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

Preparar o espaço celebrativo conforme o tempo litúrgico e a 
recordação da vida. 

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

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

(Autor Desconhecido) 
Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa 
messe, pois a messe é grande Senhor, e os 
operários são poucos! (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. Maria da Conceição Villac) 
Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. 
1 - Toda a Igreja aqui está para o encontro com 
Deus. Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus. 
2 - Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso 
irmão: mediador, sacerdote, nosso ponto de 
união. 
3 - Rezaremos com Cristo o perfeito louvor e 
seremos pro Pai uma imagem de amor. 

4 - Céus e terra estarão na oblação de Jesus. 
Quer unir num rebanho os remidos da cruz.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos! É com grande alegria que nos 
reunimos à luz do Ressuscitado para celebrar 
a nossa fé e a nossa vida de comunidade. Este 
Décimo Primeiro Domingo do Tempo Comum 
recorda-nos a compaixão de Deus para com 
seu povo escolhido e do envio missionário dos 
discípulos como mensageiros da Boa-Nova do 
Reino. É a partir da perspectiva missionária 
que se definem a vocação e a identidade da 
comunidade eclesial na sociedade, com uma 
opção preferencial pelos sofredores. Reunidos 
como povo escolhido e consagrado a Deus, 
façamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Celebremos o Memorial da 
Páscoa de Jesus que se revela em todos aqueles 
que assumem o ministério da evangelização, 
colocando-se a serviço dos que são humilhados 
pela enfermidade, pela discriminação e pela 
falta  de condições dignas de vida. Tenhamos 
presentes nesta celebração todos os batizados 
que respondem afirmativamente ao chamado 
missionário, bem como os fatos marcantes 
da semana que passou na comunidade, na 
paróquia, na diocese, no Brasil e no mundo. 

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). 
Confiantes, supliquemos. 
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos 
enriquecer, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
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9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (5, 6-11)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
1 - O Reino do céu está perto! Convertei-vos, 
irmãos, é preciso! Crede todos no Evangelho! 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (9, 36-10,8)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Pres idente  -  No  Deus  compass ivo  e 
misericordioso, professemos a nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes na bondade de Deus, 
supliquemos por nossas necessidades.
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja e seus pastores, o 
Papa Francisco, nossos bispos, padres, diáconos, 
religiosos e (as), para que permaneçam firmes 
no anúncio do Vosso Reino seguindo o exemplo 
de Jesus, nosso Mestre. Nós vos pedimos.
- Senhor, libertai nossos governantes da 
corrupção, da sede do poder, da ganância 
do ter, para que sejam promotores da justiça 
social, da fraternidade e trabalhem para superar 
as situações de morte que continua gerando 
grandes sofrimentos. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai todas as pessoas que estão a 
serviço do bem comum servindo aos irmãos nas 
pastorais, serviços, ministérios, movimentos, 
organizações, instituições, ONG’s..., para que 
sejam fortalecidos nos momentos difíceis da 
missão. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde dos 
enfermos, pelos aniversariantes, pelos falecidos 
e por todos os motivos que queremos rezar 
neste dia os quais estão no silêncio dos nossos 
corações. Nós vos pedimos. 
Presidente - Atendei, Senhor da vida, os pedidos 
de nossa comunidade aqui reunida. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém. 

15. Apresentação dos Dons 
Durante a motivação, membros das equipes de serviço, pastorais 
específicas, movimentos, grupos e associações, entram pela 
nave da Igreja com velas acesas. Diante do altar erguem-nas 
para a assembleia, depois para o altar, enquanto se canta. A 
seguir, depositam-nas em um recipiente previamente preparado 
no chão, diante do altar.

Animador(a) - A liturgia de hoje nos faz viver, 
sentir e celebrar a compaixão de Deus para com 
seu povo escolhido e o envio missionário dos 

- Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso 
povo santo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai que nos 
enviou Jesus para revelar o Seu Projeto de Amor, 
cantando.
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos 
dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, 
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), 
como nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei 
nossos pedidos (glória a Deus), atendei nosso 
clamor. 
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o 
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito 
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, pelo 
Batismo nos chamastes a ser vosso povo para 
celebrar vosso nome e anunciar o Reino dos 
Céus. Concedei-nos ser um sinal visível daquilo 
que anunciamos. Dai-nos viver em comunhão 
convosco, servindo os nossos irmãos e irmãs. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Taizé) 
Louvarei a Deus, seu nome bendizendo! (bis) 
Louvarei a Deus, sua Vida nos conduz! (bis)

7. Leitura do Livro do Êxodo (19, 2-6a)

8. Salmo Responsorial (99) (CD Cantando os Salmos)
Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. (bis)
- Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao 
Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos!
- Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, Ele mesmo 
nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e 
seu rebanho.
- Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua 
bondade perdura para sempre, seu amor é fiel 
eternamente!

Deus nos fala

Nossa resposta
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discípulos como mensageiros da Boa-Nova do 
Reino. Apresentemos ao altar do Senhor a nossa 
vida e o compromisso que recebemos no nosso 
Batismo de dar continuidade à missão que Jesus 
nos confiou.
(Pe. José Weber) 
Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia 
em mim brilhou, jamais se esconda e não se 
apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero 
que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar 
guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, 
Senhor!

16. Canto das Oferendas (João Bento de Souza) 
1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós 
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos, 
vitórias são frutos da vida para o teu altar. 
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com 
todo fervor. (bis) 
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno, 
que luta unido para se libertar. 
3 - Nós trazemos ofertas de vida, de luta sem 
paga em favor do irmão. Com amor vamos 
tudo entregar ao Senhor, na oferta do vinho 
e do pão.

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por todos os 
sinais do seu Reino presentes entre nós e pela 
dedicação de tantos homens e mulheres que 
promovem a vida onde vivem e trabalham.
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias 
todas apontam para o mesmo rumo onde tu 
estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a 
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o 
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua 
verdade, que na humanidade plantou tamanho 
amor... 
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o 
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, 
nossos projetos só se realizam quando ele 
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na 
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu 
povo santo que fará o mundo teu trono e teu 
altar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso 
Presidente - Como irmãos e irmãs filhos do 
mesmo Pai, rezemos confiantes a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz 
Animador(a) - Todo aquele que anuncia e dá 
testemunho do Reino faz a vontade do Pai. No 
compromisso de construir a justiça e a paz, 
saudemo-nos com um gesto 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) 
(Cesareo Gabarain) 
1 - Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem 
sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. 
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir 
pronunciaste o meu nome. Lá na praia, eu 
deixei o meu barco, junto a ti, buscarei outro 
mar. 
2 - Tu sabes bem que, em meu barco, eu não 
tenho nem ouro nem prata, somente redes e o 
meu trabalho. 
3 - Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que 
a outros descanse. Amor que almeja seguir 
amando. 
4 - Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna 
de almas que esperam, bondoso amigo assim 
me chamas.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que 
por meio de Jesus Cristo realizastes uma 
nova e eterna aliança conosco, concedei 
que obedecendo à vossa vontade, possamos 
colaborar na construção do vosso Reino e 
glorificar o vosso Santo nome. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Bênção 
- O Deus da vida, que se revela na pessoa de 
Jesus, nos encha do seu Espírito e nos renove 
na alegria e no amor. Amém.
- Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso: Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Como o Mestre, o cristão desenvolve seu 
trabalho evangelizador de forma gratuita. 
Sua recompensa é a alegria de ter servido e 
amado os irmãos com a mesma generosidade 
que ele aprendeu de Jesus. “Vocês receberam 
de graça, deem de graça!” Essa advertência, 
com a qual Jesus conclui o texto de hoje, é, ao 
mesmo tempo, uma garantia de fidelidade a 
Jesus e de autenticidade dos evangelizadores. 
“Oxalá o mundo atual - que procura às vezes 
com angústia, às vezes com esperança - 
possa assim receber a Boa-Nova, não por 
intermédio de evangelizadores tristes e 
desalentados, impacientes ou ansiosos, mas 
por meio de ministros do evangelho, cuja 
vida irradia o fervor de quem recebeu, antes 
de tudo em si mesmo, a alegria de Cristo e 
aceita consagrar sua vida à tarefa de anunciar 
o Reino de Deus e de implantar a Igreja no 
mundo”.
(Documento de Aparecida, 552 in Roteiros Homiléticos do Tempo 
Comum - Ano A)

Leituras da Semana
2ª feira: 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42
3ª feira: 1Rs 21,17-29; Sl 50; Mt 5,43-48
4ª feira: 2Rs 2,1.6-14; Sl 30; Mt 6,1-6.16-18
5ª feira: Eclo 48,1-15; Sl 96; Mt 6,7-15
6ª feira: Dt 7,6-11; Sl 102; 1Jo 4,7-16; Mt 11,25-30
Sábado: Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Domingo: Jr 20,10-13; Sl 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

- Vós sois o povo e o rebanho do Senhor. Ide 
em paz e Deus vos acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto Final (Francisco José da Silva) 
1 - Senhor, eu quero te agradecer, de todos os 
dias a gente poder conversar. Senhor, o mundo 
precisa te conhecer, mas eu te prometo que vou 
evangelizar. 
Eu quero te dizer agora que eu já vou embora, 
evangelizar. (bis) 
2 - Senhor, às vezes me ponho a rezar, e peço 
o fim da violência e da fome do irmão. Senhor, 
que chegue a todos os povos, a graça, o perdão, 
o anúncio da salvação.

Meditando a Palavra de Deus
A  B o a - N ova  d e ste  d o m i n go  re a l ça  a 
importância da missão da Igreja, povo 
sacerdotal, povo da aliança; amplo é o 
panorama da missão evangelizadora. A 
compaixão de Jesus pelo povo abandonado, 
como “ovelhas sem pastor”, faz pensar na ação 
evangelizadora das populações das grandes 
cidades, dos bairros e das periferias, sem 
contar aquelas distantes, que se multiplicam 
por toda parte, nos campos, nas florestas, 
nas margens dos rios e nos assentamentos. 
Como anunciar a Boa-Nova do Reino nas 
violentas periferias de certas cidades que 
acolhem milhares de pessoas todos os dias? 
Em meio a essa realidade, a Igreja é chamada 
a repensar profundamente e a relançar com 
fidelidade e audácia sua missão. Ela não 
pode fechar-se diante daqueles que só veem 
confusão, perigos e ameaças (cf. Documento de 
Aparecida, 11). O Evangelho desse domingo é, 
antes de tudo, uma palavra de esperança e 
uma garantia do amor e da compaixão de 
Deus para com cada um de nós, membros 
do seu povo. Em Jesus, o Bom Pastor, Deus 
solidariza-se com as pessoas que mais 
sofrem. Por meio de seu Filho, o Pai continua 
o projeto da aliança com os pobres da terra. 
Jesus emoldura a missão evangelizadora 
com a atitude de compaixão pelo povo 
abandonado, para avisar que a missão, 
mais do que uma simples transmissão dos 
conteúdos da fé, constitui-se em presença 
solidária do discípulo e missionário no meio 
do povo. Seu testemunho e sua convivência 
sensível e terna com os desprotegidos são 
mais eloquentes do que muitas palavras. 
O seguidor de Cristo não trabalha em prol 
dos semelhantes em vista de vantagens 
pessoais, seja para se tornar conhecido e 
estimado, seja para se enriquecer com seus 
serviços religiosos, como faziam os rabinos. 


