
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebramos hoje a virtude do Amor, 
quando nos é proposto superar os obstá-
culos da vida e a falta de amor mútuo na 
proposta de construção do Reino. Cristo 
nos ensina a amar em meio à dor e à 
intolerância. 

3. CANTO DE ABERTURA: 04 (CD11), 
07 (CD05)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: Irmãos e irmãs eleitos segundo a 
presciência de Deus Pai, pela santificação 
do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo 
e participar da bênção da aspersão do 
sangue, graça e paz vos sejam concedidas 
abundantemente.

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

5. ATO PENITENCIAL: 165 (CD23), 172 
(CD12)

Dir.: De coração contrito e humilde, aproxi-
memo-nos do Deus justo e santo, para que 
tenha piedade de nós, pecadores (silêncio). 
Cantemos.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza a vida eterna.

6. GLÓRIA: 203 (CD03), 210 (CD23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Pai compassivo e mise-
ricordioso, em vosso Filho Jesus revelais 
o amor gratuito e universal. Dai-nos um 
coração capaz de amar não somente os 
que nos querem bem, mas até os nossos 
inimigos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: 1Sm 26,2.7-9.12-
13.22-23

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 102 
(103),1-2.3-4.8.10.12-13 (R/. 8a)

O Senhor é bondoso e compassivo.

Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e todo o meu ser, seu santo nome!
Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
Não te esqueças de nenhum de seus fa-
vores!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

O Senhor é bondoso e compassivo.

Pois ele te perdoa toda culpa,
e cura toda a tua enfermidade;
da sepultura ele salva a tua vida
e te cerca de carinho e compaixão.

O Senhor é indulgente, é favorável,
é paciente, é bondoso e compassivo.
Não nos trata como exigem nossas faltas,
Nem nos pune em proporção às nossas 
culpas.

Quando dista o nascente do poente,
tanto afasta para longe nossos crimes,
Como um pai se compadece de seus filhos,
O Senhor tem compaixão dos que o temem.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,45-49

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu vos dou este novo mandamento, 
nova ordem, agora, vos dou; 
que também vos ameis uns aos outros, 
como eu vos amei, diz o Senhor.

12. EVANGELHO: Lc 6,27-38

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Com amor e confiança elevemos 
nossas preces ao Senhor dizendo:

Fortalecei, Senhor.

A Vossa Igreja peregrina neste mundo 
em missão.

Os enfermos em recuperação de sua saúde 
física e mental.

Todos que buscam a construção de um 
mundo mais justo e solidário.

Nossas comunidades na propagação de 
fé e do amor ao próximo.

Dir.: Deus e Senhor, acolha nossas preces, 
por intercessão de seu Filho e Senhor 
nosso. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 388 (CD11), 
395 (CD05) 

Dir.: Deus nos convida diariamente a fa-
zermos oferta da nossa vida em seu altar. 
Entreguemo-nos a Ele junto da oferta ma-
terial. Cantemos...

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Unamos nossas vidas nesta oração 
comunitária, rezando 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: 494, 496

20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD18), 834 
(CD18)

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)
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21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ajudai-nos, Senhor, 
nosso Deus, a alcançar a salvação, que 
começa neste mundo e perdura para 
sempre. Isso vos pedimos porque, nesta 
celebração, Vós nos destes o Pão da 
Palavra, que é penhor da vida eterna. 
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.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai, Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.
 
Dir.: Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 900 (CD13)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Os folhetos de subsídios são muito 
úteis, mas não devem substituir a 
criatividade da equipe que prepara 
a celebração.

w Melodias para os salmos ANO C 
– CD – Cantando os Salmos – v. 
I e II, Irmã Miriam – Paulus.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Tg 13,13-18, Sl 18(19B), 
8.9.10.15 (R/. 9), 

 Mc 9,14-29
3.ª-feira: 1Pd 5,1-4, Sl 22(23),
 1-3ª.2b-4.5.6 (R/.1), 
 Mt 16,13-19
4.ª-feira: Tg 4,13-17 Sl 48(49), 

2-3.6-7.8-10.11 (R/. Mt 
5,3), Mc 9,38-40

5.ª-feira: Tg 5,1-6 Sl 48 (49), 
14-15ab.15cd-16.17-
18.19(R/. 39,5a), 

 Mc 9,41-50
6.ª-feira: Tg 5,9-12, Sl 102(103),1-

2.3-4.8-9.11-12(R/. 8a), 
Mc 10,1-12

Sábado: Tg 5,13-20 Sl 140(141), 
1-2.3 e 8 (R/. 2a), 

 Mc 10,13-16
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Geralmente se diz que os sacra-
mentos foram instituídos por Jesus 
Cristo. No entanto, os evangelhos 
nos relatam apenas a respeito de dois 
sacramentos que foram claramente 
instituídos por Jesus: a eucaristia e 
o batismo. Na aparição do Senhor ao 
grupo dos apóstolos na tarde do dia 
da ressurreição, quando Ele soprou 
sobre eles e disse: “Recebei o Espírito 
Santo! A quem perdoardes os peca-
dos ser-lhes-ão perdoados; aos quais 
retiverdes, ser-lhes-ão retidos”, se vê 
ainda a instituição do sacramento da 
penitência.

Poder-se-ia entender a instituição 
dos sacramentos como uma ordem, 
um ato jurídico de Jesus. Mas para 
podermos afirmar tal instituição dos 
outros sacramentos não se encontram 
dados suficientes no Novo Testamento, 
embora todos os sete sejam de alguma 
maneira mencionados nos Atos ou em 
cartas dos apóstolos.

No entanto, a origem dos sacra-
mentos em Jesus Cristo pode ser vista 
de outra maneira, como de fato vários 
Padres da Igreja a tem visto e como o 
Concílio Vaticano II, que também a esse 
respeito voltou às fontes, reafirmou. 
Conforme eles, os sacramentos não 
têm sua origem num ato jurídico de 
Jesus, mas no seu próprio ser. Como 

A Origem dos Sacramentos
Ele é sacramento do Pai e a Igreja é 
sacramento de Jesus Cristo, assim 
a Igreja, o sacramento universal, se 
desdobra nos sete sacramentos. Eles 
têm, portanto, sua origem em Jesus, 
como a Igreja mesma. O Vaticano 
II diz em sua Constituição sobre a 
Sagrada Liturgia, a “Sacrosanctum 
Concilium”, citando Santo Agostinho: 
“Do lado aberto de Cristo dormindo na 
cruz nasceu o admirável sacramento 
de toda a Igreja” (SC 5). A origem da 
Igreja e, com ela, dos sacramentos, é, 
portanto, não um mandato jurídico, e 
sim um ato vivencial d’Ele, pelo qual 
o Senhor da Glória se torna e fica 
presente na Igreja, seu corpo místico, 
até o fim dos tempos.

O evangelista São João escreve 
no seu evangelho que Jesus morrendo 
entregou o espírito. Com isso ele quer 
dizer mais do que simplesmente afir-
mar a morte de Jesus. Pelo contexto 
do quarto evangelho é claro que São 
João quer dizer que Jesus na sua morte 
entregou o Espírito Santo e que assim 
nasceu a Igreja com os sacramentos, 
particularmente os do batismo e da 
eucaristia, simbolizados pelo sangue 
e a água que jorraram do lado aberto 
de Jesus. 

Pe. Gregório Lutz, CSSp
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