeto 
de vida e esperança para todos os povos.

– Nós vos louvamos, Senhor, pelos homens 
e mulheres que anunciam a verdade do Evan-
gelho.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
também seus louvores e/ou pode cantar um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, força e paz, que a 
celebração deste domingo nos faça vencer 
o medo e o desânimo. Dá-nos a graça de 
viver como filhos e filhas da luz, de olhos 
abertos para o dia da vinda de Jesus Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparar a celebração, cantos lei-
tores para que proclamem com 
entusiasmo a Palavra de Deus.

w Pode-se levar uma planta com 
brotos e colocá-la junto à mesa da 
Palavra, como sinal de esperança 
numa vida nova.

w No momento da partilha, pode-
se apresentar doações em favor 
dos mais necessitados. Pedir à 
assembleia no domingo anterior 
para que traga as doações.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que Deus vos alimente em sua fé e vos 
faça perseverante nas boas obras. Amém

Dir.: Que Deus oriente para Ele vossos passos 
e vos mostre o caminho da caridade, paz e 
da justiça. Amém.

Dir.: Que Deus vos abençoe, vossas famílias 
e vossos trabalhos.  Ele que é Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.

Dir.: Que o Senhor nos ilumine na nossa 
caminhada para a vida eterna. Vamos em 
paz e o Senhor da vida nos acompanhe. 
Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 639(CD24) 
/650(CD26)
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«Sempre tereis pobres entre vós» (Mc 
14, 7): estas palavras foram pronunciadas 
por Jesus, alguns dias antes da Páscoa, por 
ocasião duma refeição em Betânia na casa de 
Simão chamado «o leproso». Como narra o 
evangelista, entrou lá uma mulher com um vaso 
de alabastro cheio de perfume muito precioso 
e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Este 
gesto suscitou grande estupefação e deu origem 
a duas interpretações diversas.

Esta for te «empatia» entre Jesus e a 
mulher e o modo como Ele interpreta a sua 
unção, em contraste com a visão escandalizada 
de Judas e doutros, inauguram um fecundo 
caminho de reflexão sobre o laço indivisível 
que existe entre Jesus, os pobres e o anúncio 
do Evangelho.

Com efeito, o rosto de Deus que Ele 
revela é o de um Pai para os pobres e próximo 
dos pobres. Toda a obra de Jesus afirma que 
a pobreza não é fruto duma fatalidade, mas 
sinal concreto da sua presença no nosso meio. 
Não O encontramos quando e onde queremos, 
mas reconhecemo-Lo na vida dos pobres, na 
sua tribulação e indigência, nas condições 
por vezes desumanas em que são obrigados 
a viver. Não me canso de repetir que os pobres 
são verdadeiros evangelizadores, porque foram 
os primeiros a ser evangelizados e chamados 
a partilhar a bem-aventurança do Senhor e o 
seu Reino (cf. Mt 5, 3).

Por isso precisamos de aderir com plena 
convicção ao convite do Senhor: «Convertei-
-vos e acreditai no Evangelho» (Mc 1, 15). 
Esta conversão consiste, primeiro, em abrir o 
nosso coração para reconhecer as múltiplas 
expressões de pobreza e, depois, em manifestar 
o Reino de Deus através dum estilo de vida 
coerente com a fé que professamos. Com 
frequência, os pobres são considerados como 
pessoas aparte, como uma categoria que requer 

Mensagem do Santo Padre Francisco
para o V Dia Mundial dos Pobres

um serviço caritativo especial. Seguir Jesus 
comporta uma mudança de mentalidade a esse 
propósito, ou seja, acolher o desafio da partilha 
e da comparticipação. Tornar-se seu discípulo 
implica a opção de não acumular tesouros na 
terra, que dão a ilusão duma segurança em 
realidade frágil e efémera; ao contrário, requer 
disponibilidade para se libertar de todos os 
vínculos que impedem de alcançar a verdadeira 
felicidade e bem-aventurança, para reconhecer 
aquilo que é duradouro e que nada e ninguém 
pode destruir (cf. Mt 6, 19-20).

5. O Evangelho de Cristo impele a ter uma 
atenção muito particular para com os pobres 
e requer que se reconheça as múltiplas, de-
masiadas, formas de desordem moral e social 
que sempre geram novas formas de pobreza. 
Parece ganhar terreno a conceção segundo a 
qual os pobres não só são responsáveis pela 
sua condição, mas constituem também um 
peso intolerável para um sistema económico 
que coloca no centro o interesse dalgumas 
categorias privilegiadas. Um mercado que 
ignora ou discrimina os princípios éticos cria 
condições desumanas que se abatem sobre 
pessoas que já vivem em condições precárias. 
Deste modo assiste-se à criação incessante 
de armadilhas novas da miséria e da exclu-
são, produzidas por agentes económicos e 
financeiros sem escrúpulos, desprovidos de 
sentido humanitário e responsabilidade social.

Faço votos de que o Dia Mundial dos 
Pobres, chegado já à sua quinta celebração, 
possa radicar-se cada vez mais nas nossas 
Igrejas locais e abrir-se a um movimento de 
evangelização que, em primeira instância, 
encontre os pobres lá onde estão. 

Roma, São João de Latrão, na Memória 
de Santo António, 13 de junho de 2021.

(XXXIII Domingo do Tempo Comum – 14 de novembro de 2021)

“Sempre tereis pobres entre vós” (Mc 14, 7)
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