
A Pastoral/Equipe responsável pelo Dízimo na comunidade 
prepara um local de destaque para promover a conscientização 
e participação dos fiéis na responsabilidade de contribuir com 
o Dízimo para cobrir as necessidades da nossa Igreja. Preparar 
também a recordação da vida. Antes de qualquer comentário, 
entoar o refrão.    

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

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

(Taizé) 
Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão 
bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia!
(Terminado o refrão orante, todos ficam de pé para o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (CD Liturgia VI - Ano A - TC)
É Deus quem me abriga, o Senhor, quem 
sustenta a minha vida! De todo o meu coração, 
porque és bom, vou fazer-te a oblação.
1 - Alegrai-vos no Senhor! Quem é bom, venha 
louvar! Peguem logo o violão e o pandeiro pra 
tocar. Para ele um canto novo vamos, gente, 
improvisar.
2 - Ele cumpre o que promete: podem nele 
confiar! Ele ama o que é direito. E ele sabe bem 
julgar. Sua palavra fez o céu, fez a terra e fez o mar.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos à casa do Pai. Reunidos para 
celebrar o Mistério Pascal de Nosso Senhor, 
contemplamos Jesus Cristo, o enviado do Pai, 
como Mestre que se revela muito próximo e 
íntimo dos discípulos e se compadece diante da 
multidão faminta e desamparada que O cerca. 
Felizes, por este encontro de filhos e filhas 
amados de Deus, saudemos a Trindade Santa. 
Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito 
seja Deus…
Animador(a) - Reunidos pela graça de Deus, e 
animados pela fé que nos sustenta em nossa 
caminhada Pastoral, vamos trazer presente os 
fatos que marcaram nossas famílias, nossas 
comunidades e nossa sociedade na semana que 
passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Reconhecendo-nos pecadores e 
necessitados da misericórdia do Pai, peçamos 
perdão pelas vezes em que agimos como ovelhas 
sem pastor, desviando-nos do caminho de Jesus, 
nosso Mestre e Senhor (silêncio). Confessemos os 
nossos pecados, rezando. 
- Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que congregais na unidade os vossos 
filhos dispersos, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de bondade e misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

5.  Hino do Glória 
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9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (2, 13-18)  

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII - TC - Ano A) 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
1 - Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz 
estão elas a escutar. Eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem comigo a caminhar! 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (6, 30-34) 

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que se compadece e acolhe 
a todos sem distinção de crença, raça ou cor, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes no Pai misericordioso 
que em Jesus nos ensina a praticar a caridade, 
elevemos a Ele nossas súplicas. A cada pedido, 
digamos: Atendei-nos, Senhor. 
- Senhor, fortalecei a Vossa Igreja, para que a 
exemplo de Jesus, o Bom Pastor, e dos apóstolos, 
não se deixe vencer pelo cansaço e continue firme 
no anúncio do Evangelho, a fim de resgatar as 
ovelhas perdidas.  Nós vos pedimos. 
- Senhor, iluminai as nossas comunidades, para 
que permaneçam atentas à voz do nosso Pastor 
e não se desviem do caminho da evangelização, 
do diálogo e da caridade. Nós vos pedimos.  
- Senhor, encorajai todos os dizimistas e 
colaboradores que contribuem com seus bens 
e seus dons em nossas comunidades, para que 
sejam recompensados com a Vossa graça. Nós 
vos pedimos.  
- Senhor, protegei todos os desempregados, os 
abandonados, os doentes, os aflitos por causa 
da pandemia e do descaso social, para que não 
se desesperem e confiem na Vossa Misericórdia. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Pai de bondade, os pedidos 
que nossa comunidade vos apresenta. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém. 

15. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - No seguimento de Jesus, somos 
convocados a viver a compaixão, sentir a dor dos 
pobres e ser “pastores amorosos”, responsáveis 
pela vida, pela paz, pela felicidade dos irmãos e 
irmãs. Apresentemos ao altar do Senhor a vida 
de todas as pessoas, grupos, entidades que se 
compadecem dos pobres, famintos, menores 
abandonados, enfermos, prisioneiros, excluídos 
e todos os sofredores, em nossa Igreja e na 
sociedade.

Presidente - Glorifiquemos ao Senhor, nosso 
Deus, que nos deu Jesus Cristo como Pastor e nos 
concede a graça de segui-Lo e testemunhá-Lo.
(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 Pai, concedei à 
Vossa Igreja, convocada para a Páscoa semanal, 
o sabor da Palavra e do Pão da vida. Fazei-
nos descobrir, na presença do Vosso Filho, o 
verdadeiro Pastor que nos conduz às fontes da 
perene alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

7. Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
(23, 1-6) 

8. Salmo Responsorial (22) 
(CD Liturgia VII - TC - Ano A) 
O Senhor é o Pastor que me conduz: felicidade 
e todo bem hão de seguir-me! (bis) 
- O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes Ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, e restaura as 
minhas forças. 
- Ele me guia no caminho mais seguro, pela 
honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo 
vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais 
comigo com bastão e com cajado; eles me dão 
a segurança! 
- Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista 
do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça; 
o meu cálice transborda. 
- Felicidade e todo bem hão de seguir-me por 
toda a minha vida; e na casa do Senhor, habitarei 
pelos tempos infinitos. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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Neste momento, onde for possível, a Comunidade apresenta os 
alimentos, agasalhos, fraldas infantis e geriátricas e os deposita 
em frente ao altar, enquanto se canta.

(Ir. Míria T. Kolling) 
No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em 
oração. 
1 - O desejo de ser bom e generoso faz-me viver 
com mais amor. 

16. Canto das Oferendas 
(Fr. 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!
Ação de Graças

17. Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus nosso Pai, pelas 
Pastorais Sociais, grupos, associações e entidades 
que são expressão de caridade atuantes em nosso 
meio.
(Amália Ursi - Waldeci Farias) 
Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu 
viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu 
poder.
1 - Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe 
a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez 
tudo mantém sua aliança. 
2 - Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia 
com pão. O Senhor liberta os cativos, abre os 
olhos e os cegos verão! 
3 - O Senhor levanta os caídos, são os justos por 
Ele amados; o Senhor protege os migrantes e 
sustenta os abandonados!
4 - Aleluia vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho 
também, glória igual ao Espírito Santo. Aleluia, 
pra sempre. Amém.

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 - Rezando a oração da fraternidade, 
Jesus nos ensina fazer a vontade de Deus nosso 
Criador. Por isso, ousamos dizer: Pai Nosso... 

19. Momento da Paz 
Animador(a) - Jesus apareceu aos seus discípulos 
dizendo: “A paz esteja convosco”. No compromisso 
de sermos construtores dessa paz, rezemos em 
silêncio pela paz mundial.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Almir G. dos Reis - Fr. Moisés Siqueira Moraes) 
1 - A quem nós servimos quando partimos o pão 
do amor? Criança sem nome morrendo de fome 
eras Tu, Senhor? 
Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da 
libertação. Teu corpo e teu sangue animem, 
sustentem a nossa missão! 
2 - A quem acolhemos quando envolvemos 
de humano calor? O velho esquecido também 
excluído eras Tu, Senhor? 
3 - De quem nós cuidamos quando curamos 
feridas e dor? O pobre doente da vida descrente 
eras Tu, Senhor? 
4 - A quem escutamos quando tratamos com 
digno valor? O índio poeta de sangue profeta 
eras Tu, Senhor? 
5 - A quem amparamos quando mostramos um 
mundo melhor? O jovem drogado por não ser 
amado eras Tu, Senhor? 
6 - A quem nos somamos quando irmanados na 
luta e na dor? Aquele operário chorando o salário 
eras Tu, Senhor? 
7 - A quem apoiamos quando medimos do rosto 
o suor? O homem do campo em seu desencanto 
eras Tu, Senhor? 
8 - A quem defendemos denunciando o mal sem 
temor? Mulher explorada, o negro ainda escravo 
eras Tu, Senhor?

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor, nós vos 
bendizemos por este encontro. Alimentados 
pela Vossa Palavra (e pela Comunhão), somos 
fortalecidos em nossa fé. Dai-nos viver no dia a 
dia os mesmos sentimentos de Jesus para com os 
irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

22. Breves Avisos

23. Refletindo o mês do Dízimo 
(ler para a assembleia) 
Assim com a decisão de contribuir com o dízimo, 
também a escolha da quantia determinada é 
decisão de consciência, iluminada pela Palavra 
de Deus, sensível às necessidades da Igreja e 
do próximo. Santo Tomás de Aquino auxilia a 
compreender isso fazendo uma importante 
distinção entre a substância do dízimo - a 
contribuição dos fiéis que, agradecidos, entregam 
parte de seus bens - e sua forma, que é um modo 
de contribuir, este é definido em sintonia com o 
tempo e os costumes de cada lugar.

(Documento CNBB - 106)

24. Bênção 
Presidente - O Senhor dirija sobre vós o seu olhar 
e vos dê a paz. Amém. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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segundo o Seu coração, um Messias que se 
chamará “O Senhor é nossa justiça”. A justiça e 
o direito expressam a vontade de Deus. O Salmo 
22 é uma oração com referência simples e clara 
a Jesus Cristo, o pastor que se compadece 
do povo explorado. Ele conduz às fontes da 
água viva. Na segunda leitura, Cristo é a Paz 
e quem nos traz a paz; Ele derrubou a parede 
divisória entre judeus e gentios, que eram 
desconsiderados pelos primeiros. Como bom 
pastor, reúne a todos como um só rebanho. Não 
há mais discriminação e Deus nos chama para 
participar de Seu Reino. Cristo deixou pastores 
instituídos para continuarem a guiar o Seu 
povo, quer por prados e campinas verdejantes, 
quer por vales tenebrosos. Eles são chaves 
indispensáveis à vida e à missão da Igreja. A 
preparação e o cuidado desses pastores se faz 
cada dia mais exigente e de responsabilidade 
de todos os batizados. O convite de Jesus 
para ir a um lugar tranquilo e descansar um 
pouco não é detalhe que destoa no Evangelho. 
Criemos em nossas comunidades espaços 
para o descanso, o lazer, um retiro espiritual 
e a convivência prazerosa. A vida cristã não 
se reduz a preceitos, pecados, orações, 
devoções, abstinências, jejuns ou esmolas, mas 
proporciona também experiências fraternas na 
gratuidade, no aconchego, no convívio alegre 
e fraterno, a fim de fortalecer nossa missão 
evangelizadora.

Leituras da Semana
2ª feira: Ex 14,5-18; Ex 15,1-6; Mt 12,38-42
3ª feira: Ex 14,21-15,1; Ex 15,8-16; Mt 12,46-50
4ª feira: Ex 16,1-5.9-15; Sl 77; Mt 13,1-9
5ª feira: Ct 3,1-4a; 2Cor 5,14-17; Sl 62; Jo 20,1-2.11-18
6ª feira: Ex 20,1-17; Sl 18; Mt 13,18-23
Sábado: Ex 24,3-8; Sl 49; Mt 13,24-30
Domingo: 2Rs 4,42-44; Sl 144; Ef 4,1-6; Jo 6,1-15

- O Senhor que ama e acolhe o seu povo desperte 
em vós o dom de servir. Amém. 
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus. 

25. Canto final (D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria. Deus espera que os dons 
de cada um se repartam com amor no dia a dia. 
(bis) 
1 - Deus criou este mundo para todos: quem tem 
mais é chamado a repartir, com os outros o pão, 
a instrução e o progresso: fazer o irmão sorrir. 

Meditando a Palavra de Deus
O Evangelho deste domingo descreve duas 
cenas: na primeira, aparecem os apóstolos 
cansados depois de muitas atividades, mas 
felizes e cheios de entusiasmo pelo bom 
êxito da missão e por tudo o que tinham 
conseguido realizar. Retornam para junto de 
Jesus e dialogam sobre como tinham agido e 
como tinham ensinado. Jesus os convida a se 
retirarem para um lugar sossegado, na solidão 
e no silêncio do deserto, a fim de refazerem 
suas forças e buscarem maior intimidade com 
o Pai, pela oração. A segunda cena descreve 
a chegada da multidão: povo abandonado e 
desprezado pelos maus governantes, maus 
pastores que, pela corrupção, abuso do 
poder, busca de interesses pessoais e total 
descaso pelo povo, provocaram o triste drama 
da miséria cada vez maior das multidões 
excluídas do sistema do Império Romano, que 
só beneficiava uma minoria de privilegiados, 
semelhante o momento atual que estamos 
vivendo. Diante dessa multidão sofrida, Jesus 
moveu-se de compaixão, atitude característica 
de Deus. Deixou-se estremecer por dentro, teve 
um sentimento profundo como dores de parto, 
escutou o gemido e suas entranhas comoveram-
se, porque os pastores tinham abandonado seu 
povo nas mãos de estranhos e exploradores. 
A atitude de Jesus nos ensina a sermos 
pessoas comprometidas com a opção pelos 
pobres e necessitados. A primeira leitura e o 
Evangelho evocam a figura do pastor. O profeta 
Jeremias faz uma acusação contundente aos 
pastores que traíram as esperanças do povo, 
especialmente ao rei Nabucodonosor. A tarefa 
dos pastores era não deixar se perder nem 
dispersar o rebanho, com uma administração 
séria e eficiente, na qual fossem preservados 
o direito e a justiça, como fez o rei Davi. As 
lideranças foram infiéis. Jeremias garante ao 
povo que nem tudo está perdido. Deus mesmo 
vai cuidar de Seu povo e lhe dará um pastor 


