
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Em Jesus, Deus se fez servo para 
ensinar-nos a humildade e a gratuidade como 
caminho para a felicidade. Servir com amor 
desinteressado é o compromisso de quem se 
dispõe a seguir o projeto de Deus, isto é, ser 
misericordioso como o Pai é para conosco. 
Todos são convidados a participarem do 
banquete no Reino definitivo, porém, o melhor 
lugar está reservado para aquele que serve. 
De modo particular, coloquemos hoje nas 
mãos do Senhor os esforços de nossos 
queridos catequistas, anunciadores fiéis e 
dedicados da Palavra que salva. Com alegria, 
entoemos o Canto de Abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 5 (CD 11) / 10 (CD 20) 

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Todos: Bendito seja Deus que nos reúne como 
filhos e filhas no amor de Cristo.

5. ATO PENITENCIAL: 189 /190

Dir.: Ao Deus de misericórdia, que não hesita 
em nos amar e nos conceder sua bênção, 
peçamos o perdão de nossos pecados. (Si-
lêncio).  Arrependidos, cantemos.

Dir.: Deus misericordioso, tenha compaixão 
de nós, perdoe nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 205 (CD 3) / 214

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, Senhor do Uni-
verso, sois fonte de todo o bem. É bom 
amar-vos, Senhor, e amar-vos cada vez 
mais. Enchei os nossos corações com o 
vosso amor, para alimentar em nós o que 
é bom, guardando com solicitude tudo 
que nos destes. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 3,19-21.30-31

9. SALMO RESPONSORIAL: 67(68)

Com carinho preparastes uma mesa para 
o pobre.

Os justos se alegram na presença do Senhor
rejubilam satisfeitos e exultam de alegria!
Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um 
salmo a seu nome!
o seu nome é Senhor: exultai diante dele!

Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor:
é assim o nosso Deus em sua santa ha-
bitação.
É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos 
deserdados,
quem liberta os prisioneiros e os sacia com 
fartura.
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Com carinho preparastes uma mesa para 
o pobre.

Derramastes lá do alto uma chuva generosa,
e vossa terra, vossa herança, já cansada, 
renovastes;
e ali vosso rebanho encontrou sua morada;
com carinho preparastes essa terra para 
o pobre.

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 12,18-19.22-24a

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de 
mim, que sou manso e humilde de coração 
(Mt 11,29ab).

12. EVANGELHO: Lc 14,1.7-14

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Confirmai-nos, Senhor Deus, no caminho 
de vosso Filho e ouvi nossos pedidos que vos 
dirigimos humildemente, rezando:

Senhor, Deus de amor, ouvi-nos!

Senhor, fazei com que vossa Igreja seja firme 
em sua missão, entregando-se e doando-se 
sem medidas pela construção do Reino, nós 
vos rogamos.

Senhor, guiai nossas comunidades, para que 
vivendo a verdade do Evangelho, sejam fra-
ternas, fiéis e acolhedoras, nós vos rogamos.

Senhor, fortalecei nossos Catequistas, que 
silenciosamente se dedicam à Pastoral, en-
sinando e transmitindo com vigor a fé para 
as crianças, os jovens e adultos, nós vos 
rogamos.

Senhor, protegei os fiéis leigos que atuam 
em nossas comunidades, para que cultivem 
a paciência e a misericórdia no testemunho 
batismal que exercem nas pastorais e mo-
vimentos.

Dir.: Ó Deus, que vosso Santo Espírito nos 
sustente no amor e inspire nossas atitudes, 

ações e palavras. Isto vos pedimos por Cristo, 
vosso Filho e nosso Senhor.

16. PARTILHA DOS DONS: 402 (CD 4) / 
407 (CD 14)

Dir.: Deus de bondade, acolhei nosso gesto 
de partilha, pois o que oferecemos é pouco 
diante de tudo que recebemos de vosso amor 
por nós. Colocamos em vosso Altar a vida e 
missão de todos os Cristãos leigos e leigas, 
especialmente de todos Catequistas, que 
com amor anunciam o Evangelho. Recebei, 
ó Senhor, a nossa oferta.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos com fé a oração que Jesus 
nos ensinou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 778 (CD 26) / 
791 (CD 12)

Dir.: O nosso Deus é e sempre será o Deus 
da paz. E nós devemos ser seus imitadores, 
como portadores desta paz onde estivermos. 
Com um gesto fraterno, saudemo-nos em 
Cristo.

(Após o abraço da paz, 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: 544 (CD 11) / 530 (CD 4)

20. RITO DE LOUVOR: 826 (CD 18) / 829 
(CD 18)

DEUS FAZ COMUNHÃO
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(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vossa Palavra 
de vida que o povo vem buscar, alimenta 
e fortifica nossa vida em comunidade. Que 
esta fonte de amor possa unir os nossos 
corações, levando-nos a vos servir em cada 
irmão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que Deus, nosso Pai, nos enriqueça 
com a graça de seu amor. 

TODOS: Amém.

Dir.: Que Jesus, o Filho Redentor, nos sustente 
no serviço e no cuidado com nossos irmãos. 

TODOS: Amém.

Dir.: Que o Espírito Santo nos fortaleça na 
praticada misericórdia e do amor. 

TODOS: Amém.

Dir.: Desça sobre todos a bênção de nosso 
Deus. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: Vamos em paz e que o Senhor nos 
acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 641 (CD 4) /645 
(CD 11)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O espaço celebrativo faz parte da 
Liturgia. A equipe sempre procure 
manter a sacralidade, a sobriedade 
e a dignidade do mesmo.

w Convém convidar os catequistas para 
compor a Procissão de Entrada e 
envolvê-los na Celebração.

w Neste fim de semana teremos a Co-
leta Solidária em prol da Igreja Irmã 
de Lábrea, seus projetos pastorais 
e sociais. As ofertas das Missas e 
Celebrações da Palavra na Arquidio-
cese de Vitória serão destinadas ao 
projeto Igreja Irmã de Lábrea.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Jr 1,17-19; Sl 70(71), 
1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 
(R/. 15a); Mc 6,17-29

3.ª-feira: 1Cor 2,10b-16; Sl 144 (145),
  8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-

-14(R/. 17a); Lc 4,31-37

4.ª-feira: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33),12-
13. 14-15. 20-21 (R/. 12b); 
Lc 4,38-44

5.ª-feira: 1Cor 3,18-23; Sl 23(24),
  1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. 1); 
  Lc 5,1-11

6.ª-feira: 1Cor 4,1-5; Sl 36(37),
  3-4.5-6.27-28.39-40 
  (R/. 39a); Lc 5,33-39

Sábado:  1Cor 4,6b-15; Sl 144(145),
  17-18. 19-20. 21 (R/. 18a); 

Lc 6,1-5



  

Estamos celebrando 50 anos 
do Projeto Igreja Irmã: Arquidioce-
se de Vitória – Prelazia de Lábrea, 
partilhando a fé, os dons da graça, 
as experiências pastorais, pessoas 
e recursos financeiros como gestos 
do amor cristão. 

É uma forma de solidariedade 
e de comunhão entre Igrejas. É 
uma diocese que olhando para as 
necessidades da outra se dispõe a 
ajudar. A Igreja que envia missio-
nários também é beneficiada pelas 
experiências que vê e das quais 
participa através dos missionários 
que foram enviados.

Ao longo desses 50 anos 
aconteceram diversas atividades 
missionárias, partilha de vida, de 
fé, de caridade. Igrejas Irmãs que 
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caminham juntas no testemunho 
do amor cristão.

Para a manutenção das di-
versas atividades missionárias, 
a Arquidiocese de Vitória realiza 
todos os anos a Coleta Solidária: 
no último fim de semana de agosto 
a coleta das Missas e Celebrações 
da Palavra nas nossas mais de 
1000 comunidades é destinada 
aos trabalhos Pastorais e Sociais 
da Prelazia de Lábrea. 

A missão sendo feita com as 
mãos dos que ajudam, com os 
joelhos dos que rezam e com os 
pés dos que partem ao encontro 
das pessoas.

Maria Amelia Reuter Mota Carrera


