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

Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e que 
expresse alegria e esperança. Convidar casais com crianças 
recém-nascidas e/ou recém-batizadas para o momento de 
apresentação dos dons e pessoas idosas para a procissão 
de entrada. Preparar a recordação da vida. Para iniciar a 
celebração, cantar de forma orante o refrão.

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

(Frei Luiz Turra) 
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda 
meu ser permanece em nós. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada: Cruz Processional ladeada por velas, 
Lecionário, leitores, ministros e o Presidente.

2. Canto Inicial 
(Maria de Fátima de Oliveira - Djanira L. dos Santos) 
Vimos te louvar em Tua casa, ó Senhor. Somos 
a família que Teu Filho congregou. 
1 - Teu povo, Tua família vem hoje, com gratidão, 
louvar Teu nome santo, unidos na adoração. 

2 - Cantamos a Tua graça, o Teu infinito amor. A 
prece de nossas vidas, em casa já começou. 
3 - Das faltas contra a unidade queremos 
pedir perdão. É falta todo egoísmo que gera 
separação. 
4 - Começa em nossa casa a vida em fraternidade. 
Possamos com Tua graça, vivê-la na liberdade.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
bem-vindos para juntos celebrarmos o Dia 
do Senhor, nossa Páscoa semanal. Hoje, toda 
a Igreja celebra a festa da Apresentação do 
Senhor e somos convidados a louvá-Lo como 
fez o velho Simeão e a profetisa Ana por todos 
que esperam a libertação que vem do Menino 
Deus. Reunidos como família de Deus façamos 
o sinal que nos identifica como cristãos. Em 
nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espirito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Que a liturgia de hoje nos ajude 
a compreender o grande mistério da vontade 
Divina em nossa vida. Trazemos presente em 
nossa oração os fatos que marcaram nossas vidas 
na semana que passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração arrependido e humilde 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo para 
que tenha piedade de nós, pecadores (silêncio). 
Supliquemos a misericórdia do Pai, cantando.
(Paulo Sérgio Soares - Erika Fernandes)
Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a 
nossa vida, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes 
obediente, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
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- Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” “O Rei da 
glória é o Senhor onipotente, o Rei da glória é o
Senhor Deus do universo”.

9. Leitura da Carta aos Hebreus (2, 14-18) 

10. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas I)
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
1 - Sois a luz que brilhará para os gentios, e para 
a glória de Israel, o vosso povo. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (2, 22-40)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus Uno e Trino professemos 
nossa fé. 
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador 
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes 
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (todos de inclinam) 
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. Também por 
nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu 
e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, 
em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; 
e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito 
Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai 
e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na 
Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo 
um só batismo para remissão dos pecados. E 
espero a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo que há de vir. Amém!

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor 
elevemos os nossos pedidos e cantemos após 
cada prece: Ó Deus da vida, ouvi nossa prece. 
(CD 300 anos de Aparecida)

- Senhor, abençoai a vossa Igreja para que ela 
seja sempre um lugar de acolhimento a todos 
que a procuram para fortalecer a fé e a esperança 
em dias melhores rumo à vida eterna. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, iluminai a vida e o trabalho de nossos 
governantes para que trabalhem pelo bem do 
povo brasileiro, principalmente os pobres e 
excluídos. Nós vos pedimos.

Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos nosso Deus que 
enviou seu Filho ao mundo como luz para todos 
os povos, cantando.
(José Acácio Santana) 
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos 
homens. 
T: Que são por Ele muito amados. 
Ó Senhor Deus, nós vos louvamos. Vos 
bendizemos e adoramos. 
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas graças. 
T: Por vossa glória tão imensa. 
Senhor Jesus, Filho Unigênito. Cordeiro Santo 
de Deus Pai. 
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste 
mundo. 
T: Tende piedade de nós todos! 
Vós que tirais nosso pecado, bem acolhei a nossa 
súplica. 
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus Pai. 
T: Tende piedade de nós todos! 
Porque só vós é que sois santo, porque só vós 
sois o Senhor. 
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo. 
T: Só vós sois o Senhor altíssimo. 
Só vós com o Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno e 
misericordioso, ouvi as nossas súplicas. Assim 
como o vosso Filho único, revestido da nossa 
humanidade, foi hoje apresentado no Templo, 
concedei que nos apresentemos diante de Vós 
com os corações purificados. Por nosso Senhor, 
Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

7. Leitura da Profecia de Malaquias (3, 1-4)

8. Salmo Responsorial (23) (CD Festas Litúrgicas I)
O Rei da glória é o Senhor onipotente! (bis)
- “Ó portas, levantai vossos frontões! Elevai-vos 
bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei
da glória possa entrar!”
- Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” “É o 
Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o
poderoso nas batalhas!”
- “Ó portas, levantai vossos frontões! Elevai-vos 
bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei
da glória possa entrar!”

Deus nos fala

Nossa resposta



03

- Senhor, acompanhai os vossos filhos e filhas que 
estão sofrendo por causa da injustiça social e pela 
falta de amor ao próximo, para que continuem a 
lutar pela vida plena. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé de todos os pais e mães 
que têm a sublime missão de educar seus filhos 
na fé cristã para que eles sejam fiéis testemunhas 
do vosso Filho Jesus no meio em que vivem. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, acolhei em Vosso Reino todos aqueles 
que tiveram sua vida ceifada por defender os 
pobres e excluídos em especial os mártires 
de nossa Diocese cujo aniversário de morte 
comemoramos no próximo dia cinco. Nós vos 
pedimos.
Presidente - Ouvi e atendei Pai de bondade os 
pedidos que nossa comunidade vos apresenta e 
os que estão no silêncio dos corações. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Convidar os pais com seus filhos(as) recém-nascidos e ou recém-
batizados para apresentá-los em frente ao altar do Senhor, 
enquanto se canta.

Animador(a) - Com um gesto de gratidão e 
oferta a Deus, Maria e José levam Jesus para ser 
apresentado no Templo. Hoje também os pais e 
mães são os primeiros responsáveis a conduzir 
seus filhos(as) no caminho do Senhor. Com todos 
os casais de nossa comunidade apresentemos ao 
Altar do Senhor nosso compromisso de caminhar 
juntos na fé sendo sinal da presença salvadora de 
Cristo em nosso meio.
(Pe. Almir G. dos Reis - Fr. Valtair Francisco da Silva)
Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos 
diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa 
dor vem, Senhor transformar! Ô, ô, recebe, Senhor!

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 - Assim como Simeão e Ana louvemos 
alegremente ao Senhor nosso Deus por sua 
presença no meio de nós. 

(Reginaldo Veloso) 
Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. 
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do 
Espírito. (bis)
1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo 
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos 
consagrar. De amor oferta sem mancha; para 
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, 
de sua graça o louvor. 
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia 
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho 
amado. Que com seu sangue consegue para nós 
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem 
comparação! 
3 - Sim, derramou sobre nós graça abundante 
e saber, nos revelando o mistério, plano do 
seu bem-querer. De conduzir a história à plena 
realização; Cristo encabeça o universo, terras e 
céus se unirão!

18. Pai Nosso 
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus 
e iluminados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz 
Animador(a) - Um coração acolhedor e agradecido 
sempre encontra a paz que vem de Deus. 
Saudemo-nos com um gesto fraterno.
(Pe. Zezinho) 
Paz, paz, paz, eu te desejo a paz e a luz. (bis) Não 
do jeito do mundo, mas do jeito de Jesus. (bis) 
Paz, paz, paz, eu te desejo a paz. Luz, luz, luz, eu 
te desejo a luz. (bis) Do jeito de Jesus.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Hinário da CNBB) 
Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do 
meu lutar, Senhor, força no meu sofrer. Em tuas 
mãos, Senhor, quero viver. 
1 - Meu coração penetras e lês meus pensamentos. 
Se luto, ou se descanso Tu vês meus movimentos. 
De todas minhas palavras, Tu tens conhecimento. 
2 - Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, 
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do 
horizonte, lá, iria te encontrar. 
3 - Por trás e pela frente, teu ser me envolve e 
cerca. O teu saber me encanta, me excede e me 
supera. Tua mão me acompanha, me guia e me 
acoberta! 
4 - Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!... 
Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?... 
Pra Ti, Senhor, a noite é clara como o dia! 
5 - As fibras do meu corpo teceste e entrançaste. 
No seio da minha mãe, bem cedo me formaste. 
Melhor do que ninguém, me conheceste e amaste!
6 - Teus planos insondáveis! Sem fim, tuas 
maravilhas! Contá-las eu quisera, mas quem o 
poderia?... Como da praia a areia, só Tu as saberia! 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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Meditando a Palavra de Deus
Na primeira leitura, o profeta Malaquias une 
duas palavras-chaves da festa da apresentação 
do Senhor: encontro e purificação. A chegada do 
Messias no Templo encontra um povo desatento e 
despreparado. Incapazes de responder aos apelos 
do Salvador. O Messias prepara para Deus um 
povo bem-disposto e fiel. Ele vem para queimar 
as doenças do povo com o fogo devorador de 
sua palavra. Ele chega para lavar-nos de todas as 
nossas imundícies nas santas águas do Batismo. 
A Carta aos Hebreus nos ensina que o Salvador, 
Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, se fez homem 
para cuidar de todos nós, as pessoas humanas. 
Sua humanidade concedeu-lhe o poder de 
sentir como sentimos, de sofrer como sofremos, 
de carregar os pesos que carregamos. Capaz 
de ser solidário, assumindo nossa condição 
humana, Jesus venceu a morte e livrou-nos 
da servidão do medo e da prisão do pecado. 
Tendo Jesus vindo ao nosso encontro, corramos 
nós também ao encontro dele. O Evangelho 
de Lucas conta-nos a Apresentação do Senhor 
no Templo. Quatro movimentos compõem o 
texto do Evangelista. O primeiro movimento é 
a fidelidade de Maria e José que se apressam 
ao Templo de Jerusalém para cumprirem a Lei 
de Moisés. O segundo movimento é o encontro 
de Simeão e Jesus. Simeão viu chegar a Luz da 
Nações e testemunhou em alta voz. O terceiro 
movimento é o encontro de Ana com Jesus. Ela 
também passou a anunciá-lo a todos. O quarto e 
último movimento é o encontro de Maria com a 
entrega de seu amado Filho na cruz: “uma espada 
traspassará a alma” (Lc 2,35). Corramos ao encontro 
do Nosso Senhor e Deus. Abramos as portas de 
nossas famílias a Ele. Mesmo que já o tenhamos 
encontrado desde o Batismo, precisamos sem 
cessar permitir que ele tome conta de nossa 
vida inteiramente. Sustentados por sua infinita 
misericórdia, queremos testemunhar o seu amor 
para que toda a humanidade encontre nele sua 
força e seu refúgio.

(Roteiros Homiléticos - Ano A - 2019/2020) 

Leituras da Semana
2ª feira: 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Sl 3; Mc 5,1-20
3ª feira: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Sl 85; Mc 5,21-43
4ª feira: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31; Mc 6,1-6
5ª feira: 1Rs 2,1-4.10-12; 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13
6ª feira: Eclo 47,2-13; Sl 17; Mc 6,14-29
Sábado: 1Rs 3,4-13; Sl 118; Mc 6,30-34
Domingo: Is 58,7-10; Sl 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

7 - Que os maus da terra sumam, pereçam os 
violentos. Que tramam contra ti com vergonhoso 
intento. Abusam do teu nome, para seus planos 
sangrentos. 

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Por esta celebração, 
ó Deus, completai em nós a obra da vossa graça e 
concedei-nos alcançar a vida eterna, caminhando 
ao encontro do Cristo, como correspondestes 
à esperança de Simeão não consentindo que 
morresse antes de acolher o Messias. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos
- Atenção Equipes de Liturgia: para o próximo 
domingo, pedir à assembleia para trazer velas. A 
equipe de liturgia prepara os saquinhos com sal.

23. Catequese Litúrgica (ler para assembleia)
O Tempo Comum inicia na segunda-feira após o 
domingo do Batismo do Senhor e termina na terça-
feira, antes da Quarta-feira de Cinzas.  Recomeça 
na segunda-feira após o Domingo de Pentecostes 
sendo concluído no sábado anterior ao primeiro 
Domingo do Advento. Dividido em duas partes 
comporta 33 ou 34 domingos. Os primeiros 
domingos fazem uma ligação maior com a festa 
da Epifania e nos motivam a adorar o Senhor que 
se manifesta anunciando sua missão e chamando 
os primeiros discípulos. Nos demais domingos, 
recordamos os fatos que marcaram a missão de 
Jesus. Os últimos domingos do ano litúrgico nos 
alimentam na esperança da vinda do Senhor. 

24. Bênção 
Presidente - Deus vos abençoe e vos guarde na 
esperança. Amém.
- Ele vos mostre a sua face amorosa e se 
compadeça de vós. Amém.
- Volva para vós o seu olhar resplandecente e vos 
dê a paz. Amém.
-  Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide anunciar com a vossa vida o amor solidário de 
Deus e que a sua paz vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (Dom Paulo Bosi Dal´Bó)
Sou, sou missionário e a Boa-Nova vou levar. 
Venham, venham todos, vamos evangelizar. 
Sei que a resposta a Jesus é a missão, sou 
missionário, sou da paz, eu sou cristão.
- Com o Espírito de Deus anunciar com mais 
prazer. Com esperança e caridade, conviver e 
convencer. Se o Reino é a meta, vamos espalhar 
amor. Somos irmãos e missionários do Senhor.
- Reconhecer nosso pecado e converter o coração. 
Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão. 
Ser missionário além fronteiras, transformado 
pela fé. Levar a paz e ser cristão onde estiver.

Deus nos envia


