
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. Cantar suavemente e repetidas vezes o 
refrão orante.

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

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

(Frei Fabreti)
Desde a manhã preparo uma oferenda, (2x) e 
fico, Senhor, à espera do teu sinal. (2x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

2. Canto Inicial (Ir. Míria T. Kolling)
1 - “Vou lhes preparar no céu um bom lugar: na 
casa paterna tenho muitas moradas. Creiam, 
pois, em mim, eu vim para salvar e ao céu levar 
quem aqui aprendeu a amar”.
Nós cremos, sim, em Ti, Jesus! Serás, enfim, a 
nossa luz!
2 - “Sim, eu voltarei, e então recolherei o amor, a 
acolhida que me deram em vida. Onde eu estiver, 
comigo quero ter os que meu Pai me entregou, 
e por mim amou”.
3 - “Mas, seria em vão o céu imaginar, pois nada 

no mundo é assim tão profundo... Quando ele 
chegar e tudo renovar, vocês, então, gozarão da 
total visão...!”

3. Saudação
Presidente -  Irmãos e irmãs, sejamos todos 
bem-vindos para celebrarmos o Mistério Pascal 
de Jesus Cristo. Nesta liturgia, o Senhor nos 
convida à vigilância e recorda-nos que a segunda 
vinda de Jesus Cristo está no horizonte final 
da história humana, e que devemos caminhar 
sempre atentos, com o coração preparado para 
acolhê-Lo. Reunidos pelo amor da Trindade 
Santa, façamos o sinal de 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) - Recebemos do Senhor a vigilância 
ativa, com os olhos abertos para atender os seus 
sinais: “Ficai atentos porque não sabeis em que 
dia.” “Vigiai e orai, para não cairdes em tentação” 
(...) Neste momento, vamos trazer presente os 
fatos e acontecimentos que marcaram a semana 
na família, na comunidade e na sociedade. 
(Recordação da vida) Celebremos confiantes a Páscoa 
de Jesus que se revela em todas as pessoas e 
comunidades atentas e vigilantes aos sinais de 
Deus no curso da história.

4. Deus nos perdoa
Presidente - Imploremos a misericórdia de 
Deus pelas vezes em que ficamos indiferentes 
aos trabalhos em nossas comunidades e não 
nos prontificamos a servir na gratuidade para 
o seu crescimento material e espiritual. (Silêncio) 
Peçamos perdão, cantando.
(Pe. José Freitas Campos) 
1 - Senhor e Filho de Deus, companheiro, irmão 
e amigo. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
2 - Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa 
fraqueza. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
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- Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para 
vós minhas mãos! A minh’alma será saciada, 
como em grande banquete de festa; cantará a 
alegria em meus lábios. 
- Penso em vós no meu leito, de noite, nas vigílias 
suspiro por vós! Para mim fostes sempre um 
socorro; de vossas asas à sombra eu exulto! 

9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses (4, 13-18) 

10. Canto de Aclamação 
(CD Liturgia VII) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que dia 
o Senhor há de vir, não sabeis não! 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (25, 1-13) 

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - Enquanto aguardamos vigilantes 
a segunda vinda do Senhor, quando Ele vier 
“revestido de Sua Glória”, professemos a nossa 
fé. Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Pai bondoso que conhece nossas 
necessidades, elevemos nossos pedidos na 
certeza de que seremos atendidos. 
- Senhor, iluminai o Papa Francisco, os bispos, 
padres, diáconos, religiosos(as), para que 
continuem a conduzir Vossa Igreja com sabedoria 
e entusiasmo, levando a todos os povos a certeza 
da ressurreição. Nós vos pedimos. 
- Senhor, concedei um espírito misericordioso aos 
nossos governantes para que se compadeçam do 
povo brasileiro que sofre em virtude da ambição 
desenfreada, da desonestidade, da corrupção 
e trabalhem a fim de que todos possam viver 
dignamente. Nós vos pedimos. 
- Senhor, concedei-nos viver em atitude de 
vigilância, para que possamos fazer da nossa 
vida de comunidade, uma doação no serviço, na 
partilha e no amor fraterno aos irmãos e irmãs. 
Nós vos pedimos. 
- Senhor, atendei nossos pedidos: pelas famílias 
enlutadas, pelos falecidos, pelos idosos e 
enfermos, pelos dizimistas e aniversariantes e 
por todos os motivos que queremos rezar neste 
dia e que estão no silêncio dos nossos corações. 
Nós vos pedimos. 
Presidente - Senhor nosso Deus, acolhei as preces 
que Vossa família aqui reunida, confiante, vos 
apresenta. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 

3 - Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na vossa 
casa. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida plena. Amém.

5. Hino do Glória 
Presidente - Glorifiquemos a Deus que com o Seu 
Espírito, vem acender em nós, as lâmpadas da fé 
e do amor que nos mantêm vigilantes até a volta 
definitiva de Seu Filho Jesus. 
(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, Vós nos 
chamais a seguir o Vosso Filho, que nos convida 
ao banquete do Vosso Reino. Dai-nos manter viva 
a chama da esperança, para que nosso coração 
esteja atento e nossas mãos empenhadas no 
serviço, quando vier o Cristo e nos levar consigo 
para a ceia da eterna alegria. Por Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

(Taizé) 
Louvarei a Deus, seu nome bendizendo! (bis) 
Louvarei a Deus, a vida nos conduz! (bis) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7. Leitura do Livro da Sabedoria (6, 12-16) 

8. Salmo Responsorial (62) 
(CD Cantando os Salmos - Vol II) 
A minh’alma tem sede de vós, e vos deseja, ó 
Senhor. 
- Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora 
ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós, 
minha carne também vos deseja, como terra 
sedenta e sem água! 
- Venho, assim, contemplar-vos no templo, para 
ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais 
do que a vida: e por isso meus lábios vos louvam. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - A comunidade reunida na fé 
é expressão de vigilância ativa. Enquanto 
aguardamos a vinda do Senhor, celebramos a nossa 
vitória no Cristo Ressuscitado. Apresentemos 
ao Altar do Senhor a nossa disponibilidade em 
ficarmos atentos e vigilantes aos sinais de Deus, 
no curso da história e realizarmos ações concretas 
em nossa comunidade. 
Após o comentário, o animador(a) proclama os compromissos 
abaixo.

- Sair do comodismo, do adormecimento e do 
descuido com a nossa vida de fé em comunidade. 
- Renovar o nosso compromisso batismal com 
Jesus a cada dia. 
- Fazer de nossa vida uma doação aos irmãos e 
irmãs necessitados no serviço, na partilha e no 
amor. 
- Acolher a Palavra de Deus e viver de forma 
coerente os valores do Reino. 
- Cuidar da criação por meio de ações concretas. 
- Vigiar e orar para não cairmos em tentação. 
- Ver, sentir compaixão e cuidar de nossos 
irmãos(ãs) excluídos e necessitados.

16. Canto das Oferendas (Ir. Míria T. Kolling)
No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em 
oração.
1 - A alegria de te amar e ser amado, quero em 
tuas mãos depositar.
2 - O desejo de ser bom e generoso faz-me viver 
com mais amor.
3 - Os amigos que me deste e que são teus, tudo 
entrego a ti, Senhor.

17. Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus pela vida de tantas 
pessoas que se preparam para a ressurreição em 
Cristo a todo momento, em cada boa obra, em 
cada gesto de caridade realizado. 
(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 - Na oração do Pai Nosso, rezamos: 
“Venha a nós o Vosso Reino.” Como filhos e 
filhas de Deus, comprometidos com o Reino de 
justiça, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. 
Pai Nosso... 

19. Momento da Paz 
Animador(a) - O caminho para construir a paz 
é sermos obedientes à vontade do Pai. Por isso, 
rezemos em silêncio pala paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Maria L. Ricciardi - Pe. José F. Campos) 
1 - Vem meu povo ao banquete da vida, vem 
provar o sabor deste pão partilhado no abraço 
fraterno, na ternura de Deus comunhão. Vem que 
a mesa já está preparada, vem trajando a veste 
mais linda. Há irmãos esperando nas ruas, dize a 
todos que aguardo tua vinda. 
Nesta ceia, Senhor, partilhamos tua vida no 
vinho e no pão. No fraterno convívio seremos 
testemunhas da ressurreição. 
2 - Vem meu povo ao banquete da vida entoar 
solidária canção. Que aos pequenos e pobres 
da terra seja força de libertação. Vem em nome 
de todos os povos espoliados da própria nação. 
Nas antigas e novas culturas vê pegadas de Deus 
neste chão. 
3 - Vem meu povo ao banquete da vida! Vem, de 
graça te dou minha paz. Aos que choram perdidos 
no escuro o arco-íris no céu mostrarás. Vem 
sentar-se à mesa entre amigos como povo a quem 
dou liberdade sem temer a opressão denuncia o 
poder que não quer igualdade. 
4 - Vem meu povo ao banquete da vida, vem 
buscar a coragem de amar. Se a defesa do Reino 
tomares, com a vida terás que pagar. Vem já vai 
despontar novo dia de ciranda e festa em geral. 
Já se avista a terra sem males, milenar esperança 
pascal. 

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Vossa 
Palavra nos dá forças para a vida. Agradecemos 
por esta graça e ousamos pedir-vos mais: por 
Vosso Espírito Santo, concedei que jamais 
deixemos de Vos amar e servir. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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Ela não se esconde, mas se deixa encontrar por 
todos os que a buscam. Não é rara, mas abundante. 
E sua abundância consiste em revelar o amor divino. 
Assim, está ao alcance de todos a possibilidade de ser 
sábio e agir segundo os desígnios de Deus. Ser sábio, 
segundo a proposta deste livro da Sagrada Escritura, 
é acolher Deus, que sempre se antecipa no amor 
para revelar seus planos divinos de salvação a todos 
nós. Segundo essa sabedoria divina, Paulo convida os 
Tessalonicenses a contemplar a realidade da morte. 
Em um primeiro momento, a morte é trágica: os que 
ficam choram; os que morrem deixam a aventura 
da vida com tudo o que ela comporta. Somente 
com a sabedoria divina, que se revela plenamente 
em Cristo, podemos olhar essa realidade com 
esperança. Na ressurreição de Jesus, todos estamos 
contemplados, tanto os vivos como os mortos. Trata-
se de um amor profundo que nos envolve. Nesse 
sentido, a vigilância pela chegada do Senhor não é 
fruto do medo, mas do cuidado e do esmero em levar 
uma vida em conformidade com o amor de Deus, que 
foi derramado abundantemente sobre nós. Para falar 
da morte, não podemos dizer “se eu morrer”, mas 
“quando eu morrer”. O dia e a hora não nos compete 
saber. O que cabe a nós é o testemunho fiel, prudente 
e cheio de amor. A prudência nos faz, primeiramente, 
valorizar a lâmpada que conosco trazemos, ou seja, a 
fé que professamos, a comunidade da qual fazemos 
parte, os meios de salvação que Deus nos concede. 
Mas, para que contribuamos com a verdadeira 
construção do reino de Deus entre nós, precisamos 
do precioso óleo da caridade, que une e coordena 
todas as demais virtudes da vida humana e cristã. 
A prudência no viver a fé de modo comprometido 
nos ajuda a acolher a Salvação do Senhor que vem. A 
prudência nos faz esperar o Senhor com alegria, sem 
temer a escuridão do comodismo, que nos distancia 
de seu amor fiel. Acolhamos hoje a Salvação de Deus 
com o coração agradecido pela infinita bondade 
que ele manifesta por todos nós em seu Filho Jesus 
Cristo. Celebremos a festa de júbilo, pois nele temos 
a Salvação!
(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Ano A - 2020)

Leituras da Semana
2ª feira: Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45; 1Cor 3,9-11.16-17; 
Jo 2,13-220
3ª feira: Tt 2,1-8,11-14; Sl 36; Lc 17,7-10
4ª feira: Tt 3,1-7; Sl 22; Lc 17,11-19
5ª feira: Fm 7-20; Sl 145; Lc 17,20-25
6ª feira: 2Jo 4-9; Sl 118; Lc 17,26-37
Sábado: 3Jo 5-8; Sl 111; Lc 18,1-8
Domingo: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127; 1Ts 5,1-6; 
Mt 25,14-30

22. Breves Avisos 

23. Refletindo: Tenhamos esperança na 
vida eterna (ler para a assembleia)

Embora a liturgia de hoje se refira, primordialmente, 
ao nosso encontro final com Jesus, todos nós 
temos consciência de que esse momento não será 
o nosso único encontro com o Senhor… Jesus vem 
ao nosso encontro todos os dias e reclama o nosso 
empenho e o nosso compromisso na construção de 
um mundo novo – o mundo do Reino. Ele faz ecoar 
o seu apelo na Palavra de Deus que nos questiona, 
na miséria de um pobre que nos interpela, no 
pedido de socorro de um homem escravizado, na 
solidão de um velho carente de amor e de afeto, 
no sofrimento de um doente terminal abandonado 
por todos, no grito aflito de quem sofre a injustiça 
e a violência, no olhar dolorido de um imigrante, no 
corpo esquelético de uma criança com fome, nas 
lágrimas do oprimido…O Evangelho deste domingo 
avisa-nos que não podemos instalar-nos no nosso 
egoísmo e na nossa autossuficiência e recusar-nos 
a escutar os apelos do Senhor. É fácil irmos “na 
onda”, preocuparmo-nos com o imediato, o visível, 
o efémero (o dinheiro, o poder, a influência, a 
imagem, o êxito, a beleza, os triunfos humanos…) 
e negligenciarmos os valores autênticos. Mateus, 
com algum dramatismo, avisa-nos que só os 
valores do Evangelho nos asseguram a participação 
no banquete do Reino. Não querendo dizer 
que Deus nos castiga com o inferno; mas que 
fiquemos alertas para a seriedade com que 
devemos avaliar as nossas opções, de forma a não 
perdermos oportunidades para nos realizarmos 
e para chegarmos à felicidade plena e definitiva.

24. Bênção 
Presidente - Que Deus Todo-Poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e torne os vossos 
corações atentos e vigilantes. Amém. 
- Abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém. 
- “Ficai atentos e orai a todo momento”. Ide em paz 
e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. 

25. Canto Final (Pe. Élio Athayde) 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para 
sempre! Nossa missão é construir um mundo 
novo, mais irmão! 
1 - Vamos repartir mais alegria num mundo que 
se esvazia do sentido de viver. Vamos crer na 
força da verdade para que a humanidade sinta 
a vida renascer. 

Meditando a Palavra de Deus
A primeira leitura insiste em mostrar outra visão da 
sabedoria. É ela que vem ao encontro de cada pessoa. 

Deus nos envia


