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

Preparar um bonito painel com fotos dos leigos e leigas atuando 
nas equipes, pastorais, ministérios e movimentos, e também 
a recordação da vida trazendo presente os fatos importantes 
da semana que passou. Para dar início à celebração, cantar o 
refrão orante repetidas vezes.

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

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

(Frei Luiz Turra) 
Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (José Acácio Santana) 
Que alegria quando me disseram vamos à casa 
do nosso Pai. 
1 - Eterno Pai, Tu nos chamaste à vida, nós somos 
filhos do teu grande amor, uma família sempre 
agradecida que se reúne para o teu louvor. 
2 - Na tua casa ao redor da mesa, os que vieram 
vão se dando as mãos e Tu contemplas toda essa 
riqueza de ver os filhos sempre mais irmãos. 

3 - E sobre a mesa numa santa ceia Jesus se faz 
o teu sagrado pão. Em nossas vidas teu amor 
semeias para colher os dons da salvação.

3. Saudação
Presidente - Reunidos para celebrar nossa fé 
e nossa vida, somos convidados a reconhecer 
e seguir Jesus, o Messias, Filho do Deus Vivo. 
Façamos o sinal que nos identifica como 
seguidores e seguidoras do Cristo Ressuscitado. 
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) - Neste dia comemoramos o 
Dia das Vocações Leigas. Vamos celebrar com 
alegria a vida de tantos homens e mulheres que 
desempenham vários ministérios a serviço da 
Igreja e da sociedade. Hoje, de modo especial, 
queremos rezar pelos nossos irmãos e irmãs 
leigos e leigas que evangelizam com amor: 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas 
ações evangelizadoras. Vamos trazer presente 
também, os fatos e acontecimentos da semana 
que passou (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - Ao Deus da vida, sempre pronto a 
nos acolher e perdoar, peçamos perdão de nossas 
faltas e omissões (silêncio). Confiantes em Sua 
misericórdia, confessemos os nossos pecados. 
Confesso a Deus...
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe 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 a Deus nosso Pai, 
fonte de vida e santidade que em Jesus Cristo 
nos alimenta na fé e nos conduz ao caminho da 
salvação, cantando o Hino do Glória. 
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12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Pedro confessou sua fé dizendo: “Tu 
és o Messias, o Filho do Deus vivo.”  Confirmemos 
também nós, a nossa fé, cantando ou rezando. 
(Sugestão nº 396 - Hinário Louvai o Senhor)

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes no Deus Amor que acolhe 
com carinho as súplicas dos vossos filhos e filhas, 
elevemos nossos pedidos. A cada prece digamos: 
Jesus, Filho do Deus vivo, atendei-nos.
 - Senhor, iluminai Vossa Igreja para que obediente 
ao Vosso Filho e às orientações do sucessor de 
Pedro, o Papa Francisco, continue firme na 
mesma fé professada pelos apóstolos. Nós vos 
pedimos.
 - Senhor, abençoai a nossa nação, para que nos 
tempos de crise política, possa prevalecer o bom 
senso nas ações de nossos governantes. Nós vos 
pedimos. 
- Senhor, encorajai todos as pessoas que estão 
a serviço do Vosso Reino, para que cada um, 
segundo o dom que o Senhor concedeu, não 
desanimem diante das dificuldades encontradas 
na caminhada Pastoral, na Igreja e na sociedade. 
Nós vos pedimos. 
Presidente - Acolhei, Pai Santo, as preces que 
Vos apresentamos e concedei-nos as graças que 
necessitamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - O Evangelho de hoje nos ensina 
que não basta saber o que os outros dizem de 
Jesus. O importante é a tomada de posição 
pessoal de cada um de nós. A família é a 
primeira responsável pela educação dos filhos 
na fé. A Comunidade com seus leigos e leigas 
são chamados a dar continuidade na missão 
evangelizadora. Apresentemos ao altar do Senhor 
nossa vida e a disposição de anunciar com firmeza 
de fé, na família, na Igreja e na sociedade, que 
Jesus é o Filho do Deus vivo que veio para nos 
salvar. 
O animador(a) convida a assembleia a proclamar a frase do 
Evangelho e em seguida cantar o refrão. “Tu és o Messias, o 
Filho do Deus vivo”.

(José Acácio Santana) 
Toma Senhor, nossa vida em ação para mudá-la 
em fruto e missão. Toma Senhor, nossa vida em 
ação para mudá-la em missão.

16. Canto das Oferendas 
(Pe. Raimundo do Carmo Borges - Martins Antonello) 

(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, fonte de 
sabedoria, transformastes Pedro em uma rocha 
para sustentar a unidade na fé, dai a todos nós 
a luz do vosso Espírito, para que reconheçamos 
em Jesus de Nazaré, o verdadeiro Filho de Deus, 
tornando-nos pedras vivas da Igreja. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (22, 
19-23)

8. Salmo Responsorial (137) (CD Cantando os Salmos)
Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! 
Completai em mim a obra começada! (bis)
- Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque 
ouvistes as palavras dos meus lábios! Perante os 
vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo 
vou prostrar-me.
- Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque 
fizestes muito mais que prometestes; naquele dia 
em que gritei, vós me escutastes e aumentastes 
o vigor da minha alma.
- Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de 
longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa 
bondade é para sempre! Eu vos peço: não deixeis 
inacabada esta obra que fizeram vossas mãos!

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (11, 33-36)

10. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas II)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir 
minha Igreja; e as portas do inferno não irão 
derrotá-la. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (16, 13-20)

Deus nos fala

Nossa resposta

Coleta Fraterna
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1 - Ofertar nossa vida queremos como gesto de 
amor, doação. Procuramos criar mundo novo, 
trazer para o povo à libertação. 
De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que 
somos e tudo que amamos. Os dons que nós 
temos compartilharemos, aqueles que sofrem, 
sorrir os faremos. 
2 - A injustiça que fere e que mata tanto homem, 
criança e mulher. Faz o jovem viver sem sentido, 
frustrado, perdido, distante da fé. 
3 - Juventude, milhões pelo mundo, tanto anseio 
de libertação! Gente nova, sem cercas e muros, 
constrói seu futuro, liberta o irmão. 
4 - Na família, primeira escola, aprendemos a 
lei do amor. Nos estudos, uma habilidade, com 
seriedade, buscamos, Senhor.

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus nosso Pai, por todas 
as manifestações de fé em nossas comunidades, 
paróquias, Diocese, no Brasil e no mundo e por 
todos os evangelizadores, que doam suas vidas a 
serviço do Reino e da sociedade, 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 - Do passado nós trazemos toda lembrança de 
quem, deu sua vida e seu sangue, como Jesus 
fez também. Do presente, todo esforço por um 
futuro sem dor. 
4 - 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.

18. Pai Nosso
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!

Presidente - De mãos erguidas aos céus, rezemos 
a oração que o Messias, o Filho de Deus nos 
ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz
Animador(a) - A chave entregue a Pedro para 
edificar a Igreja é oferecida a todos nós. Abramos 
as portas do nosso coração para Jesus e com Ele 
lutemos pela paz. Saudemo-nos. 
(Pe. Lúcio Floro - 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!

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Almir - Fr. Moisés) 
1 - A quem nós servimos quando partimos o pão 
do amor? Criança sem nome morrendo de fome 
eras Tu, Senhor? 
Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da 
libertação. Teu corpo e teu sangue animem, 
sustentem a nossa missão! 
2 - A quem acolhemos quando envolvemos 
de humano calor? O velho esquecido também 
excluído eras Tu, Senhor? 
3 - De quem nós cuidamos quando curamos 
feridas e dor? O pobre doente da vida descrente 
eras Tu, Senhor? 
4 - A quem escutamos quando tratamos com 
digno valor? O índio poeta de sangue profeta 
eras Tu, Senhor? 
5 - A quem amparamos quando mostramos um 
mundo melhor? O jovem drogado por não ser 
amado eras Tu, Senhor? 
6 - A quem nos somamos quando irmanados na 
luta e na dor? Aquele operário chorando o salário 
eras Tu, Senhor? 
7 - A quem apoiamos quando medimos do rosto 
o suor? O homem do campo em seu desencanto 
eras Tu, Senhor? 
8 - A quem defendemos denunciando o mal sem 
temor? Mulher explorada, o negro ainda escravo 
eras Tu, Senhor?

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, vós 
que nos enviastes Jesus Cristo e por meio Dele 
nos revelastes o vosso Reino, derramai sobre 
nós o vosso Espírito; iluminai nosso caminho e 
conduzi nossas ações para que possamos dar 
continuidade ao vosso projeto de amor e justiça. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Refletindo as Vocações Leigas (ler para 
a assembleia)

Na nova edição de “O Vídeo do Papa”, o Pontífice 
afirma a necessidade de os leigos colocarem 
sua criatividade a serviço dos desafios do 
mundo, dando exemplo com sua fé através 
da solidariedade e do compromisso com a 
sociedade. “Peçamos juntos neste mês para que 
os fiéis leigos cumpram sua missão específica, a 
missão que receberam no batismo, colocando 
sua criatividade a serviço dos desafios do mundo 
atual”, diz o Papa. “Precisamos do seu testemunho 

Deus nos faz irmãos

Ação de Graças

Deus nos envia



04

CÚRIA DIOCESANA DE COLATINA
Rua Santa Maria, 350 - Edifício João Paulo II  
CEP 29700-200 - Colatina - ES
Fone: (27) 2102.5000 
E-mail: diadosenhor@diocesedecolatina.org.br
Site: www.diocesedecolatina.org.br
Site Santuário: www.maedasaude.org.br

é Elias, outros, ainda, que é Jeremias ou um 
dos profetas.” Então, lhes perguntou Jesus: “E 
vós, quem dizeis que eu sou?” Simão Pedro, 
respondendo, disse: “Tu é o Messias, o Filho 
do Deus vivo.” Eis uma das questões centrais 
do Evangelho. A posição de cada um diante de 
Jesus Cristo. Não basta saber o que os outros 
dizem de Jesus. Importante é a tomada de 
posição pessoal. Pedro adianta-se e confessa: 
“Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. Sobre 
esta profissão de fé de Pedro, Jesus constrói a 
sua Igreja, o novo Povo de Deus. O que se deu 
com Pedro e os Apóstolos acontece com cada 
cristão. Sempre de novo ele é convidado a dar 
uma resposta pessoal a Jesus Cristo. E sobre 
esta fé Jesus vai construindo a sua Igreja. A 
cada celebração somos colocados diante do 
Senhor. Jesus nos dirige a palavra: “E tu, quem 
dizes que eu sou?” Nossa resposta será: “Tu és o 
Messias, Filho do Deus vivo”. Esta resposta traz 
consigo consequências muito sérias. Jesus nos 
confia à participação no seu poder. Jesus nos 
revela “o abismo da riqueza, da sabedoria e da 
ciência de Deus”. Pelo fato de Pedro ter tomado 
a dianteira e ter professado a fé em Jesus como 
Messias, tornou-se ele a autoridade máxima no 
novo Povo de Deus. Jesus quis deixar em sua 
Igreja um sinal de unidade, como expressão 
maior da fé sobre a qual Ele quer edificar a sua 
Igreja. Estamos diante do primado de Pedro, 
continuando na Igreja, nos seus sucessores, 
os Bispos de Roma, que chamamos de Papa. 
Ele tem a função de confirmar os irmãos na 
verdadeira fé. Nós cristãos fomos inseridos na 
fé pelo Batismo, alimentados pelo Sacramento 
da Eucaristia e confirmados no Sacramento 
da Crisma. Cabe a cada um de nós seguir 
fielmente os ensinamentos do Filho de Deus 
e as orientações do sucessor de Pedro, o Papa 
Francisco, para que nossa fé não seja abalada 
em nossa caminhada rumo ao céus. 

Leituras da Semana
2ª feira: Ap 21,9b-14; Sl 144; Jo 1,45-51
3ª feira: 2Ts 2,1-3a.14-16; Sl 95; Mt 23,23-26
4ª feira: 2Ts 3,6-10.16-18; Sl 127; Mt 23,27-32
5ª feira: 1Cor 1,1-9; Sl 144; Mt 24,42-51
6ª feira: 1Cor 1,17-25; Sl 32; Mt 25,1-13
Sábado: Jr 1,17-19; Sl 70; Mc 6,17-29
Domingo: Jr 20,7-9; Sl 62; Rm 12,1-2

sobre a verdade do Evangelho e de seu exemplo ao 
expressar sua fé com a prática da solidariedade”, 
acrescentou: Depois da celebração do Concílio 
Vaticano II, a Igreja Católica se esforçou para 
deixar mais claro o papel dos leigos, que têm 
sido fundamental desde os primeiros séculos. A 
função dos membros que não integram o clero 
é ajudar nas quatro dimensiones tradicionais da 
Igreja: a caridade, a comunhão, a evangelização e 
a liturgia. “Os leigos encontram-se na linha mais 
avançada da vida da Igreja”, enfatizou Francisco. 
“Demos graças pelos leigos que arriscam, que não 
têm medo e que oferecem razões de esperança 
aos mais pobres, excluídos e marginalizados”, 
completo “Muitas vezes, pensamos que os 
sacerdotes são os responsáveis por impulsionar 
a missão da Igreja. No entanto, são os leigos 
que estão no coração do mundo e os que têm 
um papel chave para transformar a sociedade”, 
destacou por sua vez o Pe. Frédéric Fornos, SJ, 
diretor internacional da Rede Mundial de Oração 
do Papa e do Movimento Eucarístico Juvenil. “É 
nas famílias, nas salas de aula, nos escritórios, 
nas fábricas, no campo, na vida cotidiana onde 
encontramos a oportunidade de ser sal e luz do 
Reino de Deus, sabor do Evangelho”, acrescentou.
(Disponível em: https://www.vaticannews.va/ Acesso em: 
02.06.2020)

24. Bênção
Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos 
seja favorável! Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Anunciai com fé que Jesus é o Messias, o Filho 
do Deus vivo. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (Cireneu Kuhn)
1 - Como membro desta Igreja peregrina, recebi 
de Jesus Cristo uma missão: de levar a Boa-Nova 
a toda gente, a verdade, a paz e o perdão. 
Envia, envia, Senhor, operários para a messe. 
Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, 
Senhor!

Meditando a Palavra de Deus
A Liturgia deste domingo nos chama a refletir: 
Quem é Jesus para nós? Tendo anunciado o Reino 
e após ter realizado muitos milagres de curas 
e libertação de espíritos maus, Jesus parece 
sentir a necessidade de fazer uma avaliação 
de sua ação messiânica. Os que o seguem não 
são muitos. Os escribas e fariseus o hostilizam. 
Jesus dirige-se, então, aos que lhe estão mais 
próximos e lhes faz uma pergunta: “Quem dizem 
os homens ser o Filho do Homem?” Disseram: 
“Uns afirmam que é João Batista, outros que 


