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

Preparar cartazes em forma de corações com as frases bíblicas 
escritas bem legíveis: Amai vossos inimigos - Fazei o bem aos que 
vos odeiam - Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. 
(Mt 5,44) Colocá-los em destaque na porta da Igreja. Preparar 
com antecedência a recordação da vida. Para dar início à 
celebração, cantar de forma orante o canto de ambientação. 

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

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

(Pe. Ney Brasil Pereira) 
Onde o amor e a caridade, Deus aí está.
(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

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs! Sejam 
bem-vindos! Neste dia em que fazemos memória 
da Páscoa do Senhor, somos chamados a 
sermos santos como Deus é Santo. Cada 
cristão recebeu este dom! Torna-se-á santo e 
o será, na medida em que, com o auxílio de 
Deus, fizer frutificar a graça que o Batismo 
lhe conferiu. Confiantes no convite do Pai, 
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador - Estamos no sétimo domingo do 
Tempo Comum, tempo que nos faz viver a cada 
momento a alegria de caminhar juntos com 
o Senhor Jesus. Neste momento, trazemos 
presente os fatos e acontecimentos ocorridos 
nesta semana na comunidade, na Paróquia, na 
Diocese e no mundo (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - O amor misericordioso do Pai está 
presente no coração dos que amam, perdoam 
seus amigos e inimigos e lutam em busca da 
reconciliação e da paz (silêncio). Imploremos a 
misericórdia do Senhor, cantando. 
(Pe. Zezinho)
1 - Mesmo que eu não queira, converte-me 
Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, 
Senhor. Mesmo se a consciência me disser que 
eu não pequei. Mesmo assim, tem piedade de 
mim pelas vezes que eu errei! (bis)
2 - Se alguém saiu ferido quando por minha vida 
passou. Se alguém perdeu a paz quando meu 
egoísmo mais forte falou. Se eu não soube ser 
irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me 
Senhor, converte o meu coração. Tem piedade 
de nós. (3x)
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9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (3, 16-23)

10. Canto de Aclamação 
(CD Liturgia VI - Tempo Comum)
 Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - É perfeito o amor de Deus em quem guarda 
sua Palavra. (bis) 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (5, 38-48)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé 
Presidente - Ao Senhor que nos ensina a viver 
o amor aos irmãos, professemos nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Elevemos ao Pai as súplicas de nossa 
comunidade. Após cada prece, rezemos: Escutai, 
Senhor, a oração do vosso povo.
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja para que lute 
sempre contra toda situação de divisão no ser 
humano que impede uma relação profunda e 
amorosa com Deus. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai os nossos governantes a 
empenhar-se no cultivo da justiça, da paz, da 
promoção da igualdade social e do combate à 
fome. Nós vos pedimos.
- Senhor, encorajai-nos para que possamos amar 
nossos inimigos, fazer o bem aqueles que nos 
odeiam e rezar por aqueles que nos maltratam 
e nos perseguem. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos a respeitar nosso corpo e 
de nossos irmãos(ãs), templos vivos do Espírito 
Santo, para que possamos perseverar no caminho 
da santificação. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todas as pessoas que 
nestes dias de Carnaval deixam suas casas e 
cidades para se divertirem ou descansar, que 
este momento de festa e alegria seja também 
de responsabilidade e compromisso com a vida. 
Nós vos pedimos. 
Presidente - Acolhei, Pai Santo, as súplicas dos 
vossos filhos e filhas. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário membros da comunidade trazem os 
cartazes com as frases bíblicas que estão na porta da igreja, 
erguendo-os diante do altar. O animador(a) proclama em alta 
voz as frases bíblicas. Concluir cantando. 

Animador(a) - O amor ensinado por Jesus não 
pode ficar só nas palavras, mas deve entranhar-se 
nas atitudes e práticas, capaz de transformar o ser 

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

5. Hino do Glória
Presidente - Ao  Deus que sempre nos convida à 
santidade, 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) - Ó Deus, em 
Vosso Filho Jesus, revelastes a força do Vosso 
amor misericordioso. Abri nossos corações para 
o dom do Vosso Espírito e rompei as cadeias da 
violência e do ódio que tanto nos afligem. Ajudai-
nos a testemunhar Vossa Palavra, promovendo 
a vitória do bem sobre o mal. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém. 

7. Leitura do Livro do Levítico (19, 1-2.17-18)

8. Salmo Responsorial (102) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A - Vol. II)
Bendize ó minh’alma, ao Senhor, pois Ele é 
bondoso e compassivo! (bis)
- Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o 
meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, 
ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus 
favores! 
- Pois ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua 
enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida e 
te cerca de carinho e compaixão. 
- O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, 
é bondoso e compassivo. Não nos trata como 
exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção 
às nossas culpas. 
- Quanto dista o nascente do poente, tanto 
afasta para longe nossos crimes. Como um pai 
se compadece de seus filhos, o Senhor tem 
compaixão dos que o temem. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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por dentro, diferentemente da sociedade que se 
julga no direito de condenar em nome de Deus. 
Esse ensinamento mostra que o amor é muito 
mais forte que a vingança contra quem fez o mal. 
Nutrir o ódio, a raiva e o rancor é ir contra Deus 
que sempre veio ao encontro da humanidade 
com o coração misericordioso. Apresentemos 
ao Altar do Senhor nossas vidas, na disposição 
de nos libertar do ódio e do rancor, em busca da 
reconciliação e da paz.
(Pe. Zezinho)
1 - 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.
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)

16. 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.

17. Louvação
Presidente - Demos graças e louvores ao Senhor 
nosso Deus que ama a todos e nos ensina a amar 
também. Cantemos. 
(Pe. José Cândido da Silva) 
1 - Este hino de louvor que envolve o meu ser é 
de gratidão. A bondade do Senhor é tão grande 
sem confim, veio até a mim. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Criador. 
(bis) 
2 - Ao Deus Pai que nos criou a ternura filial, Deus 
é nosso Pai. Jesus Cristo, nosso irmão deu a vida 
pelos seus, nós somos de Deus. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus 
Salvador. (bis) 
3 - Deus é fonte de amor, santifica o nosso ser, 
Espírito de amor. Nós, igreja militante, o amor de 
Deus cantamos, para sempre amém. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Amor. 
(bis)

18. Pai Nosso 
Presidente - Confiantes no amor do Pai, rezemos 
a oração que seu Filho Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

19. Abraço da Paz
Animador(a) - A paz é fruto de um amor sem 
limites. Obedientes aos ensinamentos de 
Jesus, caminhemos na justiça em busca da paz. 
Saudemo-nos com um abraço fraterno.
(Ir. Míria T. Kolling) 
Como é bom viver em harmonia, os irmãos na 
paz e na alegria! É como o orvalho da manhã se 
abrindo em flor, como o saboroso mel que nos 
renova e dá vigor! Como é bom, como é bom, 
irmãos unidos na alegria do Senhor! (bis)

20. 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.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Vigiai Senhor, 
sobre a vossa Igreja e tornai fecundo o vosso 
louvor. Que ele se estenda por toda esta semana e 
que possamos construir relações novas, baseadas 
no respeito à dignidade de cada pessoa. Que o 
mundo creia no anúncio do Vosso Reino. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Catequese Litúrgica (ler para assembleia)

Celebração Dominical da Palavra de Deus
“A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras 
como o próprio Corpo do Senhor, não deixando 
nunca, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar 
da mesa quer da Palavra de Deus, quer do Corpo 
de Cristo e distribuir aos fiéis o Pão da Vida” 
(DV, n 21). As celebrações sagradas da Palavra 
de Deus são da máxima utilidade para vida, 
quer dos indivíduos, quer das comunidades, 
no sentido de fomentar o espírito e a vida Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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do chamado código da santidade. A intenção 
é demonstrar de que forma as pessoas podem 
se relacionar com Deus que libertou seu povo 
da escravidão do Egito. Como ser santo à 
semelhança da santidade de Deus. A santidade 
consiste no comportamento responsável e 
adulto em relação ao próximo, que inicia por 
libertar o coração do ódio e se traduz em 
corresponsabilidade no bem, a fim de evitar 
e afastar o mal e culminar no amor gratuito e 
desinteressado. Deus libertou o povo do ódio 
do Faraó, educou-o no deserto e mostrou-lhe 
amor, conduzindo-o à liberdade e à vida. Na 
Carta de Paulo aos Coríntios, a comunidade é 
tida como lugar onde se encontra Deus e se 
presta culto a Ele. Os conflitos comunitários 
são superados pelo discernimento das 
funções de suas lideranças. Elas pertencem 
à comunidade e estão a serviço delas, a fim 
de que descubra e proclame quem é seu 
verdadeiro dono: Cristo que pertence a Deus. 
Os líderes não são donos da comunidade, 
almejar isso significa destruir o templo de 
Deus. Jesus havia anunciado a destruição do 
Templo de Jerusalém porque aí se instalara 
uma religião e um modo de entender a 
sociedade contrastante com o projeto de Deus. 
A liturgia de hoje nos leva a compreender 
como estamos longe da compreensão do que 
seja a verdadeira santidade. Admiramos os 
testemunhos heroicos daqueles que foram 
elevados à glória dos altares, mas ainda 
não conseguimos chegar a compreender 
que a santidade é também uma realidade 
comunitária, na qual a ajuda mútua nos 
leva a sermos mais humanos e fraternos, 
mais justos e pacíficos, ou seja, mais santos. 
Vivamos, cada vez mais, a santidade em nossas 
comunidades.

Leituras da Semana
2ª feira: Tg 3,13-18; Sl 18; Mc 9,14-29
3ª feira: Tg 4,1-10; Sl 54; Mc 9,30-37
4ª feira: Jl 2,12-18; Sl 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
5ª feira: Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25
6ª feira: Is 58,1-9a; Sl 50; Mt 9,14-15
Sábado: Is 58, 9b-14; Sl 85; Lc 5,27-32
Domingo: Gn 2,7-9; 3,1-7; Sl 50; Rm 5,12-19; Rm 5,12.17-19; 
Mt 4,1-11

espiritual, despertar neles um amor mais 
intenso à Palavra de Deus, realizar celebrações 
mais frutuosas, quer da Eucaristia, quer dos 
outros sacramentos”. 

Guia Litúrgico Pastoral - Edições CNBB
24. Bênção
Presidente - Que o Deus da consolação disponha 
na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas 
bênçãos. Amém.
- Sempre vos liberte de todos os perigos e 
confirme os vossos corações em seu amor. Amém.
- E assim, ricos em esperança, fé e caridade, 
possais viver praticando o bem e chegar felizes à 
vida eterna. 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.

25. 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 
O centro da liturgia de hoje gira em torno 
da perfeição que recorda a criatura humana 
feita à imagem e semelhança de Deus. O 
Evangelho estabelece para a sociedade da 
época a perfeição do amor. O próprio Deus 
é esse amor e Ele não deixa de olhar com 
misericórdia para todo aquele que peca. Esse 
ensinamento mostra que o amor é muito 
mais forte que a vingança contra quem fez 
o mal. Nutrir o rancor, o ódio, a raiva é ir 
contra Deus que sempre veio ao encontro da 
humanidade com o coração misericordioso. A 
Lei do amor é a justiça que o Senhor quer que 
seja cumprida. Amar os inimigos e rezar pelos 
que nos perseguem torna-nos filhos de Deus 
Pai que está nos céus. O Pai nos ama tanto 
que não nos trata como merecíamos pelas 
nossas atitudes mesquinhas e hipócritas. Seu 
amor sempre nos aproxima e por isso somos 
chamados e exortados pelo Senhor Jesus a 
ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. 
É um amor incondicional que transforma a 
nossa sociedade e faz a justiça acontecer em 
nosso meio. Amor que nos faz entender o 
coração daquele que se encontra nas trevas e 
nos impulsiona para o perdão, tão necessário 
em nossos dias. Na primeira leitura deste 
domingo, estamos no coração do Levítico e 


