
Preparar na entrada da Igreja, um recipiente transparente 
contendo vários tipos de sementes e uma árvore verde com 
cartazes em forma de frutos, com palavras que expressem os 
sinais do Reino. (Ex: amor, diálogo, perdão, respeito, partilha, 
doação, justiça, paz...), onde for possível. Preparar também a 
recordação da vida. Para iniciar a Celebração cantar de forma 
orante, enquanto o(a) animador(a) acende 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 altar.)

(Zé Martins) 
Venha a nós o teu Reino, Deus forte, Deus bendito. 
Venha a nós o teu Reino, Deus forte, Deus bendito.
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. Jocy Rodrigues) 
Ó Senhor, ouve o meu grito, tu és minha 
proteção; Senhor, não me abandones, Deus, 
minha salvação! 
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 - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
bem-vindos a este encontro fraterno em que 
fazemos memória da Páscoa do Senhor. Ele que 
hoje nos revela os Mistérios de Seu Reino e nos 
convida a nos dedicarmos à missão e ao serviço 
na família, na comunidade e na sociedade. 
Reunidos no amor da Trindade Santa, façamos 
o sinal que nos reúne na fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda a alegria e paz em nossa fé pela ação do 
Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Irmãos e irmãs, alegramo-nos 
porque estamos reunidos no amor do Senhor 
como povo consagrado para fazer a Sua vontade. 
Neste momento, vamos trazer presente os fatos 
que marcaram nossas vidas nesta semana que 
passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração humilde e arrependido 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo e 
supliquemos a Sua misericórdia (silêncio). 
Confiantes, peçamos perdão.
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes para fazer de nós o Vosso 
povo santo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus rico em misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
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13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus da vida que continua fazendo 
crescer o Seu Reino de amor, professemos a 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.

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao nosso Deus e Pai que é amor e 
bondade, supliquemos por nossas necessidades. 
A cada pedido cantemos: Ó Senhor, Senhor neste 
dia, escutai nossas preces. (D.R.)

- Senhor, iluminai a Vossa Igreja para que 
mesmo em meio às perseguições, hostilidades, 
resistências, continue anunciando o Vosso Reino 
de amor e paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, guiai nossos governantes para que 
mesmo diante de tantos desafios possam cumprir 
a missão que lhes fora confiada, lutando sempre 
pela vida dos mais necessitados. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé e o compromisso de todos 
nós batizados, para que à luz da Vossa Palavra 
sejamos fiéis semeadores do Reino na família, na 
comunidade e na sociedade. Nós vos pedimos. 
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde dos 
enfermos, pelos aniversariantes, pelos falecidos, 
pelas famílias enlutadas, pelos dizimistas e por todos 
os motivos que viemos rezar neste dia, os quais estão 
no silêncio dos nossos corações. Nós vos pedimos. 
Presidente - Acolhei, ó Pai ,os pedidos que Vossos filhos e 
filhas vos apresentam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário, as sementes e a árvore que estão na 
entrada do Templo são conduzidos até o altar, apresentando-
as primeiro para a assembleia e depois para o altar. A seguir 
o(a) animador(a) proclama as palavras que expressam os frutos 
do Reino e convida a assembleia a entoar o refrão.

Animador(a) - O Reino de Deus é como uma árvore. 
Nasce de uma pequena semente que é a Palavra 
Divina semeada em nossos corações e transforma 
nossa vida. Apresentemos ao Altar do Senhor o 
nosso esforço de crescimento na fé, no serviço aos 
irmãos, sendo fiéis aos ensinamentos de Jesus. 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus que por meio 
de Jesus nos fez conhecer o Seu Reino de amor, 
rezando ou cantando 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. 

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, força 
daqueles que esperam em Vós, sede favorável ao 
nosso apelo, dai-nos sempre o socorro da Vossa 
graça, para que possamos agir conforme a Vossa 
vontade e que o Vosso Reino cresça em nossos 
corações e no mundo inteiro. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

7. Leitura da Profecia de Ezequiel (17, 
22-34)

8. Salmo Responsorial (91) (CD Cantando os Salmos)
Como é bom agradecermos ao Senhor. (bis) 
- Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar 
salmos de louvor ao Deus Altíssimo! Anunciar 
pela manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel, 
a noite inteira. 
- O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao 
cedro que há no Líbano; na casa do Senhor estão 
plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. 
- Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios 
de seiva e de folhas verdejantes; e dirão: “É justo 
mesmo o Senhor Deus: meu Rochedo, não existe 
nele o mal!” 

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios (5, 6-10)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII - Ano A)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) 
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o 
semeador; todo aquele que o encontra, vida 
eterna encontrou. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (4, 26-34)

12. Partilha da Palavra

Deus nos fala

Nossa resposta



03

(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu 
Reino! O teu pão vai nos dar teu vigor, tua paz! 

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 pela semente 
do Reino que Ele plantou no coração de cada um 
de nós, pela força que está nos dando para que 
essas sementes deem muitos frutos.
(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 - Guiados pelo Espírito de Jesus 
e iluminados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a)- Em Jesus que nos tornou todos 
irmãos e irmãs com Sua Cruz, rezemos em silêncio 
pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. José Raimundo Galvão) 
Eis o pão da vida, eis o pão dos céus que alimenta 
o homem, em marcha para Deus. 
1 - Um grande convite o Senhor nos fez e a Igreja 
o repete a toda vez. Feliz quem ouve e alegre vem 
trazendo consigo o amor que tem. 
2 - Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue da 
cruz o amor nasceu. E ainda hoje Ele dá vigor, aos 
pobres, aos fracos, ao pecador. 
3 - Se o homem deseja viver feliz não deixe 
de ouvir o que a Igreja diz: procure sempre se 
aproximar do Deus feito pão para nos salvar. 
4 - Há várias maneiras de o receber, efeitos 
diversos pode conter, não nos suceda comer em 
vão aquilo que é fonte de salvação. 
5 - Quem come este pão sempre viverá, pois Deus 
nos convida a ressuscitar. Oh! Vinde todos, comei 
também o pão que encerra o sumo bem.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus da vida, 
fortalecidos pela Vossa Palavra (e pela Comunhão), 
fazei frutificar em nós a boa semente, para que 
cresça o nosso compromisso de orientar toda 
nossa vida no serviço do Teu Reino, esforçando-
nos por agradar-Lhe em tudo e em todo tempo. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

22. Breves Avisos 

23. Refletindo o Ano Missionário Vocacional
Maria de Nazaré é a primeira discípula de seu Filho 
Jesus Cristo e também a primeira evangelizadora 
da Igreja. “A máxima realização da existência cristã 
como um viver trinitário de ‘filhos no Filho’ nos é 
dada na Virgem Maria que, através de sua fé (cf. 
Lc 1, 45) e obediência à vontade de Deus (cf. Lc 
1, 38) assim como por sua constante meditação 
da Palavra e das ações de Jesus (cf. Lc 2, 19-51), 
é a discípula mais perfeita do Senhor”. A Virgem 
de Nazaré esteve intimamente unida ao Pai em 
seu projeto de enviar seu Filho ao mundo para 
a salvação da humanidade. Por acolher com fé 
este desígnio salvífico de Deus, Maria torna-se 
o primeiro membro da comunidade dos crentes 
em Cristo e se faz colaboradora no renascimento 
espiritual dos discípulos. “Sua figura de mulher livre 
e forte, emerge do Evangelho conscientemente 
orientada para o verdadeiro seguimento de Cristo. 
Ela viveu completamente toda a peregrinação da 
fé como mãe de Cristo e depois dos discípulos, 
sem estar livre da incompreensão e da busca 
constante do projeto do Pai”. Verdadeira discípula 
do Filho, Maria foi formada para estar aos pés da 
cruz (cf. Jo 19, 25), em comunhão profunda com 
o projeto de salvação do Pai, e entrar plenamente 
no mistério da Nova Aliança em Cristo.
(CELAM. Documento de Santo Domingo. São Paulo: Loyola, 1992, 15.)

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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onde todos podem se abrigar, principalmente 
os pobres e marginalizados. Acreditamos que 
as pequenas experiências da comunidade, dos 
trabalhadores, dos jovens, dos idosos, famílias e 
das crianças são sementes do Reino? Em nossas 
comunidades, onde precisamos semear o Reino 
para que o Projeto de Deus se realize?

Lembrando Santo Antônio - celebrado 
no dia 13 de junho
O Dia de Santo Antônio é comemorado a 13 de 
junho por ser a data de sua morte. Santo Antônio 
de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua nasceu em 
Lisboa no dia 15 de agosto, provavelmente entre 
os anos de 1191 e 1195 e morreu em Pádua, na 
Itália, no dia 13 de junho do ano de 1231. Santo 
Antônio foi inicialmente um frade agostiniano 
e um grande estudioso e pregador. Mais tarde 
entrou para a Ordem de São Francisco de Assis 
(Franciscana), em 1220. Foi muito conhecido 
pela sua vida despojada de riquezas, apesar 
de ter nascido em uma família influente. O seu 
trabalho com os pobres foi essencial para que 
fosse rapidamente reconhecido como santo após 
sua morte. Também desenvolveu um grande 
amor pela figura do Menino Jesus e teria recebido 
visões Dele enquanto estava em oração. Por isso, 
o santo é representado carregando-O nos braços, 
junto a um ramo de lírios, símbolo da castidade. A 
canonização de Santo Antônio aconteceu poucos 
anos após sua morte, e muitos consideram que 
terá sido uma das canonizações mais rápidas da 
história.
Rezemos a Santo Antônio:  Santo Antônio, amigo 
dos pobres, peço-te a graça de nunca faltar pão e 
alimento em nossa mesa. Prometo-lhe, por minha 
vez, olhar sempre para os mais necessitados, 
repartindo com eles o pão que nos mandares, 
por intermédio do trabalho honesto. Ajuda-nos 
a buscar sempre o Pão vivo que desceu do céu 
que é Jesus na Eucaristia. Amém!

Leituras da Semana
2ª feira: 2Cor 6,1-10; Sl 97; Mt 5,38-42
3ª feira: 2Cor 8,1-9; Sl 145; Mt 5,43-48
4ª feira: 2Cor 9,6-11; Sl 111; Mt 6,1-6.16-18
5ª feira: 2Cor 11,1-11; Sl 110; Mt 6,7-15
6ª feira: 2Cor 11,18.21b-30; Sl 33; Mt 6,19-23
Sábado: 2Cor 12,1-10; Sl 33; Mt 6,24-34
Domingo: Jó 38,1.8-11; Sl 106; 2Cor 5,14-17; Mc 
4,35-41

24. Bênção 
Presidente - O Deus de toda a graça que vos 
chamou à comunhão de Jesus Cristo, vos confirme 
e vos santifique em seu amor. Amém. 
- Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso: O Pai 
e Filho e Espírito Santo. Amém. 
- Frutificai em vossos corações a semente do 
Evangelho. Ide em paz e que 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
Nesta Liturgia Jesus nos fala da grandeza do Reino 
de Deus, comparando-a com coisas bem simples, 
como uma semente lançada por iniciativa gratuita 
do Pai. Cabe a nós, um empenho laborioso, 
humilde, paciente e esperançoso, movido pela 
graça Divina para que o Reino cresça sempre. 
Ele foi plantado na terra pela encarnação, vida 
e ação de Jesus Cristo.  O Reino de Deus não é 
algo já feito e pronto. O Seu crescimento é um 
mistério semelhante ao germinar da semente. 
Seu processo é lento, mas progressivo. Não faz 
barulho, permanece escondido, cresce por si 
mesmo e produz frutos, transformando a vida 
das pessoas. A semente do Reino lançada pelo 
anúncio de Jesus pode parecer uma realidade 
pequena e simples, mas está destinado a atingir 
todos os cantos do mundo. O projeto de salvação 
que Deus tem para a humanidade revela-se 
no anúncio feito por Jesus, nas Suas Palavras, 
nos Seus gestos. Ele propôs um caminho novo, 
lançou a semente da transformação em nossos 
corações. Cabe a cada cristão, acolher a semente 
do Reino, deixar espaço para o Espírito Santo agir 
e anunciar a Boa-Nova, pois ao evangelizador 
cabe apenas a tarefa de semear o Reino de Deus 
na vida e no coração das pessoas, de maneira 
gratuita, sem cobranças e sem exigir resultados 
imediatos. E quanto às comunidades que estão 
sufocadas pela burocracia e estruturas estreitas, 
a semente do Reino pode não crescer. Jesus de 
Nazaré e Seu projeto são sementes de mostarda: 
pequenas, mas fecundas. Importa, pois, que o ser 
humano seja a terra boa. Jesus é o novo ramo de 
cedro; é a árvore frondosa, nascida da pequena 
semente enviada por Deus e fecundada no seio 
da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, 


