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

Preparar o espaço celebrativo de modo acolhedor e festivo. 
Ornamentar um local na porta de Igreja com flores e velas, 
onde ficará em destaque o Lecionário (ou a Bíblia). Atenção! 
É esse mesmo Lecionário (ou Bíblia) que deverá ser utilizado 
para  a proclamação das leituras. Preparar com antecedência 
a recordação da vida. Cantar suavemente o refrão orante, 
várias vezes.

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

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

(Pe. Jonas Abib) 
1 - Senhor, quem entrará no Santuário pra te 
louvar? (bis) Quem tem as mãos limpas e o 
coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. 
(bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Cassimiro Vidal Nogueira) 
Abre, Senhor, nossos lábios pra que nossa boca 
te cante, eternamente os teus louvores em tons 
e acordes vibrantes. 
1 - Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos 

conduz. Queremos que a tua Palavra nas trevas 
pra nós seja luz. 
2 - Tu és, Senhor, a verdade em quem professamos 
a crença. Queremos que a tua Palavra do teu 
grande amor nos convença. 

3. Saudação 
Presidente - Sejam bem-vindos, irmãs e irmãos. 
Jesus nos ensina a não retribuir o mal com o mal, 
mas a viver na dinâmica do amor incondicional, 
perdoar infinitamente. Reunidos pelo amor da 
Santíssima Trindade, façamos o sinal de 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) - A nossa liturgia nos apresenta 
um Deus que ama sem medidas, sem limites, 
também nos convida a uma atitude semelhante 
para com nossos irmãos e irmãs que caminham 
conosco no dia a dia. Vamos trazer presente 
os fatos e acontecimentos que ocorreram essa 
semana em nossa comunidade, nossa paróquia 
e nossa diocese (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - Jesus nos apresenta uma lógica 
diferente do momento em que vivemos. 
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia 
do Pai e peçamos perdão dos nossos pecados 
(silêncio). Cantemos. 
(Zé Martins) 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus Todo-Poderoso, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
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Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
1 - Eu vos dou este novo Mandamento, nova 
ordem, agora, vos dou; que, também, vos ameis 
uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (18, 21-35)

12. Partilha da Palavra
Para concluir a partilha, cantar:

(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)

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que caminha conosco 
e nos ensina a viver unidos no amor e na fé, 
professemos confiantes. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Irmãos e irmãs, elevemos nossas 
preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja 
que todos os homens e mulheres se salvem e 
cheguem ao conhecimento da verdade. A cada 
prece, digamos: Ouvi-nos, Pai misericordioso.
- Senhor, abençoai o Papa Francisco, para 
que continue conduzindo a Vossa Igreja com 
fidelidade, anunciando a grandeza do Vosso amor 
e da Vossa imensa misericórdia para com todos 
que O temem. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé de nossos Bispos e Padres, 
para que, por meio do Ministério Sacerdotal 
que exercem, sejam instrumentos do perdão e 
da comunhão fraterna, no pastoreio das nossas 
Dioceses e das Comunidades Paroquiais. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, iluminai os corações dos nossos 
governantes, para que por meio de Vossa Palavra 
encontrem a força e o discernimento em suas 
tomadas de decisão. Nós vos pedimos. 
- Senhor, tocai os nossos corações para que o ódio 
e a vingança não destruam a convivência fraterna 
em nossas famílias, nos setores de trabalho e em 
nossas Comunidades. Nós vos pedimos.

 (Preces espontâneas)

Presidente - Deus, nosso refúgio e força, que sois 
a fonte da compaixão, atendei às suplicas de vossa 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai por todas 
as pessoas que se abrem ao perdão, vivendo a 
misericórdia e o amor que Jesus nos mostrou 
com sua própria vida, rezando:
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) - Deus justo e 
misericordioso, Vós nos perdoais e quereis que 
Vos imitemos perdoando também nosso próximo. 
Criai em nós um coração semelhante ao do Vosso 
Filho, sempre pronto a perdoar a ofensa recebida. 
Assim seremos vossos filhos e filhas, testemunhas 
de Vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

7. Leitura do Livro do Eclesiástico (27, 
33-28,9)

8. Salmo Responsorial (102) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. 
(bis)
- Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo 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.
- Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem 
guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata 
como exigem nossas faltas, nem nos pune em 
proporção às nossas culpas.
- Quanto os céus por sobre a terra se elevam, 
tanto é grande o seu amor aos que o temem; 
quanto dista o nascente do poente, tanto afasta 
para longe nossos crimes.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (14, 7-9)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII)

Deus nos fala

Nossa resposta
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Igreja para alcançarmos com segurança o que 
pedimos com fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons
A equipe prepara um bonito coração com a frase: O perdão é 
instrumento de cura e salvação. Durante o comentário uma 
pessoa da comunidade entra com o símbolo apresentando-o 
para a assembleia e depois para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - A Palavra de Deus no Evangelho 
de hoje nos orienta que o perdão é condição 
fundamental para alcançarmos a salvação. 
Apresentemos ao Altar do Senhor nossa 
disposição em dar, receber e incentivar a prática 
do perdão para com as pessoas da família, do 
local de trabalho, da vizinhança e da comunidade, 
como sinal da misericórdia de Deus presente em 
cada um de nós.
(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)
Animador(a)- Hoje a nossa oferta é destinada aos 
Lugares Santos, sejamos generosos.

16. Canto das Oferendas (Pe. Casimiro Irala) 
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar 
da chama, a certeza de dar. 
1 - Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o 
cansaço do passo mantido, meu grito mais forte 
de louvor!
2 - Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos 
corações. A coragem de me transformar.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Pai por todas as 
pessoas que participam dos grupos de Círculos 
Bíblicos, refletindo e rezando a Palavra de Deus, 
fonte de fé e vida em nossas comunidades. 
(Marco Campos - Wallison Rodrigues)
1 - Recebe, ó Deus Santo, da Igreja a louvação: 
Chegue a ti o nosso canto feito súplica e oração, 
feito súplica e oração! 
2 - Mandando a nós teu Filho, novo tempo se 
instaurou! 
3 - Tua Páscoa celebrando, recordemos a oblação! 
4 - E tendo aos céus chegado - gloriosa ascensão. 
5 - Ansiando, ó Esperado, Teu retorno ao nosso chão! 
6 - No hoje da história, reunidos qual família. 
7 - Rezemos confiantes a oração que faz irmãos. 

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 - Na oração do Pai Nosso dizemos: 
perdoai-nos as nossas ofensas assim como 
nós perdoamos a quem nos tem ofendido.  
Obedientes à Palavra de Jesus, rezemos. Pai 
Nosso... 

19. Abraço da Paz
Animador(a) - Em Jesus, que nos ensina a 
correção fraterna, como sinal de reconciliação e 
de paz, saudemo-nos. (canto à escolha)

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(DR - Associação do Senhor Jesus) 
1 - Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és 
minha estrada, a minha verdade. Em tua Palavra 
eu caminharei enquanto eu viver e até quando Tu 
quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, 
Tu estás no meio de nós!
2 - Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho 
eterno e Santo, homem como nós. Tu morreste 
por amor, vivo estás em nós, Unidade trina 
com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, tu 
retornarás e abrirás o Reino dos céus!
3 - Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és 
minha paz, minha liberdade, nada nesta vida 
nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida 
guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás 
e no teu perdão viverei!
4 - Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti! Filho 
Salvador, eu espero em Ti! Santo Espírito de 
Amor, desce sobre nós, Tu, de mil caminhos, 
nos conduzes a uma fé e por mil estradas onde 
andarmos nós, qual semente, nos levarás!

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que vossa 
Palavra santifique o corpo e a alma, a vontade 
e o coração de todos que a ouvimos e dela nos 
alimentamos. Assim, vossos servos e servas 
estarão agindo no mundo, não guiados pelo 
instinto, mas pela vossa graça. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Refletindo o Mês da Bíblia (ler para a 
assembleia)
O objetivo da Leitura Orante é ter um contato 
profundo com Deus e escutar o que Ele tem a 
dizer para que, conhecendo a sua vontade, se 
possa viver melhor a Boa Nova de Jesus Cristo. 
1. Iniciar, invocando o Espírito Santo;
2. Leitura lenta e atenta do texto;
3. Momento de silêncio interior, lembrando o 
que leu;Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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de violência, de injustiça, de morte; a lógica 
de Deus ajuda a mudar os corações e frutifica-
os em gestos de amor, de partilha, de diálogo 
e de comunhão. O que significa, realmente, 
perdoar? Significa ceder sempre diante daqueles 
que nos magoam e nos ofendem? Significa 
encolher os ombros e seguir adiante quando 
nos confrontamos com uma situação que causa 
morte e sofrimento a nós ou a outros nossos 
irmãos? Significa “deixar correr” enquanto forem 
coisas que não nos afetem diretamente? Significa 
pactuar com a injustiça e a opressão? Significa 
tolerar tudo num silêncio feito de covardia e 
de conformismo? Não. O perdão não pode ser 
confundido com passividade, com alienação, com 
conformismo, com covardia, com indiferença… 
O cristão, diante da injustiça e da maldade, não 
esconde a cabeça na areia, fingindo que não viu 
nada… O cristão não aceita o pecado e não se 
cala diante do que está errado; mas não guarda 
rancor para com o irmão que falhou, nem permite 
que as falhas derrubem as possibilidades de 
encontro, de comunhão, de diálogo, de partilha… 
Perdoar não significa isolar-se em um silêncio 
ofendido, ou demitir-se das responsabilidades 
na construção de um mundo novo e melhor; mas 
significa estar sempre disposto a ir ao encontro, 
a estender a mão, a recomeçar o diálogo, a dar 
outra oportunidade. Este Evangelho recorda-nos 
que quem faz a experiência do perdão de Deus, 
envolve-se em uma lógica de misericórdia que 
tem, necessariamente, implicações na forma de 
abordar os irmãos que falharam. Não podemos 
dizer que Deus não perdoa a quem é incapaz 
de perdoar aos irmãos; mas podemos dizer 
que experimentar o amor de Deus e deixar-
se transformar por Ele, significa assumir uma 
outra atitude para com os irmãos, uma atitude 
marcada pela bondade, pela compreensão, pela 
misericórdia, pelo acolhimento, pelo amor.

Leituras da Semana
2ª feira: Nm 21,4b-9; Sl 77; Fl 2,6-11; Jo3,13-17
3ª feira: Hb 5,7-9; Sl 30; Jo 19,25-27; Lc 2,33-35
4ª feira: 1Cor 12,31-13,13; Sl 32; Lc 7,31-35
5ª feira: 1Cor 15,1-11; Sl 117; Lc 7,36-50
6ª feira: 1Cor 15,12-20; Sl 16; Lc 8,1-3
Sábado: 1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55; Lc 8,4-15
Domingo: Is 55,6-9; Sl 144; Fl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

4. Ver bem o sentido de cada frase;
5. Atualizar e ruminar a Palavra, ligando-a com 
a vida;
6. Ampliar a visão, ligar o texto com outros textos 
bíblicos;
7. Ler de novo, rezando o texto e respondendo 
a Deus;
8. Formular um compromisso de vida;
9. Rezar um Salmo apropriado;
10. Escolher uma frase como resumo para 
memorizar.

24. Bênção
Presidente - Permanecei, ó Deus, com vossos 
filhos e filhas e dai vossa assistência aos que se 
gloriam de vos ter por criador e guia, renovando 
o que criastes e conservando o que renovastes. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
- Que venha sobre vós e permaneça para sempre 
a bênção do Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
- Glorificai ao Senhor com vossas vidas. Ide em 
paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a 
Deus.

25. Canto Final (Frei Fabreti) 
A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do 
povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos viver um mundo. 
1 - Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o 
caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus 
dons, sua presença iremos sentir. 
2 - Somos povo, o povo de Deus, e formamos o 
reino de irmãos e a Palavra que é viva nos guia e 
alimenta a nossa união.

Meditando a Palavra de Deus
O mandamento do perdão não é novo, o 
Evangelho deste domingo é sobre a necessidade 
de perdoar sempre, de forma radical e ilimitada. 
Todos estamos conscientes do fato, uma das 
exigências mais difíceis que Jesus nos faz. No 
entanto, não há, neste campo, meias tintas, 
dúvidas, evasivas, desculpas: trata-se de um 
valor fundamental da sua proposta. Ele nos deu 
testemunho, em gestos concretos, do amor, da 
bondade e da misericórdia do Pai. Na cruz, ele 
morreu pedindo perdão para os seus assassinos… 
Ora, o cristão é, antes de mais, um seguidor de 
Jesus. Pessoalmente, como é que me situo face a 
isto? O “mundo” considera que perdoar é próprio 
dos fracos, dos vencidos, dos que desistem 
de impor a sua personalidade e a sua visão 
do mundo. Deus considera que perdoar é dos 
fortes, dos que sabem o que é verdadeiramente 
importante, dos que estão dispostos a renunciar 
ao seu orgulho e autossuficiência para apostar 
num mundo novo, marcado por relações novas 
e verdadeiras entre os homens. Na verdade, a 
lógica do mundo só tem aumentado a espiral 


