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

Preparar com antecedência a recordação da vida: fatos que 
aconteceram ou irão acontecer: aniversários, nascimentos, 
mortes, formações, mutirões... Lembrar os enfermos e 
impossibilitados de participar da Comunidade. 

1.Chegada (Frei Fabreti)
O Senhor me chamou e eu respondi: “eis-me 
aqui!” O Senhor me chamou e eu respondi: “eis-
me aqui, Senhor!” (bis) 

2. Canto Inicial (Pe. Ney Brasil Pereira)
Canto novo ao Senhor que é Deus canta, agora, 
ó terra inteira! No seu Santo templo brilham 
majestade e beleza.
1 - Venham todos, com alegria, aclamar 
nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, 
proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior.
2 - Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. 
Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. 
Mereçamos o que ele tem guardado para nós.

Procissão de entrada como de costume.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs em Cristo, é grande 
a nossa alegria por estarmos reunidos em 

comunidade para celebrar nossa vida e nossa 
fé na Trindade Santa, nesta Páscoa Semanal. 
Bem-vindos a este encontro, especialmente, as 
pessoas que estão nos visitando neste dia. Neste 
domingo, lembramos o início da missão de Jesus 
e o chamado aos primeiros discípulos. Jesus quer 
formar uma Comunidade de seguidores para 
acompanhá-Lo na missão. Esta é a primeira tarefa 
da qual a Igreja não pode se descuidar, pois o 
chamado deve ser constante para todos. Como 
família de Deus reunida, façamos o sinal da nossa 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Senhor que encaminha nossos 
corações para o amor e a constância de Cristo, 
esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) -  Este Domingo do Tempo Comum 
conduz  as comunidades  à reflexão do anúncio do 
Reino de Deus. Nós que conhecemos a revelação 
de Deus em Jesus Cristo, vivemos o tempo 
definitivo da salvação. O Senhor está conosco e 
nos conduz, a cada momento, à Pátria celeste. 
Vamos trazer presente, neste momento, os fatos 
que marcaram nossa semana. (Recordação da vida).

4. Deus nos Perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependimento 
para sermos menos indignos de aproximarmo-
nos da Mesa do Senhor. (Silêncio) Supliquemos a 
vossa misericórdia, cantando.
(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)
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
1 - O Reino do Céu está perto! Convertei-vos, 
irmãos, é preciso! Crede todos no Evangelho! (bis) 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (1, 14-20)

12. Partilha da Palavra 

Concluir a Partilha da Palavra, cantando.

(Carlos Alberto Toloni - Eurivaldo Silva Ferreira) 
1 - Outra vez me vejo só, com meu Deus, não 
consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às águas 
deste mar vou lutar, hoje quero me encontrar, 
buscar o meu lugar. 
Vou navegar, nas águas deste mar. Navegar... Eu 
quero me encontrar. Navegar... Não posso mais 
fugir. Vou procurar, nas águas mais profundas. 
No mar... Feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o 
meu lugar sem dúvidas, sem medo de sonhar! 
2 - Ó Jesus, com fé, eu te seguirei, só contigo sou 
feliz tu és em mim! Teu Espírito de amor criador 
me sustenta no meu sim, me lança neste mar! 
3 - Vivo a certeza desta missão, já não posso 
desistir, voltar atrás. Mãe Maria, vem tomar 
minha mão e me ajudar a ser fiel, só Cristo é luz 
e paz! 

13. Profissão de Fé 
Presidente - De mãos estendidas para a Cruz, 
professemos nossa fé no Deus Uno e Trino. Creio 
em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - No Deus que sempre nos convida 
a sermos discípulos missionários na construção 
do Seu Reino, elevemos confiantes nossos 
pedidos.
- Pai de bondade, protegei a Vossa Igreja, dai 
perseverança ao Papa Francisco e a todo o 
clero, para que continuem firmes no anúncio 
do Evangelho. Nós vos pedimos.
- Pai de bondade, despertai novas vocações para 
que Vosso Filho Jesus seja conhecido por todos. 
Nós vos pedimos.
- Pai de bondade, iluminai-nos para que 
estejamos sempre atentos ao chamado do 
Mestre, sendo fiéis discípulos missionários a 
serviço da vida. Nós vos pedimos.

(Preces espontâneas)

Presidente – Pai de bondade, acolhei os pedidos 
que a Vossa família, aqui reunida vos apresenta. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza, 
um dia, à plenitude da 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 pela graça 
de alcançarmos uma nova vida em Vosso Filho 
Jesus, cantando.
(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 - Deus eterno e bondoso, dirigi a nossa 
vida segundo o Vosso amor, para que possamos, 
em nome do Vosso Filho, frutificar em boas obras. 
Por Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém. 

(Dom Paulo Bosi Dal’bó)
Palavra de Deus é vida e amor, é luz que ilumina 
e ao mundo chegou, vamos acolher num só 
coração, Palavra da libertação.

7. Leitura da Profecia de Jonas (3, 1-5.10)

8. Salmo Responsorial (24) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa 
verdade me oriente e me conduza! (bis)
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-
me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me 
oriente e me conduza, porque sois o Deus da 
minha salvação.
- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e 
a vossa compaixão que são eternas! De mim 
lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois 
bondade sem limites, ó Senhor!
- O Senhor é piedade e retidão, e reconduz 
ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os 
humildes na justiça, e aos pobres Ele ensina o 
seu caminho.

9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (7, 29-31)

Deus nos fala

Nossa resposta
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Animador(a) - O Evangelho é o início da 
boa notícia trazida por Jesus. Ela se tornará 
realidade mediante o compromisso das pessoas 
e Comunidades que dizem ‘sim’ ao chamado 
do Mestre. Apresentemos ao altar do Senhor, a 
dedicação, fidelidade, amor e alegria de todas as 
pessoas que se colocam a serviço do Reino em nossa 
Comunidade, seguindo o exemplo dos discípulos.
Pessoas entram conduzindo uma rede, enquanto outras levam 
faixas com nomes das equipes, pastorais e movimentos que 
atuam na Comunidade, e as depositam sobre a rede em frente 
ao Altar do Senhor, enquanto se canta. 

(José Acácio Santana)
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, 
nos teus mares eu quero navegar. (bis)

16. Canto das Oferendas 
(Frei José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira) 
1 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o 
mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a 
Ti se confia e junto aos irmãos, em paz, o envias. 
Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua 
bondade recebe o louvor! 
2 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem 
aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter 
a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa! 
3 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra 
com vida e amor! A quem aguardava um canto de 
festa, a mesa promete eterna seresta!

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus Pai por todas as 
pessoas que ouvindo a Palavra do Senhor se 
colocam a serviço da Comunidade.
(Pe. Ney Brasil Pereira) 
Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar 
salmos ao nome do Altíssimo, com alegria 
aclamar seu amor, sua glória bondade e poder. 
1 - Como tuas obras me alegram Senhor, os 
teus prodígios suscitam louvar. Tua presença eu 
contemplo no céu, olho a terra também nela 
estás.
2 - Narram os céus o que fez tua mão, todo o 
universo teu nome bendiz. A criação é um canto 
de amor, e esse canto é também meu louvor.

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 - Com amor e confiança, rezemos 
como Cristo nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 

Animador (a) - Abrindo nossos corações para 
acolher o Evangelho, mudamos de vida e 
promovemos a paz. Em silêncio, rezemos pela 
paz no mundo.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
Procuro abrigo nos corações, de porta em 
porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com 
gratidão, faremos juntos a refeição. (bis) 
1 - Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou 
até o fim. O meu rosto o forte sol queimou, meu 
cabelo o orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem 
do meu coração. 
2 - Vou batendo até alguém abrir, não descanso, 
o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha 
voz, e abre a porta, entro bem veloz: eu cumpro 
a ordem do meu coração. 
3 - Junto à mesa vou sentar depois e faremos 
refeição nós dois. Sentirá seu coração arder, e esta 
chama tenho que acender: eu cumpro a ordem 
do meu coração. 
4 - Aqui dentro o amor nos entretém e, lá fora, 
o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um, 
e teremos tudo em comum: eu cumpro a ordem 
do meu coração.

21. Oração 
Presidente – Oremos – (silêncio) - Concedei-nos, 
Deus de amor, que tendo recebido a graça de 
uma nova vida, sempre nos gloriemos dos Vossos 
Dons. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Refletindo a Liturgia do Tempo 
Comum (Ler para a assembleia)
A celebração do Mistério de Cristo em sua 
globalidade, própria do Tempo Comum, encontra 
sua vitalidade, de modo especial, na liturgia 
do domingo, dia do Senhor e Páscoa Semanal. 
Em cada liturgia dominical é atualizada a 
experiência total e totalizante da presença de 
Cristo vivo e glorioso. A tônica dos domingos do 
Tempo Comum é dada pela leitura contínua do 
Evangelho. Cada texto do Evangelho proclamado 
nos coloca no seguimento de Jesus Cristo, desde 
o chamado dos discípulos até os ensinamentos a 
respeito do fim dos tempos. Neste tempo, temos 
também as festas do Senhor e a comemoração 
das testemunhas do Mistério Pascal: a Virgem 
Maria, os apóstolos e evangelistas, demais santos 
e santas. A Igreja, celebrando o mistério de Cristo, 
comemora com veneração a bem-aventura 
Virgem Maria, intimamente unida ao Filho. 
Celebra-a como nova mulher que, em previsão 
da morte de Cristo, foi remida de modo mais 
sublime desde o seu concebimento; celebra-a 
como Mãe que, pela virtude do Espírito Santo, 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
Deus nos envia
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orienta a Igreja de Corinto viver o desapego, 
indicações importantes para entender a 
dimensão da grande notícia: o Reino de Deus 
chegou! O Evangelho de Marcos nos trouxe um 
ponto importante para refletir o nosso papel 
eclesial: despertar comunidades em torno de 
Jesus. Homens e mulheres são chamados a 
partir de suas vidas, do seu dia a dia, pessoas 
que verdadeiramente se convertem e creem na 
Boa-Nova do Reino de Deus. Somos chamados a 
testemunhar esta presença do Reino já atuante 
no meio de nós. A novidade presente na palavra 
e ação de Jesus provoca esta total mudança 
em nossas vidas, isto é, ceder lugar a um outro 
mundo pautado no Governo de Deus; seja na 
convivência familiar, no trabalho, na vida social 
em tudo e com tudo, pois somos chamados a 
viver esta urgência do Reino. Urgência que é 
sempre a mesma: “Segui-me e eu farei de vós 
pescadores de homens!” Para nós hoje, quais 
são as mudanças que devemos fazer para que 
tenhamos uma vida mais próxima à sonhada 
por Jesus?

(Roteiros Homiléticos – CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: At 22,3-16; At 9,1-22; Sl 116; Mc 16,15-18
3ª feira: 2Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Sl 95; Lc 10,1-9
4ª feira: Hb 10,11-18; Sl 109; Mc 4,1-20
5ª feira: Hb 10,19-25; Sl 23; Mc 4,21-25
6ª feira: Hb 10,32-39; Sl 36; Mc 4,26-34
Sábado: Hb 11,1-2.8-19; Lc 1,69-75; Mc 4,35-41
Domingo: Dt 18,15-20; Sl 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28

gerou virginalmente o Filho; como discípula que 
guardou com diligência no seu coração as palavras 
do Mestre. Assim, a liturgia oferece aos fiéis a 
oportunidade de comemorar a participação da 
Santíssima Virgem Maria no mistério da Salvação.

24. Bênção 
Presidente - O Deus da vida vos abençoe na 
sua bondade e infunda em vós a sabedoria da 
salvação. Amém.
- Sempre vos alimente com os ensinamentos da 
fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém.
- Oriente para Ele os vossos passos, e vos mostre 
o caminho da caridade e da paz. Amém.
- A bênção do Deus bondoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém.
- Ide em paz, anunciai a Boa-Nova e que o Senhor 
vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (Adenor Leonardo Terra) 
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, 
levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo! 
Teu Reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar, 
seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!
1 - Instruídos por tua santa Palavra, chamados e 
enviados para cumprir a missão!

Meditando a Palavra de Deus
Neste domingo, lembramos o início da missão 
de Jesus e o chamado dos primeiros discípulos. 
Nós, em continuidade a esse chamado, 
recebemos o convite para segui-Lo. Aqui 
estamos como convocados para a missão 
de continuar o anúncio do Reino, pois, com 
Jesus Cristo, chegou a plenitude dos tempos. 
O profeta, Jonas, obediente a Deus vai à 
Nínive, a fim de anunciar a Palavra que lhe 
fora confiada. Bastou um dia de pregação para 
que toda população acreditasse em Deus, 
proclamasse um jejum e vestisse roupas de 
penitência, obtendo assim o perdão de Deus. 
Assim como o Salmista, suplicamo  pedindo 
ao Senhor que tenha compaixão de nós e 
sempre se lembre de sua aliança. O Salmo de 
confiança na misericórdia do Senhor afirma que 
a misericórdia e compaixão divinas conduzem 
o pecador ao bom caminho. A segunda leitura 
encaminha o nosso olhar para a noção de 
tempo. Paulo pressionado pela crença que 
o mundo está para se acabar e pela opinião 
popular de que é preciso gozar a vida antes 
que ela desapareça, ajuda os Coríntios a 
descobrir nova escala de valores: o Reino de 
Deus se impõe como valor absoluto, isso vale 
tanto para os que se casam como para quem 
decidiu não se casar. Nesta liturgia, a Mesa da 
Palavra nos coloca diante de Jonas, mostrando 
a importância da conversão, e de Paulo que 


