
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 
A equipe acolhe com alegria os membros da comunidade 
que chega. Preparar a recordação da vida com antecedência. 
Cantar suavemente o refrão para a assembleia entrar em clima 
de oração.

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

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

(Ir. Míria T. Kolling)
“Ó vinde a mim os que chorais, desconsolados 
e afligidos pela dor! Ó vinde a mim! Ó vinde a 
mim: Em mim tereis consolo e compaixão!” 
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. José de Lacerda) 
No meio da tua casa recebemos, ó Deus, a tua 
graça! Sem fim, nossa louvação, pois a justiça 
está toda em tuas mãos! 
1 - Alegrai-vos no Senhor! Quem é bom, venha 
louvar. Peguem logo o violão e o pandeiro pra 
tocar! Para Ele um canto novo vamos, gente, 
improvisar. 

2 - Ele cumpre o que promete: podem Nele 
confiar! Ele ama o que é direito e Ele sabe bem 
julgar. Sua Palavra fez o céu, fez a terra e fez o 
mar. 
3 - Põe abaixo os planos todos desses povos 
poderosos. E derruba os pensamentos dos 
malvados orgulhosos. Mas os planos que Ele 
faz vão sair vitoriosos.

3. Saudação
Presidente -  Irmãos e irmãs em Cristo, 
nós os acolhemos com muito carinho para 
glorificar a Deus por confiar aos pobres e 
humildes a sabedoria do Reino. Celebremos 
o Mistério Pascal de Cristo que se revela em 
todas as pessoas e comunidades que vivem a 
sabedoria dos pequenos, praticam a mansidão 
e a humildade em suas relações e atividades. 
Façamos o sinal da 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) - Neste nosso encontro fraterno, 
alimentemos nossa fé por meio da escuta 
e acolhimento da Palavra de Deus. Vamos 
recordar os fatos marcantes da semana que 
passou. (Recordação da vida) No próximo dia 15, 
nossa Diocese comemora 30 anos de ação 
evangelizadora com muitas lutas e conquistas. 
Neste encontro louvemos a Deus pela nossa 
caminhada.

4. Deus nos perdoa
Presidente - Para celebrarmos dignamente os 
Santos Mistérios, supliquemos ao Senhor que 
tenha misericórdia de nós. (Silêncio) Peçamos 
perdão dos nossos pecados.
Presidente - Tende compaixão de nós, Senhor. 
Todos - Porque somos pecadores. 
Presidente - Manifestai, Senhor, a vossa 
misericórdia. 
Todos - E dai-nos a vossa salvação. 

Presidente - Deus de amor infinito, tenha 
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e os vossos santos com louvores vos bendigam! 
Narrem a glória e o esplendor do vosso Reino e 
saibam proclamar vosso poder!
- O Senhor é amor fiel em Sua Palavra, é 
santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta 
todo aquele que vacila e levanta todo aquele 
que tombou.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (8, 9. 11-13)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia XVI)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor 
da terra; os mistérios do Reino aos pequenos, 
Pai, revelas!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (11, 25-30)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que é solidário para com 
os pobres, professemos nossa fé. Creio em Deus 
Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Cheios de esperança, elevemos 
ao Senhor da vida, os pedidos de nossa 
comunidade. A cada prece, digamos: Em vosso 
imenso amor, atendei-nos Senhor.
- Ó Pai, dai a Vossa Igreja muita sabedoria para 
administrar as necessidades do vosso povo 
empobrecido pela ganância dos poderosos para 
que a dignidade deles seja restabelecida. Nós 
vos pedimos.
- Ó Pai, despertai a consciência dos nossos 
governantes para que promovam o bem aos 
cidadãos brasileiros, especialmente àqueles que 
vivem na miséria. Nós vos pedimos.
- Ó Pai, ajudai-nos para que possamos aprender 
de Jesus o dom da mansidão e da humildade 
no convívio com as pessoas. Nós vos pedimos.
- Ó Pai, abençoai todos os dizimistas da nossa 
comunidade e concedei que permaneçam fiéis 
com a sua doação. Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Senhor da vida, os pedidos 
de nossa comunidade aqui reunida. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
A equipe prepara com antecedência e apresenta, de forma 
criativa, as ações realizadas na comunidade em favor dos 
irmãos sofredores. Ex.: tipos de auxílios realizados em relação 
às famílias de detentos, drogados, enfermos, desempregados... 
para aliviar o sofrimento.

piedade 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 - Glorifiquemos ao Senhor pela 
caminhada da nossa Diocese, nesses 30 anos 
de evangelização e por todas as pessoas que se 
empenham nessa missão, 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 Deus, revelais 
o vosso Reino e o dais em herança aos simples 
e puros de coração. Ajudai-nos a sermos 
humildes, livres e felizes, para que nossa vida 
seja semelhante à de vosso Filho Jesus Cristo. 
Que ele nos ajude a enfrentar os desafios de 
todos os dias e a anunciar a alegria que brota 
da fé e da vossa bondade. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

7. Leitura da Profecia de Zacarias (9, 9-10)

8. Salmo Responsorial (144) (CD Cantando os Salmos)
Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor! 
(bis)
- Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e 
bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os 
dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o 
vosso nome para sempre.
- Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, 
é paciência, é compaixão. O Senhor é muito 
bom para com todos, sua ternura abraça toda 
criatura.
- Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, 

Deus nos fala

Nossa resposta
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Animador(a) -  O jugo e o fardo de Jesus são 
suaves não porque são menos exigentes, 
mas porque eles tornam o ser humano 
verdadeiramente livre. Acolher o convite de 
Jesus significa comprometer-se com as causas 
da justiça e da paz. Apresentemos ao altar 
do Senhor nossa disponibilidade em sermos 
mansos e humildes de coração.
(Lindberg Pires) 
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, 
mas este pouco nós queremos com os irmãos 
compartilhar. 

16. Canto das Oferendas (Pe. Zezinho) 
1 - Não tinha nada pra te oferecer, não tinha 
nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só 
pensava nos pecados que eu já fiz, eu só pensava 
nos irmãos aos quais não fiz feliz. Então eu me 
lembrei, então eu me lembrei. 
Mais do que ouro, mais que prata, mais que 
qualquer dom, o que tu queres é meu coração. 
(bis) 
2 - De mãos abertas e em procissão, eu te 
ofereço o fruto do trabalho dos irmãos. Eis 
minhas mãos, eu sou trabalhador, trago nas 
mãos este sinal, sinal do meu amor. Enquanto 
eu trabalhei, foi isso que eu pensei.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor por todas 
as pessoas que a exemplo de Jesus vivem a 
mansidão e agem com misericórdia em relação 
aos irmãos necessitados, cantando.
(Zé Vicente) 
1 - De todos os cantos viemos, para louvar o 
Senhor. Pai de eterna bondade, Deus vivo e 
libertador, todo o povo reunido, num canto 
novo louvor. 
Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. 
2 - Os pais e mães de família, vamos todos 
celebrar. A força nova da vida, vamos alegres 
cantar. A juventude e as crianças, todos reunidos 
no amor. 
3 - Bendito o Deus da esperança, que anima 
a gente a andar. Bendito o Cristo da vida, que 
ensina a gente a amar. Bendito o Espírito Santo, 
que faz o povo criador.

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 - Guiados pelo Espírito de Jesus 
e iluminados pela sabedoria do Evangelho, 
rezemos com fé. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz 
Animador(a) - A paz é dom de Deus. Todos os 
dias devemos dar um passo para a paz. É nossa 
missão promovê-la em todos os ambientes. 
Saudemo-nos com um gesto fraterno.
(Pe. Eliomar Ribeiro) 
Um abraço de paz, um abraço de irmão, um 
abraço que vá alegrar seu coração. (bis) Paz pra 
você, paz para nós, paz para o mundo. Onde 
há dor, melancolia, nós vamos levar a paz. (bis)  

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. José Raimundo Galvão) 
Eis o pão da vida, eis o pão dos céus que 
alimenta o homem, em marcha para Deus. 
1 - Um grande convite o Senhor nos fez e a Igreja 
o repete a toda vez. Feliz quem ouve e alegre 
vem trazendo consigo o amor que tem. 
2 - Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue 
da cruz o amor nasceu. E ainda hoje Ele dá vigor, 
aos pobres, aos fracos, ao pecador. 
3 - Se o homem deseja viver feliz não deixe 
de ouvir o que a Igreja diz: procure sempre se 
aproximar do Deus feito pão para nos salvar. 
4 - Há várias maneiras de o receber, efeitos 
diversos pode conter, não nos suceda comer em 
vão aquilo que é fonte de salvação. 
5 - Quem come este pão sempre viverá, pois 
Deus nos convida a ressuscitar. Oh! Vinde todos, 
comei também o pão que encerra o sumo bem.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Nós vos pedimos, 
ó Deus, que, enriquecidos por tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos da salvação 
sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Refletindo sobre o dízimo 
(ler para a assembleia)

O que é o dízimo?
Por meio do dízimo, que é uma contribuição 
motivada pela fé, os fiéis vivenciam a comunhão, 
a participação e a corresponsabilidade na 
evangelização. O dízimo é uma contribuição 
sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual 
cada comunidade assume corresponsavelmente 
sua sustentação e da Igreja. Ele pressupõe 
pessoas evangelizadas e comprometidas com a 
evangelização. Como sistema de contribuição, o 
dízimo tem as seguintes características: 
- É relacionado com a experiência de Deus e com 
o amor fraterno;
- É um compromisso moral dos fiéis com a Igreja;
- É fixado de acordo com a consciência retamente 
formada;

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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todos aqueles que sofrem na vida por falta 
de saúde, carentes de dignas condições de 
vida, preocupados com o futuro de seus 
filhos, angustiados diante dos mecanismos 
opressores e geradores da violência. Afligem, 
hoje, “os graves problemas da violência, 
pobreza e injustiça; a crescente cultura da 
morte que afeta a vida em todas as suas 
formas” (Documento de Aparecida, 185; cf. 
439; 503). Carregar a carga (o jugo) de Jesus 
não significa alienar-se ou descomprometer-
se, mas empenhar-se nas causas da justiça e 
da paz. Compete também à Igreja, que exulta 
de alegria pela atuação do Senhor, percebida 
pelos pequenos, oferecer à humanidade, 
em particular aos sofredores, a Boa-Nova, 
a suavidade do Reino revelada por Jesus. 
Contudo, só seremos discípulos missionários, 
portadores dessa Boa-Nova, se vivermos 
segundo o Espírito e se nos deixarmos mover 
pelo mesmo Espírito de Deus.

Leituras da Semana
2ª feira: Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144; Mt 9,18-26
3ª feira: Os 8,4-7.11-13; Sl 113; Mt 9,32-38
4ª feira: Os 10,1-3.7-8.12; Sl 104; Mt 10,1-7
5ª feira: Os 11,1-4.8c-9; Sl 79; Mt 10,7-15
6ª feira: Os 14,2-10; Sl 50; Mt 10,16-23
Sábado: Is 6,1-8; Sl 92; Mt 10,24-33
Domingo: Is 55,10-11; Sl 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

- É sistemático e periódico.
(O dízimo na comunidade de fé: orientações e propostas - Doc. 
106 - CNBB)

24. Bênção
Presidente - A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde os vossos corações e 
vossas mentes no conhecimento e no seu amor 
e, de Seu Filho, Jesus Cristo. Amém.
- A bênção de Deus que é amor infinito, Pai 
e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e 
permaneça para sempre. Amém.
- Ide em paz, vivendo a mansidão e humildade 
de Jesus e que o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

25. Canto Final (José Alves) 
É o dizimo Senhor que nos mostra com certeza 
gratidão ao Criador, compromisso na Igreja. 
(bis) 
1 - Nada me falta em meu caminhar, o Senhor 
abençoa a quem aprendeu a partilhar. 
2 - Vem ser dizimista na comunidade, caminho 
seguro de verdadeira fraternidade.

Meditando a Palavra de Deus
Deus não age como a maioria dos homens, 
que tratam bem apenas os amigos. Ao 
contrário, Ele é humilde e pacífico, como 
diz a 1ª leitura de hoje, tirada do livro do 
profeta Zacarias. Se Deus agisse como os 
reis poderosos ou se revelasse somente a 
“sábios e entendidos”, então, sim, excluiria 
muitos da sua revelação e da sua amizade. 
Mas esta não é a vontade de Deus! Na 
experiência do salmista, o Senhor que vem, 
é misericórdia, amor, paciência e compaixão. 
Muito bom para com todos; sua ternura 
abraça toda criatura (Salmo Responsorial). 
Paulo, apóstolo, adverte que o homem 
fechado para Deus é carne. Sua existência é 
limitada e sem perspectivas. Mas para quem 
se abre ao Espírito que ressuscitou a Cristo 
dos mortos, até o corpo mortal torna-se 
espiritual, destinado à vida verdadeira. Na 
opinião de Paulo, só se constitui porta-voz 
do Reino anunciado por Cristo quem vive 
segundo o Espírito e se deixa mover por ele 
(segunda leitura). Jesus, manso e simples, 
Messias e Salvador, não afasta ninguém de 
sua presença. Pelo contrário, atrai e aproxima. 
As pessoas achegam-se confiantes e ele 
constata que há gente aflita, sobrecarregada 
e lhe faz um convite: “Venham para mim 
todos vocês que estão cansados de carregar o 
peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso”. 
Podemos nos perguntar: quem são, hoje, 
os cansados e aflitos que Jesus chama para 
junto de si? Cansados e aflitos podem ser 


