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

Na porta da Igreja arrumar um bonito local com o lecionário e 
recipientes transparentes contendo diversas sementes. Preparar 
a recordação da vida e para dar início à celebração, cantar de 
forma orante e repetidas vezes o refrão.

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

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

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa 
vida, queremos caminhar com retidão na tua 
luz. (bis) 
(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) 
Assim que Tua glória revelar-se, Senhor, 
perante a história, Tua face contemplarei e 
satisfeito para sempre eu ficarei. 
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 - Amados irmãos e irmãs em Cristo, 
é com grande alegria que nos reunimos para 
celebrar a nossa fé, renovando, hoje, o memorial 
da Páscoa de Jesus que se realiza em todas as 
pessoas e comunidades que abrem os olhos, 
os ouvidos e o coração, e procuram acolher e 
viver a Palavra de Deus. Permitamos ao Espírito 
Santo transformar o solo do nosso coração em 
terra fértil para acolher e fazer frutificar os dons 
que o Pai nos confia. Como família de Deus aqui 
reunida, saudemos a Trindade Santíssima. Em 
nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito 
seja Deus... 
Animador(a) - Neste 15º Domingo do Tempo 
Comum de maneira especial somos convidados 
a uma atenção maior a esse dado: assim como 
a terra seca e sedenta aspira pela chuva, nós 
necessitamos do orvalho da Palavra de Deus 
que revitaliza a nossa fé. Lembremos os fatos 
da semana que passou para que celebremos 
com amor nossa vida de comunidade (recordação 
da vida).

4. Deus nos perdoa 
Presidente - Com o coração arrependido e 
humilde aproximemo-nos do Deus Justo e 
Santo e peçamos perdão pelas nossas faltas e 
omissões (silêncio). Arrependidos, supliquemos. 
Presidente - Tende compaixão de nós, Senhor. 
Todos - Porque somos pecadores. 
Presidente - Manifestai, Senhor, a vossa 
misericórdia. 
Todos - E dai-nos a vossa salvação. 
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- As colinas se enfeitam de alegria, e os campos, 
de rebanhos; nossos vales se revestem de trigais: 
tudo canta de alegria! 

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (8, 18-23) 

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI - TC) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
1 - Semente de Deus é a Palavra, o Cristo é o 
semeador; todo aquele que o encontra, vida 
eterna encontrou. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (13, 1-23) 

12. Partilha da Palavra 
Para concluir a reflexão.

(Pe. Casimiro Irala) 
A Palavra é a semente que Jesus jogou no chão. 
No chão da tua mente, no chão do teu coração. 
1 - Semente que caiu na pedra, semente que não 
quis brotar. Há muito coração de pedra que não 
tem vida pra dar. 
2 - Há gente que não tem ouvido, há gente que 
não quer ouvir. Quem ouve logo frutifica, cem 
por um, milhão por mil. 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus Trindade que nos revela 
os Mistérios do Reino, professemos a nossa fé. 
Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Com fé e confiança, supliquemos 
ao Pai que acolha e atenda as nossas preces. 
- Abençoai Senhor, a Vossa Igreja, para que 
a Vossa Palavra continue sendo semeada 
em nossos corações e possa dar frutos de 
amor e paz em nossas comunidades. Nós vos 
pedimos. 
- Semeai Senhor, na vida de nossos governantes 
a essência do Evangelho de Jesus, para que 
brote de seus corações a prática da justiça e da 
fraternidade. Nós vos pedimos. 
- Compadecei-vos Senhor, dos pobres e 
oprimidos desta terra, para que não desanimem 
diante do sofrimento causado pelas injustiças 
sociais e busquem a alegria de viver na força da 
Vossa Palavra. Nós vos pedimos. 
- Olhai Senhor, por todos os dizimistas que 
doam seus bens e seus dons a serviço da 
comunidade, para que sejam sempre fiéis na 
colaboração e na edificação do vosso Reino. 
Nós vos pedimos. 
(A equipe prepara outras preces conforme a realidade da 
comunidade.)

Presidente - Deus de infinita misericórdia, 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 - Glorifiquemos ao Senhor nosso 
Deus que faz frutificar em nossos corações as 
sementes do seu Reino, cantando o Hino do 
Glória.
(CNBB - André Jamil Zamur) 
Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu 
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece 
o louvor!” 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
4 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no 
esplendor!

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, pela 
força do Espírito Santo, aumentai em nós a 
disponibilidade de acolher a semente da Vossa 
Palavra. Que ela produza frutos de justiça e de 
paz para que o mundo conheça a esperança 
do vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

(Pe. Zezinho) 
É como a chuva que lava, é como o fogo que 
arrasa, tua Palavra é assim, não passa por mim 
sem deixar um sinal. 

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (55, 
10-11) 

8. Salmo Responsorial (64) (CD Liturgia VI - TC) 
A semente caiu em terra boa e deu fruto. (bis) 
- Visitais a nossa terra com as chuvas, e 
transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do 
céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. 
- É assim que preparais a nossa terra: vós a 
regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva 
amoleceis e abençoais as sementeiras. 
- O ano todo coroais com vossos dons, os vossos 
passos são fecundos; transborda a fartura onde 
passais, brotam pastos no deserto. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Atendei, Senhor, os pedidos que 
vos apresentamos e os que estão no silêncio 
dos nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. 
Amém. 

15. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário, os representantes do Conselho 
Comunitário, entram com camisetas ou símbolos que 
representam seus trabalhos pastorais. Diante do presbitério 
ergue-os para a assembleia depois para o altar, enquanto se 
canta. Depois os coloca em lugar previamente preparado.

Animador(a) - Neste domingo nos reunimos 
junto com Cristo, semeador, generoso, que lança 
na terra de nossa vida a semente fecunda de Sua 
Palavra. Cabe a cada um de nós fazer frutificar a 
Boa-Nova de Jesus. Apresentemos ao Altar do 
Senhor os sinais do Reino presentes no meio 
em que vivemos. 
(José Acácio Santana) 
Dos meus dons que recebi pelo Espírito de 
amor trago os frutos que colhi e em tua mesa 
quero pôr. (bis) 

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 Pai de amor e 
bondade pelos sinais do Seu Reino presentes 
no meio de nós e por todas as pessoas que se 
doam nesta missão. 
(DR) 
Glória, glória, aleluia! (3x) Louvemos ao 
Senhor! 
1 - Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao 
coração, tudo canta, Deus é grande, Deus é bom 
e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une 
por amor. Louvemos ao Senhor! 
2 - Deus nos fez comunidade, pra vivermos como 
irmãos, braços dados, todos juntos, caminhemos 
sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem 
como nós. Louvemos ao Senhor! 
3 - Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor. 
Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor. 

Venceremos as tristezas, venceremos o temor. 
Louvemos ao Senhor! 

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 - Unidos como comunidade de fé, 
rezemos como Jesus nos ensinou. Pai Nosso... 

19. Abraço da Paz 
Animador(a) - Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudemo-nos com um abraço 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) -  Ó Deus, 
fortalecidos por esta celebração, nós vos pedimos 
que a Palavra enviada à terra produza frutos em 
nossos corações, em nossa comunidade e no 
mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

22. Breves Avisos 

23. Refletindo o dízimo (ler para a assembleia) 
“Deus deve ser a prioridade de nossa vida. A Ele 
devemos oferecer sempre o melhor, tanto da 
nossa riqueza como da própria vida. O dízimo é 
a oferta melhor que podemos oferecer de toda 
produção do nosso trabalho. Devemos dar não 
só a parte do salário, da riqueza, mas também 
parte do nosso tempo, das nossas palavras, 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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se pergunta pela eficácia da Boa-Nova do 
Reino. Hoje, entre nós, não é diferente. Basta 
lembrarmos a catequese: quantos jovens 
perseveram depois da primeira comunhão 
eucarística ou da celebração da Crisma? Depois 
de uma missão popular que arrastou milhares 
de pessoas, quantas participam assiduamente 
e se comprometeram com as comunidades? No 
“quarto dia” de muitos de nossos movimentos 
eclesiais, quantos perseveraram de fato? Obter 
e contemplar grandes resultados é a tentação 
imediata de todo ser humano. A Boa-Nova 
do Reino de Deus é uma pequena semente 
que condensa em si um grande potencial. 
Lembremos o que o apóstolo Paulo afirma: 
“Aquilo que parece frágil e insignificante aos 
olhos humanos é instrumento da força da vida 
do próprio Deus”. A parábola do semeador é 
uma exortação (convite) à comunidade de fé, em 
vista de sua perseverança e do bom testemunho 
dos convertidos ao seguimento de Jesus à 
proposta do Reino. Contudo, cada um e cada 
comunidade deve se perguntar: que terreno 
somos nós? Que semeadores somos nós? Vale 
a pena semear? 
A parábola de Jesus é de ESPERANÇA.
Jesus é o Semeador, e nós também o somos, 
junto com Ele... 
Ele semeia em todos os terrenos, mesmo nos 
inférteis.
E algumas sementes acabam germinando...
Semear o sorriso para que resplandeça alegria 
ao redor de nós.
Semear nossas energias para enfrentar as 
batalhas da vida.
Semear nossa coragem para reerguer a coragem 
do outro.
Semear o nosso entusiasmo, a nossa fé, o nosso 
amor...
O Evangelho de hoje nos garante, que apesar 
do aparente fracasso, o sucesso do “Reino” está 
garantido. 

Leituras da Semana
2ª feira: Is 1,10-17; Sl 49; Mt 10,34-11,1
3ª feira: Is 7,1-9; Sl 47; Mt 11,20-24
4ª feira: Is 10,5-7.13-16; Sl 93; Mt 11,25-27
5ª feira: Zc 2,14-17; Lc 1,46-55; Mt 12,46-50
6ª feira: Is 38,1-6.21-22.7-8; Is 38,10-16; Mt 12,1-8
Sábado: Mq 2,1-5; Sl 9; Mt 12,14-21
Domingo: Sb 12,13.16-19; Sl 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

pensamentos e até de nossos sentimentos, 
colocando-nos a serviço na Igreja, exercendo 
uma atividade para o bem de todos e para que 
o Reino de Deus aconteça”. 

24. Bênção 
Presidente - A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde vossos corações e vossas 
mentes no conhecimento e no amor de Deus e 
de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 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 (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
A exemplo da comunidade de Mateus, estamos 
diante de uma parábola que tem por objetivo 
avaliar a acolhida da Boa-Nova do Reino. A 
semente, lançada à terra pelo semeador, é a 
Palavra de Deus. O semeador é o próprio Jesus, 
que avalia positivamente a eficácia da Palavra 
do Reino. O semeador espalha generosamente 
a semente, confiando sempre em uma boa 
colheita. Esta Palavra é mais que atual. O sistema 
no qual vivemos nos obriga a sermos cada vez 
mais insensíveis à Palavra. Quantas vezes ela 
soa estranha aos nossos ouvidos. “A Palavra 
é fogo. E nós muitas vezes atiramos baldes de 
água sobre ela de nosso bom- senso, de nossa 
falsa prudência, de nossa incrível preguiça. 
Isso significa atraiçoar a Palavra, ter o coração 
endurecido. O terreno já está ocupado: por 
nós mesmos, pelos nossos esquemas, nossos 
desejos, nosso egoísmo, nossa indiferença. 
A Palavra em nós deve tornar-se vida, caso 
contrário acaba por desvirtuar-se, envilecer 
(tornar vil), tornar-se incompleta.” Jesus, 
estrategicamente, utiliza a experiência de um 
esperto agricultor que confia na fertilidade 
de seu próprio terreno. Começa falando do 
Reino de Deus, comparando-o a uma colheita 
que superou as expectativas. As cifras de cem, 
sessenta e trinta por um revelam a plenitude do 
Reino de Deus. A Palavra de Deus acolhida, por 
um grupo de pessoas, é fecunda e ultrapassa 
todas as previsões humanas. No subsolo desta 
parábola se esconde toda a realidade de vida 
da comunidade. Em meio às perseguições e às 
deserções de muitos convertidos, a comunidade 


