
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e alegria. A 
equipe prepara a recordação da vida, lembrando os fatos e 
acontecimentos marcantes: na família, na Igreja, na sociedade e 
no mundo. Antes de qualquer comentário, entoar suavemente o 
refrão até que a assembleia se coloque em clima orante. Neste 
momento acende-se a(s) vela(s) do presbitério.

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

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

(Zé Vicente) 
Abrirei meus lábios num canto de amor, ao Deus 
da plena vida, o meu louvor!  Abrirei meus braços 
e meu coração, pra te acolher, ó minha irmã, ó 
meu irmão! Glória seja ao Pai e ao Filho, nosso 
bem! Glória ao Divino Espírito. Amém!
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada como de costume

2. Canto Inicial (Pe. Jocy Rodrigues) 
O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que 
poderei temer? Deus, minha proteção! 
1 - O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O 
que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. 
Ele guarda minha vida: eu não vou ter medo, 
não. (bis) 

2 - Quando os maus vêm avançando, procurando 
me acuar, desejando ver meu fim, querendo me 
matar, inimigos opressores é que vão se liquidar. (bis)
3 - Se um exército se armar, contra mim não temerei. 
Meu coração está firme, e firme ficarei. Se estourar 
uma batalha, mesmo assim, confiarei. (bis) 
4 - Sei que eu hei de ver, um dia, a bondade do 
Senhor: lá na terra dos viventes, viverei no seu 
amor. Espera em Deus! Cria coragem! Espera em 
Deus que é teu Senhor. (bis)

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos! É com alegria que nos reunimos para 
celebrar o Mistério de nossa fé e nossa vida de 
comunidade. Neste domingo, recebemos de 
Jesus a garantia de que somos de Sua família e 
somos convidados a entrarmos neste Mistério da 
verdadeira família de Jesus que são todos aqueles 
que escutam Seu ensinamento e praticam a 
vontade de Deus.  Como seguidores e seguidoras 
de Cristo, chamados a formar comunidades 
fraternas de irmãos e irmãs, façamos o sinal de 
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça de Deus nosso Pai, o amor 
de Jesus nosso irmão e a luz e a força do Espírito 
Santo estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - No compromisso de ouvir 
atentamente a Palavra de Deus e colocá-La 
em prática, vamos trazer presente os fatos e 
acontecimentos que marcaram a semana que 
passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Desde o nosso Batismo, renunciamos 
a todo tipo de ação que nos separa do projeto 
de Jesus Cristo. Peçamos perdão ao Pai pelas 
vezes que fazemos escolhas que nos afastam da 
Vossa presença (silêncio). Confiantes no Senhor que 
perdoa sempre, cantemos.
(Pe. José Fritas Campos)
1 - Senhor e Filho de Deus, companheiro, irmão 
e amigo. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
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9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios (4, 13-18-5,1)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII TC - Ano A)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, aleluia. (bis)
O príncipe deste mundo/agora será expulso;/e  
eu, da terra levantado, atrairei/todos mim 
mesmo.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (3, 20-35)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Como discípulos(as) missionários(as) 
comprometidos com a prática libertadora de 
Jesus, professemos a nossa fé. Creio em Deus 
Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Fazendo a vontade de Deus formamos 
a Sua nova família, por isso, confiantes, elevemos 
a Ele os nossos pedidos, dizendo:  Ó Senhor, ouvi-
nos e libertai-nos. 
- Senhor, iluminai a Vossa Santa Igreja, para que 
denuncie com firmeza e coragem as injustiças 
que geram escravidões e violências e anuncie a 
todos a libertação para uma vida nova. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, libertai nossos governantes das garras 
do inimigo, para que libertos da corrupção, do 
ódio, da ganância e do poder, possam construir 
uma sociedade mais igualitária, justa e fraterna. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei todos os casais de namorados, 
para que perseverem em seus relacionamentos à 
luz da Vossa Palavra e possam construir famílias, 
fundamentadas nos valores morais e cristãos. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai as Paróquias Sagrado Coração 
de Jesus da Catedral e Imaculado Coração de 
Maria de São Silvano e todas as comunidades que 
celebram seus(as) padroeiros(as), para que este 
momento de festa e alegria seja de crescimento 
do Vosso Reino no convívio comunitário. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, atendei os nossos pedidos: rezemos 
pelos dizimistas, aniversariantes, pelos enfermos, 
pelos falecidos e pelas famílias enlutadas e por 
todos os motivos que queremos rezar, os quais 
estão no silêncio dos nossos corações. 
Presidente - Ouvi, Pai de bondade, as preces 
de Vossa Igreja aqui reunida. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons

2 - Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa 
fraqueza. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
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 eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus, 
por todos os irmãos e irmãs, que com coragem 
e dedicação, assumem a missão evangelizadora 
em nome do Vosso Filho Jesus. Cantemos o Hino 
do Glória.
(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, Rei dos 
Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos louvamos, 
vos bendizemos, vos adoramos, 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, na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, Vós nos 
enviastes o Vosso próprio Filho para libertar-nos 
da escravidão do mal. Sustentai-nos com as armas 
da fé para que lutemos cada dia contra o mal. 
Assim, participaremos da vitória pascal de Cristo 
que vence os males deste mundo e a própria 
morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Leitura do Livro do Gênesis (3, 9-15)

8. Salmo Responsorial (129)
(CD Cantando os Salmos - Ano B - VII)
No Senhor, toda graça e redenção! (bis)
-Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai 
a minha voz! Vossos ouvidos estejam bem atentos 
ao clamor da minha prece!
-Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá 
de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, 
eu vos temo e em vós espero.
- No Senhor ponho a minha esperança, espero 
em sua Palavra. A minh’alma espera no Senhor 
mais que o vigia pela aurora.
- Esperei Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela 
aurora! Pois no Senhor se encontra toda graça 
e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de 
toda sua culpa.

Deus nos fala

Nossa resposta
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Animador(a) - A Família de Jesus é a comunidade 
de irmãos e irmãs que ouvem e colocam em 
prática os Seus ensinamentos e manifestam a 
presença do Reino de Deus por meio de palavras 
e ações. Apresentemos ao Altar do Senhor as 
nossas vidas, no compromisso de sermos Sal da 
terra e Luz do mundo, assumindo a missão que 
nos fora confiada em nosso Batismo. 

Estender as mãos para o altar, enquanto se canta.

(Antônio Marques da Costa Ferreira)
1 - Pelo Batismo recebi uma missão: vou trabalhar 
pelo Reino do Senhor. Vou anunciar o Evangelho 
para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, 
pastor. Vou anunciar a Boa-Nova de Jesus: como 
profeta recebi uma missão. Onde eu for serei 
fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem 
do cristão.

16. Canto das Oferendas (Pe. José Raimundo Galvão)
Não se deve dizer: nada posso ofertar; pois as 
mãos mais pobres é que mais se abrem para 
tudo dar. 
1 - O Senhor só deseja que em nós tudo seja 
constante, servir quando nada se tem só resta 
dizer: Senhor, eis-me aqui! 
2 - Alegrias da vida momentos da lida eu posso 
ofertar, pois nas mãos do Senhor, um gesto de 
amor não se perderá.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus, 
por todas as pessoas que acolhem os Seus 
ensinamentos e realizam a Vossa vontade a 
serviço da vida e da dignidade dos irmãos e irmãs.
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)
Terra inteira, louvai ao Senhor, nosso Deus! 
Quem tem fome Ele vem sustentar. Nem a mão 
do opressor poderá nos deter. Exultai! Ele vem 
nos livrar! 
1 - Vou te exaltar, ó meu Senhor por toda a vida 
e bendizer o Teu nome eternamente. Todos os 
dias co’alegria Te aclamar, e Te louvar co’amor. 
2 - Misericórdia e clemência é o Senhor, cheio 
de amor, indulgente e compassivo. Sua bondade 
para todos se estende, sempre se dá no amor! 
3 - Que Tuas obras, ó Senhor, Te rendam graças e 
Te bendiga todo homem que Te ama. Que cantem 
glória ao Teu Reino de bondade: Reino de grande 
amor!
        

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 - A vontade do nosso Pai que está 
nos céus é que sigamos o exemplo do Seu Filho 
Jesus para alcançarmos a vida eterna. Rezemos 
confiantes. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - “A paz é dom do Cristo Ressuscitado, 
e uma condição do Reino de Deus. A pessoa que 
promove a paz é chamada de filho e filha de 
Deus”. Rezemos em silêncio, pedindo a paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Vanildo de Paiva - Pe. José E. Fonseca) 
1 - Na mesa da Eucaristia, o amor se faz doação a 
um povo que vive e partilha, trabalha e constrói 
mundo irmão. 
Comigo irá cear, o pão da vida ter quem até o 
fim fiel permanecer! 
2 - Na mesa da Eucaristia, lugar do encontro de 
iguais há um povo que quer a justiça, que sonha 
com um mundo de paz. 
3 - Na mesa da Eucaristia, a festa fazemos por 
crer que o povo alegre anuncia que a vida vai a 
morte vencer. 
4 - Na mesa da Eucaristia, divina lição de amar. 
Há um povo que sofre e caminha pra vida com 
alegria gerar. 
5 - Na mesa da Eucaristia, não deve haver divisão. 
Um povo que exclui outro povo, irmão que 
abandona outro irmão. 
6 - Na mesa da Eucaristia, miséria não pode 
existir, pois povo que aqui se alimenta, quer pão 
e amor dividir. 
7 - Na mesa da Eucaristia, é Cristo, o Deus-
comunhão. De um povo que quer nova terra, e 
unido construir novos céus!

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, nós vos 
bendizemos por este encontro de fé e fraternidade. 
Dai-nos a alegria de caminharmos na obediência 
à Vossa vontade e que sempre possamos 
vos louvar. Por Cristo, nosso Senhor. Amém

22. Breves Avisos 

23. Refletindo o Ano Missionário Vocacional
(Ler para a assembleia) 

A Santíssima Virgem Maria foi a primeira discípula 
missionária de Jesus Cristo. “Maria, mulher de fé, 
foi plenamente evangelizada, é a mais perfeita 
discípula e evangelizadora (cf. Jo 2, 1-12). Ela é o 
modelo de todos os discípulos e evangelizadores 
por seu testemunho de oração, de escuta da 
Palavra de Deus e de pronta e fiel disponibilidade 
ao serviço do Reino até a cruz”. Em todos os 
continentes, a Virgem Maria permanece nos 
ensinando como levar a humanidade para Jesus. 
No continente latino-americano não poderia ser 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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que o plano de Deus permanecerá sempre mais 
forte! Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. 
Jesus mostra que um reino dividido é sinal de 
autodestruição. Os mestres da Lei afirmam que 
Jesus está possuído por Belzebu porque são 
incapazes de perceber nele a ação do Espírito 
Santo. Jesus responde a eles que esse é o maior 
de todos os pecados, o qual logicamente não 
pode haver perdão, pois se insiste em não 
reconhecer que nele está toda a graça e copiosa 
redenção. Ao contrário do reino dividido, o 
evangelho de Marcos mostra que o reino de 
Jesus cresce de modo familiar a partir da escuta 
da Palavra salvadora, traduzida pela comunidade 
em vida ao fazer a vontade de Deus. Muitos são 
os que olham a realidade atual com acentuado 
pessimismo. Acham que já está tudo perdido, 
que a corrupção e a violência já dominaram 
tudo, que a instituição familiar está destruída, 
que a juventude perdeu totalmente o rumo e 
não oferece nenhuma perspectiva. Nós, cristãos, 
não podemos fechar os olhos para os desafios da 
realidade. Da mesma forma não podemos nos 
associar àqueles mestres da Lei que achavam 
que Belzebu já tinha dominado tudo a ponto 
de lutar contra si mesmo. Paulo nos convida a 
olhar além de nossas fraquezas e contemplar as 
realidades invisíveis, que podem ser sintetizadas 
no amor de Cristo, fonte de nossa salvação. 
Assim conseguimos acreditar no poder do bem e 
superar todo tipo de maldade, que mata e destrói. 
Sabemos que essa realidade não é definitiva, mas 
já começa aqui a força transformadora do bem, 
que se realiza quando nos tornamos família de 
Deus na força do Espírito Santo. Sejamos profetas 
da esperança, levando o amor redentor de Cristo, 
que vence todo o mal. 

Leituras da Semana
2ª feira: 2Cor 1,1-7; Sl 33; Mt 5,1-12
3ª feira: 2Cor 1,18-22; Sl 118; Mt 5,13-16
4ª feira: 2Cor 3,4-11; Sl 98; Mt 5,17-19
5ª feira: 2Cor 3,15-4,1.3-6; Sl 84; Mt 5,20-26
6ª feira: Os 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; 
Jo 19,31-37
Sábado: Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Domingo: Ez 17,22-24; Sl 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

diferente. Aqui, Nossa Senhora é o selo distintivo 
da nossa cultura. Temos um bom exemplo disso no 
México, onde a figura materna de Nossa Senhora 
de Guadalupe foi decisiva para que os homens e 
mulheres da América Latina se reconhecessem 
em sua dignidade de filhos de Deus. “Mãe e 
educadora do nascente povo latino-americano, 
em Santa Maria de Guadalupe, através do Beato 
Juan Diego, ‘é oferecido um grande exemplo 
de evangelização perfeitamente inculturada. A 
Santíssima Virgem precede-nos na peregrinação 
da fé e no caminho da glória, e acompanha a nós 
que nos dirigimos a ela com amor, até que nos 
encontremos definitivamente com seu Filho. “Por 
isso, a invocamos como Estrela da Primeira e da 
Nova Evangelização”. 
(CELAM. Documento de Santo Domingo. São Paulo: Loyola, 
1992, 15.)

24. Bênção
Presidente - O Deus de toda alegria e de toda a 
graça seja vosso sustento nas lutas do dia a dia. 
Amém.
- Senhor esteja convosco. Ele está no meio de 
nós! 
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Sejamos profetas da esperança, levando o amor 
redentor de Cristo, que vence todo o mal. Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (José Acácio Santana)
1 - Como é bonito, Senhor, cada manhã te 
agradecer. Mais uma vez teu amor vem me 
chamar pra viver. 
Contigo Pai de amor eu quero caminhar e assim 
por onde eu for irás me acompanhar. 
2 - Como é bonito, Senhor cada manhã ter o meu 
pão e desejá-lo também a cada um dos meus 
irmãos. 
3 - Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar 
tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar.

Meditando a Palavra de Deus
A Liturgia da Palavra nos ajuda a refletir sobre 
o bem e o mal, duas realidades que tocam 
profundamente a experiência humana em todos 
os tempos e lugares. O livro do Gênesis apresenta 
a realidade do mal como desarmonia, cuja causa é 
a desobediência ao Deus criador. O pecado jamais 
leva à realização plena, mas à mentira. A serpente 
disse que o homem e a mulher seriam como 
Deus após comer do fruto; eis que agora já não 
conseguem nem sequer passear com o Criador 
pelo jardim, sentem-se nus, desprotegidos e 
medrosos, a ponto de precisarem se esconder 
por não terem coragem de assumir o ato de 
desobediência. A inimizade entre a serpente 
(mal) e geração da mulher (humanidade) assinala 


