
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Preparar com antecedência a recordação da vida trazendo 
presente os fatos da semana que passou. Cantar de forma 
orante, suave e repetidas vezes o refrão.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/canto de 
ambientação) 
(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Agostinha V. de Melo - O.D.C) 
Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, 
porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus 
conduz! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. Ney Brasil Pereira, Pe. Jocy Rodrigues e Reginaldo Veloso)
Canto novo ao Senhor que é Deus canta, agora 
ó terra inteira! No seu santo no templo brilham, 
Majestade e beleza.  
1 - Venham todos, com alegria, aclamar 
nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, 
proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior. 

2 - Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. 
Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. 
Mereçamos o que ele tem guardado para nós. 

3. Saudação
Presidente - Amados irmãos e irmãs, bem-
vindos a esta celebração do Mistério Pascal 
de Cristo. Neste domingo, deixemo-nos guiar 
pela Luz do Senhor, a fim de aprendermos com 
Ele o caminho da conversão e da libertação. 
Hoje somos convidados a acolher o chamado 
do Senhor para o serviço missionário na 
evangelização de todas as pessoas que ainda 
não conhecem Jesus e seu Evangelho. Fiéis 
à nossa missão de batizados, façamos o 
sinal que nos identifica como filhos e filhas 
obedientes ao Deus da Vida. Em nome do 
Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito 
seja Deus...
Animador(a) - A cada encontro com Cristo, o 
Reino de Deus vai sendo construído por meio 
dos nossos gestos e ações. Trazemos presente 
os fatos importantes da semana que passou 
(recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Para celebrar dignamente o Mistério 
de nossa Fé, reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. Pensemos nas faltas que 
nos afastam da graça de Deus (silêncio). Confiantes 
na bondade do Senhor, confessemos os nossos 
pecados. 
Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, que vieste dar a vida em resgate de muitos, 
tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, que consagrais na unidade os vossos 
filhos dispersos, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI - Ano A)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
1 - Pois do Reino a Boa-Nova/ Jesus Cristo anunciava/ 
e as dores do seu povo, com poder, Jesus curava. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (4, 12-23)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Na firme esperança de seguir 
Jesus, cumprindo a missão que Ele nos confiou, 
professemos nossa fé, cantando. 
(Missal Romano - Frei Luiz Turra)
Creio! Creio! Amém!
1 - Creio em Deus Pai todo poderoso, criador do 
céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo.
2 - Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; 
desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia.
3 - Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus 
Pai todo poderoso, donde há de vir a julgar os 
vivos e os mortos.
4 - Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja 
Católica, na comunhão dos santos, na remissão 
dos pecados, na ressurreição da carne, na vida 
eterna. Amém!

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Pai, 
façamos os pedidos de nossa comunidade, 
cantando: Acolhei nossa prece Senhor! Sobre 
nós derramai vosso amor! (A. Cangiani)

- Senhor, iluminai a Vossa Santa Igreja e seus 
pastores, para que a luz de Vosso Filho Jesus brilhe 
sobre ela  e as Vossas obras deem  testemunho de 
vida e santidade na  edificação do Vosso Reino. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, convertei os corações dos nossos 
governantes para que se deixem guiar pela 
sabedoria do Evangelho e governem com justiça 
para o bem do nosso povo e não pelos seus 
próprios interesses. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todos nós batizados, chamados 
a anunciar o Evangelho, para que nos deixemos 
converter pela Vossa Palavra, e nos tornemos 
testemunhas fiéis no exercício da missão 
Evangelizadora. Nós vos pedimos.
(A equipe de celebração prepara outras preces conforme a 
realidade da Comunidade.)  
Presidente - Deus Pai e Senhor da história, acolhei 
os nossos pedidos que confiantes depositamos 
em Vossas mãos, por Cristo nosso Senhor. Amém.

Presidente - Deus, Pai misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossas faltas e 
omissões e nos conduza á vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Deus da Vida, que 
em Jesus brilhou a Luz da Sua face, iluminando 
o caminho para nossa salvação. Rezemos o Hino 
do Glória.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei 
dos Céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós! Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós! Só vós sois o Santo, só 
vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. 
Amém!

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus nosso Pai, 
que fundastes a Igreja na fé dos Apóstolos, fazei 
que esta nossa comunidade seja iluminada 
pela Palavra e se una em permanente vínculo 
de amor. Por esta celebração, concedei que 
nos tornemos sinais de salvação e esperança 
para todos os que desejam passar das trevas 
para a luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (8, 
23b-9,3)
 
8. Salmo Responsorial (26) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a 
proteção da minha vida. (bis)
- O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu 
terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida; 
perante quem eu tremerei?
- Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto 
que eu desejo: habitar no santuário do Senhor 
por toda a minha vida; saborear a suavidade do 
Senhor e contemplá-lo no seu templo.
- Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver 
na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem 
coragem, espera no Senhor!

9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (1, 10-13.17)

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário, entram pessoas de diferentes faixas 
etárias, conforme o comentário abaixo, com velas acesas, 
erguendo-as para a assembleia e depois para o altar, enquanto 
se canta.

Animador(a) - Jesus chamou seus discípulos para 
anunciar a Boa Nova do Reino. Hoje, Ele continua 
convidando por meio de Sua Palavra: idosos, 
adultos, jovens e crianças, para dar continuidade 
à missão que Ele nos confiou no dia em que 
recebemos o Espírito Santo, no Sacramento do 
Batismo e da Crisma. Apresentemos ao Altar 
do Senhor nossas vidas, com o compromisso de 
trabalhar na edificação do Reino, sendo luz em 
nossas comunidades.
(Pe. Ney Brasil Pereira)
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam 
luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a 
vossa luz, brilhe a vossa luz! (bis) 
1 - A vossa luz é o Cristo que dentro em vós está: 
Via, Verdade e Vida, Ele vos guiará!

16. Canto das Oferendas 
(Frei José Moacyr Cadenassi  - Pe. Ney B. Pereira)
1 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o 
mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a 
Ti se confia e junto aos irmãos, em paz, o envias.
Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua 
bondade recebe o louvor!
2 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem 
aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter 
a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa!
3 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra 
com vida e amor! A quem aguardava um canto de 
festa, a mesa promete eterna seresta!

17. Louvação 
Presidente - Bendito seja o Senhor, Deus das 
nossas vidas e da nossa história. A Ele demos 
graças e louvores, cantando. 
(Frei Fabreti) 
1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, 
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e 
cantar. 
Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, 
ó Senhor, sua oração. Se alguém entoa um 
canto novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. 
Aleluia!
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa 
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz 
e paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando 
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos 

e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar 
e cantar.

18. Pai Nosso
Presidente - Rezemos confiantes a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz
Animador(a) - Como filhos e filhas do  Deus da 
paz, saudemo-nos com um abraço fraterno.
(Frei Fabreti) 
1 - Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do 
teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que 
eu leve a concórdia, que eu leve o amor!
Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão; 
onde houver a discórdia, que eu leve a união e 
tua paz!
2 - Mestre, que eu saiba amar, compreender, 
consolar e dar sem receber, quero sempre mais 
perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz!

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(CD Liturgia VI - Tempo Comum) 
Houve um tempo em que éramos trevas, hoje 
andamos à luz de Tua luz. Tua face é que nos 
ilumina, para andarmos no claro, ó Jesus!
1 - Bendito o Deus de Israel, que seu povo visitou 
e deu-nos libertação, enviando um Salvador, da 
casa do Rei Davi, seu ungido servidor.
2 - Cumpriu a voz dos profetas, desde os tempos 
mais antigos, quis libertar o seu povo do poder 
dos inimigos, lembrando-se da Aliança de Abraão 
e dos antigos.
3 - Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade e sempre a ele servir, na 
justiça e santidade.
4 - Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor, 
pra ir à frente aplainando os caminhos do Senhor, 
anunciando o perdão a um povo pecador.
5 - É ele o Sol Oriente que nos veio visitar. Da 
morte, da escuridão, vem a todos libertar. A nós 
seu povo remido, para a paz faz caminhar.
6 - Ao nosso Pai demos glória e a Jesus louvor, 
também. Louvor e glória, igualmente, ao Espírito 
que vem. Que nosso louvor se estenda hoje, agora 
e sempre. Amém!

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de ternura, 
nesta celebração nos renovastes com a vossa luz. 
Sustentados por Vós, possamos sempre seguir 
os passos de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. 
Amém.

22. Breves Avisos

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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propagandas etc. mas existe também a luz de 
muitos astros da música, das novelas e dos 
filmes. O que impressiona é que, neste mundo 
“iluminado”, tantas pessoas ainda careçam 
da luz essencial: a do amor, da harmonia e 
da paz nos relacionamentos humanos. Paulo 
faz um pedido à comunidade de Cristo como 
o centro da comunidade, o qual todos devem 
amar e servir, pois Ele é a Palavra viva, que 
se fez carne. Ele é a Luz verdadeira! Olhemos 
para as nossas comunidades e percebamos 
se as divisões não estão minando a força 
de nosso testemunho. Busquemos no Cristo 
a luz, o centro de nossa vida de fé e nele 
caminhemos, vencendo as trevas do mundo 
“iluminado” em que vivemos. É tempo de 
iluminar o mundo com a luz da fé, do amor e 
da caridade! Estamos dispostos a ouvir a Boa 
Nova e atender a proposta de conversão?

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas)

São Cirilo de Alexandria, doutor da Igreja 
(séc. V)
Fomos verdadeiramente renovados em 
Cristo pela santif icação recuperando o 
esplendor originário da natureza, a saber: 
a imagem daquele que nos criou por ele e 
nele, renunciando ao pecado e a inveterada 
corrupção, somos ensinados a reiniciar uma 
vida nova; despojemo-nos do homem velho 
corrompido pelas seduções do erro, e nos 
revestimos do homem novo, renovado à 
imagem daquele que nos criou. Ademais, este 
renascimento ou, como costuma dizer-se, esta 
nova criatura, efetuou-se em Cristo; portanto, 
a recebemos não de uma estirpe corrupta, 
mas em virtude da Palavra do Deus que vive e 
permanece.

(Lecionário Patrístico Dominical)

Leituras da Semana
2ª feira: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88; Mc 3,22-30
3ª feira: 2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 23; Mc 3,31-35
4ª feira: 2Sm 7,4-17; Sl 88; Mc 4,1-20
5ª feira: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131; Mc 4,21-25
6ª feira: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Sl 50; Mc 4,26-34
Sábado: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50; Mc 4,35-41
Domingo: Ml  3,1-4; Sl 23; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40; Lc 2,22-32

23. Bênção
Presidente - Que Deus Todo-Poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e derrame sobre vós 
as suas bênçaos. Amém.
- Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a 
fim de que transbordeis de alegria divina. Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamentos 
divinos e torna-vos co-herdeiros dos santos. 
Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

24. Canto Final (Aimé Duval) 
1 - O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é 
grande, a ceifar, a ceifar o Senhor me chamou, 
Senhor, aqui estou. 
Vai trabalhar pelo mundo afora: eu estarei até o 
fim contigo. Está na hora: o Senhor me chamou, 
Senhor, aqui estou. 
2 - “Dom de amor é a vida entregar”, falou Jesus 
e assim o fez, dom de amor é a vida entregar, 
chegou a minha vez. 

Meditando a Palavra de Deus
As leituras deste domingo nos colocam na 
dinâmica do amor de Deus, revelado nas 
profecias e na pessoa de Jesus Cristo. Isaías 
profetiza dias de glória para seu povo. 
A região à qual se refere é tomada por 
trevas, porque ali impera a lógica do chicote 
opressor do capataz, e as relações humanas 
são oprimidas e destruídas pela violência. A 
profecia não é uma imaginação vazia, mas 
um sonho que brota do coração dos que 
confiam em Deus. A esperança viva é base 
para profetizar dias melhores, nos quais a luz 
divina transformará as relações opressivas 
em vínculos de fraternidade. Em Jesus, todas 
as promessas encontram seu cumprimento 
definitivo. Em Cafarnaum, à beira do Mar da 
Galileia, o Salvador faz reacender a luz da fé 
no coração daquele povo. Nele, reencontra 
o sentido de sua vida e a Ele acorre, pois 
encontra acolhida e consolo. Sua luz não 
ofusca, mas faz abrir os olhos e caminhar em 
modo renovado. Seu anúncio atrai porque 
chega ao coração das pessoas por meio de 
seus gestos de compaixão e misericórdia para 
com os marginalizados. A cada encontro com 
Cristo, o reino de Deus vai sendo construído 
no coração das pessoas. O mundo tecnológico 
é movido à luz: a dos postes, que rompem as 
trevas da cidade e das casas; a dos celulares, 
que nos prendem cada vez mais a atenção; a 
dos outdoors, chamando-nos a atenção para 


