
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caríssimos irmãos e irmãs pre-
sentes nesta Celebração Eucarística, no 
Santo Evangelho nosso Senhor proclama 
as bem-aventuranças aos discípulos e a 
todo povo que o procurou para escutá-lo. 
Nós também somos essa Comunidade 
reunida para ouvir o Senhor e celebrar 
seus louvores. E nesta alegria, iniciemos 
a nossa celebração, cantando:

3. CANTO DE ABERTURA: 14, 27 (CD 20)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai 
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 03), 192

Dir.: Irmãos e Irmãs, no dia que celebramos 
a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também somos convidados a morrer para 

o pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai. Solenemente, cantemos:

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

6. GLÓRIA: 199, 200 (CD 12)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vós prometes-
tes morar no coração daqueles que são 
sinceros e vivem com retidão. Fazei-nos 
ser assim no nosso dia a dia, para vos 
termos sempre bem dentro de nós. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 17,5-8

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 1,1-2.3.4.6 
(R/. Sl 39,5a)

É feliz quem a Deus se confia! 

Feliz é todo aquele que não anda
conforme os conselhos dos perversos;
Que não entra no caminho dos malvados
nem junto aos zombadores vai sentar-se;
Mas encontra seu prazer na lei de Deus
e a medita, dia e noite, sem cessar.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

É feliz quem a Deus se confia! 

Eis que ele é semelhante a uma árvore
que à beira da torrente está plantada;
Ela sempre dá seus frutos a seu tempo,
e jamais as suas folhas vão murchar.
Eis que tudo o que ele faz vai prosperar;
mas bem outra é a sorte dos perversos

Ao contrário, são iguais à palha seca
Espalhada e dispersada pelo vento;
por isso, os ímpios não resistem no juízo,
nem os perversos na assembleia dos fiéis,
pois Deus vigia o caminho dos eleitos
Mas a estrada dos malvados leva a morte.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,12.16-20

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Ficai muito alegres, saltai de alegria, 
pois tendes um prêmio bem grande nos 
céus. 
Ficai muito alegres, saltai de alegria, 
Amém! Aleluia, aleluia!

12. EVANGELHO: Lc 6,17.20-26

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Com amor e confiança apresentemos 
ao Pai as nossas preces:

Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!

Senhor, do lugar que habitais, lembrai-vos 
desta vossa Comunidade, bem como do 
Santo Padre, de todo o Colégio Episcopal, 
todos os presbíteros, diáconos, leigos e 
leigas de vosso Reino. Rezemos.

Senhor, Sol de justiça, nós vos pedimos 
por todos os homens e mulheres, para que 
vivam as alegrias da vossa luz que não se 
apaga. Rezemos.

Senhor, dirigi no caminho da paz e do bom 
êxito os que se encontram em viagem, para 
que cheguem ao seu destino com saúde 
e alegria. Rezemos. 

Senhor, recebei as almas dos nossos ir-
mãos e irmãs que partiram para vossa 
morada e concedei-lhes vosso perdão e 
a glória eterna. Rezemos.

Dir.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 388, 401 (CD 11)

Dir.: Caminhando generosos em busca de 
atender às bem-aventuranças ensinadas 
por nosso Senhor, contribuamos com os 
menos favorecidos e dividamos nossos 
dons, cantando.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
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 
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
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aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 513, 520 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 820, 821 (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, pela vossa Pa-
lavra provamos a alegria de permanecer 
unidos a Vós. Concedei-nos a graça de 
desejar, noite e dia, vossa Palavra de 
vida e de verdade. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

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

TODOS: Amém

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, 
Pai e 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!

24. CANTO DE ENVIO: 663, 664 (CD26)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Fazer a Entrada da Palavra de Deus 
de forma sublime, ressaltando que 
ela é a fonte de vida e de salvação. 

w Entoe algum canto que fale sobre 
as bem-aventuranças. 

w Lembre-se que deve se cantar a 
liturgia e não cantar na liturgia. 

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Tg 1,1-11, Sl 118(119), 
67.68.71.72.75.76 

 (R/. 77a), Mc 8,11-13

3.ª-feira: Tg 1,12-18, Sl 93(94), 
12-13ª.14-15.18-18

 (R/. 12a), Mc 8,14-21

4.ª-feira: Tg 1, 19-27, Sl 14 
(15),2-3ab.3cd-4ab.5

 (R/. 1b), Mc 8,22-26

5.ª-feira: Tg 2,1-9, Sl 33(34), 
2-3.4-5.7-7(R/. 7a), 

 Mc 8,27-33

6.ª-feira: Tg 2,14-24.26, Sl 111 
(112), 1-2.3-4.5-6

 (R/.cf. 1b), Mc 8,34-9,1

Sábado: Tg 3,1-10, Sl 11(12),2-3.
 4-4.7-8a (R/.8a), Mc 9,2-13
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Lucas narra quatro bem-aventuranças 
proclamadas por Jesus, seguidas de quatro 
“ais” de advertência, diferentemente de Mateus 
que nos apresenta oito. Seja como for convém 
notar que ambos os textos nos situam em cima 
da montanha onde Jesus escolhe os seus 
Apóstolos e lhes apresenta o seu programa de 
ação. Anuncia-lhes o seu conteúdo: Felizes são 
vocês, os pobres, pois o Reino de Deus é de 
vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, 
pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora 
choram, pois vão rir… Estas palavras foram 
vida e missão para os Apóstolos, são e o serão 
para todos os cristãos de hoje e de amanhã. É 
nossa missão tornar a sociedade antiga justa 
e digna, arrancando de seu meio, pela força 
do Evangelho, a miséria, a injustiça, a fome.

O cristão deve sentir e encontrar prazer e 
alegria nas perseguições pelo amor a verdade 
e a justiça do Reino. Pois será grande no céu 
a sua recompensa. A promessa é do próprio 
Jesus: Felizes são vocês quando os odiarem, 
rejeitarem, insultarem e disserem que vocês 
são maus por serem seguidores do Filho do 
Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando 
isso acontecer, pois uma grande recompensa 
está guardada no céu para vocês. O cristão 
deve fazer tudo para derrubar todos os gera-
dores dos males sociais. É preciso que ele dê 
a conhecer aos grandes que defender a causa 
do pobre é devolver-lhe a vida e a dignidade e 
não é a multiplicação de palavras. Porque ele 
não vive de explicações, filosofias e falação.

Jesus dirige-se com frequência à multidão 
para adverti-la sobre o que está por vir. No 
texto deste Evangelho se reflete com nitidez 
este tipo de comunicação. Como Mateus, 
Lucas nos apresenta uma nova versão das 
Bem-aventuranças: Felizes vós, os pobres, 
porque vosso é o reino de Deus…!

Felizes vós, que agora tendes fome, 

Felicidade e Infelicidade
Lc 6,20-26

porque sereis saciados! Saciados por quem? 
Saciados por Jesus a verdadeira comida e 
bebida. Aquele que nos abre para os novos 
tempos e por isso, nos faz firmes e for tes 
nesta espera. Quem espera no Senhor e não 
vacila nos momentos de amargura se torna 
bem-aventurado.

Jesus nos situa na perspectiva dos que 
buscam encontrar aqui na terra a felicidade 
seguindo os conselhos evangélicos e mantendo 
a esperança de um dia encontrá-la. Ser bem-
-aventurado é ser feliz. As bem-aventuranças 
são estágios de vida que nos levam a ter o 
prenúncio das coisas celestes, da realidade 
do Céu. Quando nós seguimos as sugestões 
do Evangelho, nós perseguimos a plenitude da 
felicidade aqui na terra embora o mundo não 
possa entender. Portanto, ser pobre, passar 
fome, chorar, ser perseguido, odiado, insultado, 
amaldiçoado, são situações que, de acordo com 
a mentalidade do mundo, revelam infelicidade. 
Porém, quando vivemos na perspectiva de 
fazer a vontade de Deus essas coisas que nos 
acontecem servem de motivação para que nós 
experimentemos cada vez mais o poder e a 
força do Senhor na nossa vida. Ao contrário, 
as coisas que o mundo prega como lucro, a 
riqueza, a fartura, o riso fácil, o elogio, passam 
e não deixam nenhum vestígio de felicidade. 
É feliz aqui quem já espera a realização das 
promessas de Deus que plenamente serão 
cumpridas no Céu. O próprio Jesus nos garante: 
“Alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa 
recompensa no Céu”. A expectativa de que um 
dia contemplaremos a Deus e alcançaremos 
a plena felicidade, já é um motivo para que 
sejamos felizes aqui.

https://homilia.cancaonova.com/pb/
homilia/felicidade-e-infelicidade-lc-620-26/ 
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