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

Preparar um cartaz com os 10 (dez) Mandamentos da Lei 
de Deus e colocá-lo na entrada principal da Igreja. Organizar 
com antecedência a recordação da vida e antes de qualquer 
comentário, cantar suavemente e repetidas vezes o refrão, até 
que a assembleia fique em silêncio e se coloque em atitude 
de oração.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Frei Fabreti)
Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus 
mandamentos. O seu coração é repleto de amor, 
Deus mesmo é seu alimento. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Ir. Míria T. Kolling)
Eu me alegrei, fiquei feliz, feliz fiquei, e me alegrei, 
quando me disseram: “Vamos para a Casa, 
vamos para a Casa do Senhor! E me convidaram: 
“Vamos para a Casa, vamos para a Casa do Amor!
1 - Se eu busco alegria, alegria encontro aqui. 
Celebremos a alegria que nos vem do nosso Deus!

2 - Se eu quero a plena vida, plena vida encontro 
aqui! Celebremos esta vida que nos vem do nosso 
Deus!
3 - Se eu procuro a verdade, a verdade encontro 
aqui! Celebremos a verdade que nos vem do 
nosso Deus!

Presidente - Amados irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos para celebrar a nossa  
Páscoa semanal e nossa vida de comunidade. A 
liturgia de hoje nos ensina que Deus é o Senhor 
da história, mas antes é Pai amoroso de todos 
nós. Para estabelecer conosco uma relação de 
amor, coloca seus mandamentos não como 
imposição a serem cumpridas cegamente, mas 
como valores a serem assumidos na liberdade. 
Unidos como família de Deus, façamos o sinal de 
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O amor do Pai, a doação do Filho 
e a força do Espírito Santo estejam convosco. 
Bendito seja Deus...
Animador(a) - Irmãos e irmãs em Cristo, para 
bem celebrarmos nossa fé e nossa vida, vamos 
trazer presente os fatos marcantes da semana 
que passou (recordação da vida).

3. Deus nos perdoa
Presidente - Deus nos dá toda liberdade de 
escolha, e nos aponta o único caminho a 
seguir. Supliquemos a Vossa misericórdia, pelas 
vezes em que não somos obedientes aos Seus 
Mandamentos (silêncio). Confiantes, cantemos, 
pedindo perdão. 
(José Acássio Santana) 
1 - Senhor, tende piedade dos corações 
arrependidos. 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós! (bis) 
2 - Jesus, tende piedade dos pecadores, tão 
humilhados! 
3 - Senhor, tende piedade intercedendo, por nós 
ao Pai!
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida plena. Amém.
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9. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI - Ano A)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Eu te louvo, ó Pai Santo,/ Deus do céu, 
Senhor da terra:/ os mistérios do teu Reino aos 
pequenos, Pai, revelas. (bis)

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (5, 17-37)

11. Partilha da Palavra 
(Concluir a meditação da Palavra cantando.)

(Liturgia das Horas - Pe. J. Gelineau) 
A Palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. 
1 - A lei do Senhor é perfeita, conforto para a 
alma; o testemunho do Senhor é verdadeiro, 
sabedoria dos humildes. 
2 - Os preceitos do Senhor são justos, alegria 
ao coração; o mandamento do Senhor é reto, 
esplendor para os olhos. 
3 - O temor do Senhor é santo e firme para 
sempre; os juízos do Senhor são fiéis e justos 
igualmente.

12. Profissão de Fé
Presidente - No Deus bom e justo que em Jesus 
nos trouxe um modo novo de cumprir a Lei, 
professemos a nossa fé, cantando.
(Frei Policarpo Berri)
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

13. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai bondoso que conhece nossas 
necessidades, elevemos nossos pedidos.
- Senhor, iluminai Vossa Igreja, o Papa Francisco, 
os Bispos, padres, diáconos, religiosos(as), 
seminaristas, leigos(as) para que continuem a 
observar os Seus Mandamentos e instaurar o 
Reino de justiça e de misericórdia entre os povos.  
Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei vossa sabedoria aos nossos 
governantes para que trabalhem em favor do 
bem comum e todos possam ter o necessário 
para viver dignamente. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai-nos para que em nossa vida de 

4. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Ó Deus de 
bondade, Vós nos mostrais o caminho da 
perfeição do mandamento do amor. Concedei 
que, reunidos em comunidade para celebrar 
o sacrifício perfeito sejamos coerentes com as 
exigências do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai, por nos ter 
dado os Seus Mandamentos, luz e caminho que 
nos conduz à vida, rezando 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. 

(Liturgia das Horas - Pe. J. Gelineau)
A Palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. 
(bis)

6. Leitura do Livro do Eclesiástico (15, 
16-21)

7. Salmo Responsorial (118) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
Feliz o homem sem pecado em seu caminho, 
que na lei do Senhor Deus vai progredindo! (bis) 
- Feliz o homem sem pecado em seu caminho, 
que na Lei do Senhor Deus vai progredindo! Feliz 
o homem que observa seus preceitos, e de todo 
o coração procura a Deus!
- Os vossos mandamentos vós nos destes, para 
serem fielmente observados. Oxalá seja bem 
firme a minha vida em cumprir vossa vontade e 
vossa Lei!
- Sede bom com vosso servo, e viverei, e guardarei 
vossa Palavra, ó Senhor. Abri meus olhos, e então 
contemplarei as maravilhas que encerra a vossa 
Lei!
- Ensinai-me a viver vossos preceitos; quero 
guardá-los fielmente até o fim! Dai-me o saber, 
e cumprirei a vossa Lei, e de todo o coração a 
guardarei.

8. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (2, 6-10)

Deus nos fala

Nossa resposta
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comunidade possamos cumprir os Mandamentos 
de um modo novo e realizar o bem proposto em 
Sua Palavra. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pelas famílias 
enlutadas, pelos falecidos, pelos idosos e 
enfermos, pelos dizimistas e aniversariantes e 
por todos os motivos que queremos rezar neste 
dia e que estão no silêncio dos nossos corações. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor nosso Deus, acolhei as preces 
que vossa família aqui reunida, confiante vos 
apresenta. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário uma pessoa entra com o cartaz dos 
10 (dez) mandamentos que está na entrada da Igreja, 
apresentando-o para a assembleia. O animador(a) convida a  
todos para proclamar o que está escrito no cartaz. Em seguida, 
apresenta-o para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Jesus não veio abolir a Lei, mas 
dar-lhe pleno cumprimento aos Mandamentos 
que significam muito mais do que a letra 
diz e nos levam à perfeição de filhos e filhas 
de Deus. Apresentemos ao Altar do Senhor 
nossa disposição em sermos fiéis aos seus 
Mandamentos, vivenciando o amor, a justiça e 
a misericórdia na família, na comunidade e na 
sociedade. 
- Amar a Deus sobre todas as coisas.
- Não tomar vosso Santo nome em vão.
- Guardar domingos e festas.
- Honrar pai e mãe.
- Não matar.
- Não pecar contra a castidade.
- Não furtar.
- Não levantar falso testemunho.
- Não desejar a mulher do próximo.
- Não cobiçar as coisas alheias.
(Pe. José Freitas Campos) 
Tua Palavra é vida, Senhor. A Boa-Nova nos 
congregou. Tua verdade é paz, é justiça e amor. 
No irmão, o Evangelho é salvação. (bis) 
1 - O mandamento de Jesus nos oriente. Ele é a 
Palavra que o Pai já proclamou.

15. Canto das Oferendas (Pe. Zezinho)
1 - Um coração para amar, pra perdoar e sentir, 
para chorar e sorrir. Ao me criar Tu me deste. 
Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a 
bater. Ansioso por entender as coisas que Tu 
disseste. 
Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no 
altar. Toma Senhor que ele é teu, meu coração 
não é meu. (bis) 
2 - Quero que o meu coração seja tão cheio de paz 
que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. 
Quero que a minha oração possa me amadurecer, 

leve-me a compreender as consequências do 
amor.

16.  Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus pela vida e 
o trabalho de tantos irmãos e irmãs que se 
comprometem com a justiça, socorrem o fraco, 
partilham o pão e promovem o relacionamento 
harmonioso entre as pessoas.
(Inácio Loyola) 
Eu vou te bendizer, eu vou te louvar, a Ti, 
somente a Ti, eu hei de desejar. (bis) 
1 - Te procuro sem descanso, quero muito te 
encontrar. Em Ti, somente em Ti, hei de me saciar. 
Mais belo que a vida é teu grande amor. Meus 
lábios vão cantar sempre em teu louvor. 
2 - E à noite ao dormir, em Ti eu vou pensar. E 
quando acordado, em Ti vou meditar. À sombra 
de Tuas asas vou me agasalhar. Se fico unido a Ti, 
Tu me segurarás.

17. Pai Nosso
Presidente - Como filhos e filhas de Deus e fiéis 
cumpridores da justiça e da misericórdia rezemos 
com fé, a oração que Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

18. Abraço da Paz
Animador(a) - A paz é fruto do amor, da justiça 
e da solidariedade entre os povos. Saudemo-nos 
com um abraço fraterno.
(Pe. Lúcio Floro e Ir. Míria T. Kolling) 
1 - Deste altar é que nos vem a paz, tudo de bom 
que o bom Jesus nos traz... Que bom sorrir! E um 
coração no coração sentir!
2 - Só ama a Deus quem ao outro quer bem! Feliz 
quem faz feliz o irmão! Aperte a minha mão, 
amigo! Conta comigo e com meu coração!

19. Canto de Comunhão (se houver) (Frei Fabreti)
Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus 
mandamentos. O seu coração é repleto de amor, 
Deus mesmo é seu alimento. 
1 - Feliz o que anda na lei do Senhor, e segue o 
caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa 
no Reino do céu, porque muito amou. 
2 - Feliz quem se alegra em servir o irmão, 
segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá 
maravilhas de Deus, o Senhor, porque muito 
amou. 
3 - Feliz quem confia na força do bem, seguindo 
os caminhos da paz e o perdão. Será acolhido nos 
braços do Pai, porque muito amou. 
4 - Feliz quem dá graças de bom coração, e 
estende sua mão ao sem voz e sem vez. Terá 
no banquete um lugar para si, porque muito 
amou.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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justiça verdadeira é olhar a vida com amor 
radical. A justiça não depende da observância 
da Lei, pois é no coração que se decide a 
atitude mais radical e verdadeira do ser 
humano. É para aí que devemos dirigir a nossa 
atenção e escolha. Então os mandamentos 
de Deus significarão muito mais do que a 
letra diz, e nos levarão à perfeição de filhos 
e filhas de Deus. Jesus toma alguns exemplos 
para deixar claro até onde devem ir a justiça 
e a misericórdia. Vai até a raiz e mostra que 
o objetivo da lei é a defesa da vida. Não 
basta “não matar,” é necessário construir 
uma sociedade humana, fraterna e solidária, 
onde a vida seja plena para todos. Não basta 
“não cometer adultério”; é preciso eliminar o 
desejo de posse sobre a mulher, extinguir todo 
machismo, raiz de toda opressão presente 
nas relações humanas. Não basta “não jurar 
falso”; temos que promover a convivência 
fundada na verdade, na integridade, na 
honestidade, na ética. Não basta multiplicar 
palavras nas orações, é necessário ter fé na 
bondade de Deus. Não se pode honrar a Deus, 
se o irmão é desonrado, pois Deus não está 
só nos céus, mas também em cada irmão que 
encontramos, especialmente nos pobres, 
nos pequenos, nos humildes, naqueles que 
nós tantas vezes rejeitamos. Só uma pessoa 
imbuída da sabedoria de Deus e atenta à 
prática de Jesus será capaz de aceitar o 
desafio de preparar a mesa e sentar-se com 
os convivas (convidados) para o banquete do 
amor, do perdão, da reconciliação, da escuta, 
do diálogo e da fraternidade que supera todas 
as discriminações e rejeições. A Palavra de 
Jesus hoje, exige de nós atitude frente aos 
mandamentos de Deus e nos ensina que só 
na partilha encontramos a paz e a salvação. 
Que a escuta desta Palavra, neste dia, nos faça 
crescer mais na prática dos mandamentos a 
partir do Espírito Santo do Senhor e seu santo 
modo de operar.

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: Tg 1,1-11; Sl 118; Mc 8,11-13
3ª feira: Tg 1,12-18; Sl 93; Mc 8,14-21
4ª feira: Tg 1,19-27; Sl 14; Mc 8,22-26
5ª feira: Tg 2,1-9; Sl 33; Mc 8,27-33
6ª feira: Tg 2,14-24.26; Sl 111; Mc 8,34-9,1
Sábado: 1Pd 5,1-4; Sl 22; Mt 16,13-19
Domingo: Lv 19,1-2.17-18; Sl 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

20. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor Pai Santo, 
pela vossa Palavra podemos provar a alegria 
de permanecer unidos a Vós e, livre de todo o 
mal, vos sirva de coração e goze sempre o vosso 
amparo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. Breves Avisos

22. Catequese Litúrgica (ler para a assembleia)

Celebração Dominical da Palavra de Deus
No Brasil, a falta de padres, a dispersão 
populacional e a situação geográfica do país 
impedem que inúmeras comunidades tenham a 
Celebração Eucarística aos domingos. De acordo 
com dados da CNBB, 70% das comunidades 
brasileiras se reúnem ao redor da Palavra de 
Deus. As celebrações dominicais da Palavra de 
Deus são incentivadas pelo Concílio Vaticano II: 
“Promova-se a Celebração da Palavra de Deus nas  
vigílias das festas solenes (...) e nos domingos, 
onde não houver padre (...). 

Guia Litúrgico Pastoral - Edições CNBB

23. Bênção
Presidente - Que Deus Todo-Poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e torne os vossos 
corações atentos aos Seus Mandamentos. Amém.
- Abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.
- Obedientes aos Mandamentos do Senhor, ide 
em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. 

24. Canto Final (D.R.)
1 - Olha que o tempo é ligeiro e o melhor 
companheiro, possui a eternidade. E o seu amor 
que é forte, é bem maior que a morte e quer sua 
amizade. 
Cristo, conta com você. (4x) 
2 - Quem não toma a sua cruz, pra seguir os 
passos seus, não verá a sua luz. Eis que já chegou 
a hora, quem duvida e demora, não verá chegar 
Jesus.

Meditando a Palavra de Deus
A Palavra de Deus, proclamada neste domingo, 
sempre foi e sempre será muito atual. O 
desafio maior é crermos que ela é dirigida a 
cada um de nós. Quando ela é proclamada, 
é Cristo mesmo que anuncia e faz presente 
a salvação. No Espírito Santo a acolhemos 
e generosamente respondemos e entramos 
nas suas propostas e desafios. Para o cristão 
ser justo, conforme as exigências de Jesus, 
não basta observar  preceitos,  cumprir 
mandamentos, é necessário viver e realizar 
o bem proposto em sua Palavra. Praticar a 

Deus nos envia


