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

Preparar um cartaz e colocá-lo em lugar visível, na entrada do 
templo com a seguinte frase: “No Espaço Sagrado de Oração, o 
silêncio é prioritário, onde o Cordeiro de Deus faz sua morada”. 
Preparar com antecedência a recordação da vida: os fatos e/ou 
acontecimentos que marcaram a semana. Lembrar os doentes 
e impossibilitados de participar da comunidade. Para iniciar a 
celebração, cantar o refrão repetidas vezes:

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

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

(Gustavo Balbinot - Osmar Coppi)
Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No 
meio do povo. Vem e verás.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada)

Procissão de entrada como de costume

2. Canto Inicial (Ir. Cecília Vaz Castilho)
A gente tem um mundo pra celebrar. É Deus que 
está no fundo deste meu cantar. (bis) 
1 - Aqui nos reunimos pra agradecer, a vida é um 
presente, nela eu posso crer. 
2 - Eu vim pedir perdão por te desconhecer, 
agora, em cada irmão, eu vou te receber. 

3 - O que estou sofrendo vai construir, pois tudo 
aqui é vida pra se repartir. 
4 - O amor nos fez um povo pra te louvar, e todo 
dia é novo tempo de amar.
Presidente - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos para fazer memória 
da Páscoa de Jesus Cristo. Hoje o Senhor  nos 
convida a seguir seu Filho amado. Ele renova em 
nós a disposição de seguir Jesus para construir 
seu Reino de Justiça e Fraternidade. Reunidos 
como missionários (as) dispostos a fazer a 
vontade do Pai, façamos o sinal de nossa fé. Em 
nome do Pai…
Presidente - O Deus da esperança que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espirito Santo esteja convosco. Bendito 
seja Deus...
Animador(a) - Deus se manifesta aos nossos 
olhos em cada acontecimento da vida e na 
história da humanidade. Para bem celebrarmos 
nosso encontro fraterno, recordemos os fatos 
importantes que marcaram a semana que passou 
(recordação da vida).

3. Deus nos perdoa
Presidente - Irmãos, de coração arrependido, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo, para 
que tenha piedade de nós pecadores e perdoe 
as nossas faltas e omissões. (Silêncio) Cantemos, 
pedindo perdão. 
(D.R.)
1 - Em cada caminho, que ponho os meus pés, 
encontro a Ti naqueles que passam estendendo 
as mãos. Chamando Tu estás, eu não quis ouvir, 
fechado em mim, faltou-me coragem pra exercer 
a missão. 
Senhor, eu te peço perdão, pelas vezes que 
não acreditei que juntos podemos fazer deste 
mundo, um mundo de irmãos. Senhor, eu te 
peço perdão, pois o medo não me deixa agir. 
Faze-me um instrumento, um profeta que fala 
de ti.
2 - Ouvindo a Palavra eu pude entender que 
estando sozinho, sem o outro, não estou em ti. 
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9. Canto de Aclamação (CD Liturgia IX - TC)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
Encontramos o Messias, Jesus Cristo,/ de graça 
e verdade ele é pleno;/ de sua imensa riqueza/ 
graças sem fim, recebemos.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (1, 35-42)

11. Partilha da Palavra
Concluir a Partilha da Palavra, cantando.

(Gustavo Balbinot - Osmar Coppi)
1 - No meu coração sinto o chamado, fico 
inquieto: preciso responder. Então pergunto: 
“Mestre, onde moras”? E me respondes que é 
preciso caminhar. Seguindo teus passos, fazendo 
a história, construindo o novo no meio do povo. 
Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No 
meio do povo. Vem e verás. 
2 - Te vejo em cada rosto das pessoas, tua 
imagem me anima e faz viver, no coração amigo 
que se doa, no sonho do teu Reino acontecer. 
Teu Reino é justiça, é paz, é missão. É a Boa-Nova 
da libertação! 

12. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que nos chama a seguir 
os ensinamentos de Jesus, professemos nossa 
fé, cantando.
(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri) 
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

13. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Deus que nos convida a conhecer 
onde mora Jesus, elevemos a Ele os pedidos de 
nossa comunidade.
- Senhor, iluminai Vossa Santa Igreja, comunidade 
de discípulos missionários, para que continue 
sempre fiel no seguimento de Vosso Filho, 
anunciando a todos a Boa-Nova da salvação. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todas as pessoas que 
em nossas comunidades e na sociedade se 
colocam a serviço do Vosso Reino, para que 

O outro aparece mendigando o pão, querendo a 
partilha e não sendo profeta, também disse não. 
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...

4. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai que em Jesus quer 
salvar toda a humanidade, rezando o Hino do Glória.
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. 

5. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, nós vos 
louvamos porque nos chamastes pelo batismo a 
participar de Vossa vida e missão. Renovai-nos 
na força do Vosso Espírito para que possamos 
acolher Vossa Palavra e corresponder ao que 
ela nos pede para vencermos todas as forças da 
morte e proclamarmos a vitória da vida. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

6. Leitura do Primeiro Livro de Samuel 
(3, 3b-10.19)

7. Salmo Responsorial (39) (CD Liturgia IX - TC)
Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com prazer 
faço a vossa vontade. (bis)
- Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, 
ouviu meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus 
lábios, um poema em louvor ao Senhor.
- Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, 
Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem 
vítimas, holocaustos por nossos pecados.
- E então eu vos disse: “Eis que venho!” Sobre 
mim está escrito no livro: “Com prazer faço a 
vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei!”
- Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande 
assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios!

8. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (6, 13c-15a.17-20)

Deus nos fala

Nossa resposta
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continuem firmes na missão de Evangelizar. Nós 
vos pedimos. 
- Senhor, dai-nos sabedoria para que a exemplo 
do jovem Samuel, saibamos ouvir o Seu chamado, 
acolher com alegria o Evangelho de Jesus, segui-
Lo e anunciar a paz, a justiça e a fraternidade no 
meio em que vivemos. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai a Paróquia de São Sebastião de 
Novo Brasil - Governador Lindenberg - e todas as 
comunidades que nesta semana celebram a festa 
de seu padroeiro, para que por sua intercessão 
possam surgir muitas e santas vocações na Igreja 
e na sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a todos os doentes a saúde, 
aos falecidos a graça da vida eterna e aos 
familiares enlutados o consolo e a paz em seus 
corações. Nós vos pedimos.
-Rezemos em silêncio pelas nossas intenções 
particulares.
Presidente - Senhor da vida, atendei os pedidos 
que nossa comunidade reunida vos apresenta. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons  
Durante o comentário, um membro da Comunidade apresenta 
uma cruz de madeira com uma faixa bem legível: IGREJA 
VOCACIONADA PARA A MISSÃO. Apresenta-a para a assembleia, 
o animador pede a todos para proclamarem juntos a frase, 
depois vira-se para o altar enquanto se canta. 

Animador(a) - Os homens que encontraram a 
Jesus, começaram a conviver com Ele e os dois 
primeiros vão chamar outros. É desse modo que 
nós encontramos a Jesus, porque outra pessoa 
nos falou dele ou nos comprometeu a uma 
tarefa Apostólica. Apresentemos nossa vida de 
batizados a serviço da missão evangelizadora.
(Frei Luiz Turra) 
A missão que recebemos de Jesus é a mesma 
que Deus Pai lhe confiou: anunciar a Boa-Nova 
porque o Reino já chegou.

15. Canto das Oferendas (Willen Soares)
1 - Venho, Senhor, minha vida oferecer como 
prova de amor e sacrifício; quero, minha vida a 
Ti entregar como oferta viva em Teu altar. (bis)
2 - Pois para Te adorar, foi que eu nasci. Cumpra 
em mim Teu querer. Faça o que está em Teu 
coração. E que a cada dia eu queira mais e mais 
estar ao Teu lado, Senhor! (bis)

16. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor por todas as 
pessoas que ouvem o chamado de Deus e O 
seguem com alegria.
(Frei Fabreti) 
1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, 

chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar. 
Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, ó 
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto 
novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. Aleluia! 
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa 
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz 
e paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando 
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos 
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar 
e cantar.

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!

17. Pai Nosso 
Presidente - Atentos ao modelo de oração dado 
por Cristo, nosso Senhor, digamos: Pai Nosso...

18. Momento da Paz 
Animador(a) - Na alegria de ouvir o chamado do 
Senhor e seguir seus passos, rezemos em silêncio 
pela paz.

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Fábio de Melo) 
1 - Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. 
Eis-me aqui, Senhor vem abrir as janelas do meu 
coração. E então falarei imitando tua voz. Creio 
em Ti Senhor, nas pegadas deixadas por Ti vou 
andar. Vou falar do teu coração com ternura nas 
mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais 
do que aquilo que o mundo ensina e cantar. 
Cantar o canto ensinado por Deus com poesia 
ensinar nossa fé plantar o chão cultivar o amor 
como poetas que querem sonhar pra realizar o 
que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o 
coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos 
alimentar. 
2 - Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. 
Faz de mim Senhor aprendiz da verdade, justiça 
e da paz. Comungar teu viver neste vinho e neste 
pão. Quero ser Senhor, novo homem nascido do 
teu coração.

20. Oração 
Presidente - Senhor nosso Deus, alimentados 
pela Vossa Palavra (e pela Comunhão), dai-nos 
sempre acreditar mais na presença do Vosso Filho 
Jesus no meio de nossas comunidades. Ajudai-nos 
a ser anunciadores do Vosso Reino como foram 
os discípulos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

21. Breves Avisos 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Ele, em um relacionamento muito próximo, 
entrar na insegurança de seus caminhos, 
compartilhar suas condições de vida, fazer 
com ele a experiência de carregar a cruz e dar 
a vida no dia a dia. A união mútua entre Jesus 
e o discípulo é a condição básica para produzir 
frutos: “Aquele que permanece em mim e eu 
nele produz muitos frutos.” (Jo 15,5) A amizade 
do discípulo com Jesus deve ir além da mútua 
contemplação; deve chegar ao anúncio da Boa-
Nova do Reino que está acontecendo no meio 
das pessoas. Ela significa partilhar o mesmo 
destino do Mestre. De forma que acreditar em 
Jesus é entrar em um processo de caminho na 
luz e comunhão de vida com Ele. Hoje, somos 
convidados a olhar agora o Cordeiro, segui-Lo, 
descobrir sua morada e ficar com Ele. Nós o 
encontramos na oração pessoal e comunitária, 
na Sagrada Escritura, assim como no irmão que 
necessita de nosso auxílio e afeto, seja qual for o 
motivo. Firmemos nosso caminhar nas pegadas 
de Jesus e formemos comunidade com ele no 
mundo!

Leituras da Semana
2ª feira: Hb 5,1-10; Sl 109; Mc 2,18-22
3ª feira: Hb 6,10-20; Sl 110; Mc 2,23-28
4ª feira: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109; Mc 3,1-6
5ª feira: Hb 7,25-8,6; Sl 39; Mc 3,7-12
6ª feira: Hb 8,6-13; Sl 84; Mc 3,13-19
Sábado: Hb 9,2-3.11-14; Sl 46; Mc 3,20-21
Domingo: Jn 3,1-5.10; Sl 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20

22. Catequese - Tempo Comum 
(Ler para assembleia)
O Tempo Comum nos reconcilia com o normal e 
nos ajuda a descobrir o dia a dia como tempo de 
Salvação, segundo a promessa do ressuscitado: 
“Estarei com vocês todos os dias”. O Senhor se 
revela a nós nos acontecimentos do dia a dia, em 
nossas vivências e cansaços, na convivência, no 
trabalho... A tônica recai sobre o Evangelho de 
cada domingo. Aí temos a espiritualidade a ser 
vivida durante a semana. A vida cotidiana é lida à 
luz do mistério do Senhor. Nesse longo período do 
ano litúrgico, devemos prestar especial atenção 
ao lecionário, tanto dominical como semanal. A 
partir da vida do Senhor, aprendemos dele o que 
significa e implica ser discípulo.

(Pe. Wagner Augusto Portugal)

23. Bênção 
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

24. 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!
2 - Por caminhos tão difíceis, muita gente vai 
andando sem ter rumo e direção. Não conhecem 
a verdade do Evangelho, que liberta e dá força 
ao coração. 
3 - A missão nos acompanha dia a dia, na escola, 
no trabalho e no lar. Precisamos ser no mundo 
testemunhas pra que Deus possa em nós se 
revelar.

Meditando a palavra de Deus
A Liturgia de hoje nos coloca diante do 
chamado de Deus, do encontro com Jesus 
e da consequência deste mistério em nossa 
vida. Deus chama Samuel várias vezes. Ele não 
reconhece a voz do Senhor. Não pode ouvir o 
que Deus deseja dele, enquanto não souber 
que é o Senhor. Eli aponta-lhe o caminho e 
Samuel coloca-se diante do Senhor. A Palavra 
de Deus, dirigida a Samuel, aos discípulos e aos 
cristãos de Corinto, nos convida a uma resposta. 
Uma resposta que consiste em seguimento, 
em discipulado. O seguimento de Jesus supõe 
permanecer nele: “Constituiu doze para que 
ficassem com Ele. (Jo 1,39) para enviá-los a 
pregar. Trata-se, na verdade, de conviver com 


