
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia deste domingo nos convida 
a refletir sobre a importância de irmos 
ao encontro daqueles que se perderam e 
festejarmos com bastante alegria a graça 
do reencontro. Cada um de nós carregamos 
uma importância particular aos olhos do 
Senhor. Celebremos o amor infinito de 
Deus para conosco, cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 14 (CD 20) / 
24 (CD 13)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão com o Espírito 
Santo estejam convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 173 (CD 12) / 181

Dir.: Façamos nosso exame de consciência 
e peçamos perdão ao Pai. (Breve silêncio)

Dir.: Deus, Pai de amor e bondade, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 200 (CD 12)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que recebeis 
com misericórdia quem se arrepende 
com sinceridade, concedei que a nossa 
comunidade sempre acolha com alegria 
os que estavam longe de vossa casa. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 32,7-11.13-14

9. SALMO RESPONSORIAL: 50 (51)

Vou agora levantar-me, volto à casa do 
meu pai.

Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado
e apagai completamente a minha culpa!
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Vou agora levantar-me, volto à casa do 
meu pai.

Criai em mim um coração que seja puro,
Dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,
e minha boca anunciará vosso louvor!
Meu sacrifício é minha alma penitente,
não desprezeis um coração arrependido!

10. SEGUNDA LEITURA: 1Tm 1,12-17

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, 
confiando-nos sua Palavra, a Palavra da 
reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, 
nos salva! (2Cor 5,19).

12. EVANGELHO: Lc 15,1-32

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos ao Senhor as nossas pre-
ces, dizendo:

Senhor Deus, atendei as nossas súplicas.

Pai de misericórdia, velai pela Santa Igreja 
Católica. Que nosso Papa Francisco, os 
bispos, padres, diáconos e todo o povo 
cristão sejam sábios e fiéis em sua con-
dução, rezemos.

Pai de amor, olhai o mundo e transformai 
os nossos corações. Que vossos ensi-
namentos possam frutificar em serviço 
generoso aos mais necessitados, rezemos.

Pai de bondade, curai os nossos enfermos. 
Que em Vós possam eles restabelecer a 
saúde e dar testemunhos de fé e vida, 
rezemos.

Pai todo-poderoso, derramai abundantes 
bênçãos sobre todos nós. Que, ao ce-
lebrarmos o mês da Bíblia, desejemos 
ardentemente tornar a Palavra Sagrada 
nela contida o direcionamento de nossas 
vidas, rezemos.

Dir.: Acolhei, Senhor, as preces de vossa 
Igreja e guiai-nos nos caminhos do vosso 
Filho. Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 404 / 407 
(CD 14)

Dir.: Deus nos convida a sermos genero-
sos na doação dos frutos de nossa vida. 
Participemos desta oferta, cantando.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Com amor e confiança, chamemos a 
Deus de Pai. Pai nosso...

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

Dir.: Alegres em Cristo, saudemo-nos em 
um gesto fraterno de paz. Cantemos.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 
dirige-se à capela onde a Reserva Eucarís-
tica está cuidadosamente depositada no 
sacrário. Abre a porta do sacrário, faz uma 
genuflexão como sinal de adoração. Com 
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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: 507 (CD 14) / 514 (CD 14)

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

(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, que vossa Pa-
lavra santifique o nosso corpo e nossa 
alma, nossa vontade e o nosso coração. 
Assim, agiremos no mundo, não mais 
guiados pelos instintos, mas pela vossa 
graça. 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 e Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24) / 650 
(CD 26)

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Cor 11,17-26.33; 
  Sl 39(40),7-8a. 8b-9. 10. 

17 (R/. 1Cor 11, 26b); 
  Lc 7,1-10
3.ª-feira: 1Cor 12,12-14.27-31a; 
  Sl 99(100),2. 3. 4. 5 
  (R/. 3c); Lc 7,11-17
4.ª-feira: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; 

Sl 77(78),1-2.34-35.36-
37.38 (R/. cf 7c); 

  Jo 3,13-17
5.ª-feira: EHb 5,7-9; Sl 30 (31),
  2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20 

(R/. 17b); Jo 19,25-27 ou 
Lc 2,33-35

6.ª-feira: 1Cor 15,12-20; Sl 16(17), 
1. 6-7. 8b e 15 (R/. 15b); 
Lc 8,1-3

Sábado:  1Cor 15,35-37.42-49; 
  Sl 55(56),10. 11-12. 13-14 

(R/. cf. 14c); Lc 8,4-15

DEUS FAZ COMUNHÃO

ORIENTAÇÕES

w Celebrando o mês da Bíblia, so-
mos convidados a valorizar ainda 
mais a Palavra de Deus em nossos 
momentos celebrativos. Propõe-se 
entronizar o Lecionário ladeado por 
duas velas, no momento oportuno. 
Entretanto, preze-se que tal gesto 
seja sóbrio, solene e próprio para o 
ambiente sagrado, evitando-se as 
danças ou demasiados gestuais.

w Onde for oportuno, pode-se promo-
ver dinâmicas ou gincanas bíblicas 
e exposições sobre as Escrituras 
antes ou após as celebrações.

w Buscar acolher bem os fiéis, quer 
sejam os participam cotidianamen-
te da comunidade ou os que vem 
pela primeira vez.
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“Falai, Senhor! Vosso servo es-
cuta” (1Sm 3,10).

“Senhor Deus meu, prestai ouvi-
dos à minha oração... Sejam vossas 
Escrituras minhas castas delícias. Não 
me engane eu sobre elas... Deus meu, 
vir tude dos fracos, luz dos cegos e 
dos videntes, voltai a atenção para 
minha alma e ouvi quem clama do 
abismo... Não por acaso inspirastes 
tantas páginas de denso mistério... Ó 
Senhor, cumpri vossa obra em mim, 
revelando-me o seu sentido. Eis que 
vossa voz é a minha alegria, vossa 
voz supera, para mim, qualquer outro 
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gozo. Saciai meu amor, pois vos amo; 
e este amor vós que me destes.

Não abandoneis vossos dons, 
não desprezeis esta vossa plantinha 
ressequida. Exalte-vos eu por todas 
as verdades que descobrir em vossos 
livros, ouça a voz de vosso louvor, de 
vós me embeba e considere as mara-
vilhas de vossa lei, desde o princípio 
em que criastes o céu e a terra, até 
o momento em que reinaremos con-
vosco eternamente em vossa santa 
cidade”.

SANTO AGOSTINHO, Confissões XI, 2,3
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