
Preparar o espaço celebrativo de modo acolhedor e festivo. 
Ornamentar um local na porta da Igreja com flores e velas, onde 
ficarão em destaque o Lecionário (ou a Bíblia) e o cartaz do mês 
da Bíblia, ou um cartaz bem legível com o tema: “Carta de São 
Paulo aos Gálatas”, e o seu lema: “Pois todos vós sois UM só em 
Cristo Jesus” (Gl 3,28d). É esse mesmo lecionário (ou Bíblia) que 
deverá ser utilizado para a proclamação das leituras. Valorizar 
o dia da Pátria, colocando também, a Bandeira Brasileira, na 
entrada da igreja. Preparar com antecedência a recordação da 
vida. Cantar suavemente o refrão orante. 

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

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

(Reginaldo Veloso)
Todas as coisas, bem fez o Senhor Jesus, ouvir 
os surdos fez, dos cegos foi a luz; os mudos, fez 
falar o Cristo Jesus. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Cassimiro Vidal Nogueira) 
Abre, Senhor, nossos lábios pra que nossa boca 
te cante, eternamente os teus louvores em tons 
e acordes vibrantes. 
1 - Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos 
conduz. Queremos que a tua Palavra nas trevas 
pra nós seja luz. 

2 - Tu és, Senhor, a verdade em quem professamos 
a crença. Queremos que a tua Palavra do teu 
grande amor nos convença. 
3 - Tu és, Senhor, plena vida a qual nós devemos 
viver. Queremos que a tua Palavra em nós possa 
permanecer.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs sejam bem-
vindos, para juntos fazermos memória do Mistério 
de nossa fé. Estamos reunidos na casa do Pai e 
d’Ele recebemos a missão de acolher, amar e servir 
a todos, em especial, aqueles que sofrem todo 
tipo de injustiça. Hoje celebramos a Páscoa de 
Cristo, manifestada na vida do surdo-mudo. Jesus, 
vendo-o, se compadece de sua situação e abre-
lhe os ouvidos e a boca. Unidos como irmãos(ãs), 
façamos o sinal de nossa fé, cantando. 
(D.R.) 
1 - Em nome do Pai que nos criou, e do Filho que nos 
salvou e do Espírito Santo que nos une com amor. (bis) 
2 - Amém, amém, amém, amém, amém, amém, 
amém, amém, amém, para todo e sempre amém. (bis)
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a luz do Espírito Santo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Iniciando hoje o mês dedicado à  
Bíblia, a Igreja comemora os 50 anos do mês da 
Bíblia no Brasil, com a disposição de crescermos na 
escuta e na prática da Palavra de Deus, refletindo, 
neste ano, a Carta de São Paulo aos Gálatas com 
o lema: “Pois todos vós sois Um só em Cristo 
Jesus” (Gl 3,28d). Nessa semana o povo brasileiro, 
comemora a Semana da Pátria, renovando o 
compromisso de resgatar a dignidade e a liberdade 
das pessoas, especialmente daquelas que se 
encontram desesperadas, à margem da sociedade, 
sem emprego e sem saúde. Também, vamos trazer 
presente os fatos e acontecimentos que marcaram 
nossa semana. (Fazer a recordação da vida da comunidade, 
da paróquia, da diocese e do mundo.)

4. Deus nos perdoa
Presidente - Deus nos chama à conversão e a 
proclamar a esperança. Imploremos a misericórdia 
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7. Leitura do livro do Profeta Isaías (35,  4-7a)

8. Salmo Responsorial (145) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
Bendize, ó minha alma ao Senhor. Bendirei ao 
Senhor toda a vida! (bis)
- O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que 
são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o 
Senhor quem liberta os cativos.
- O Senhor abre os olhos aos cegos o Senhor faz 
erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é justo 
é o Senhor quem protege o estrangeiro.
- Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os 
caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre! 
Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos 
os séculos!

9. Leitura da Carta de São Tiago (2, 1-5)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia V) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia 
do Reino/ e curava seu povo doente de todos os 
males, sua gente!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (7, 31-37)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé
Presidente - Professemos nossa fé no Deus da 
vida que nos convida a proclamá-la com os lábios 
e com o nosso testemunho. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Senhor que caminha conosco, 
em especial, com os pobres e excluídos, 
apresentemos, confiantes, nossos pedidos, 
rezando: Escutai, Senhor, a oração do Vosso povo.
- Senhor, acompanhai a Vossa Santa Igreja, o Papa, os 
Bispos e todo o Clero, para que permaneçam fiéis a 
Vossa Palavra, e continuem anunciando-a com alegria 
e fidelidade, testemunhando a justiça no mundo, 
sinal do seu Reino de amor e paz. Nós vos pedimos.
-Senhor, ajudai-nos a lutar por um Brasil livre e 
soberano, fundado na justiça, na solidariedade, 
na igualdade dos direitos, onde todos vivam com 
dignidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, tocai os nossos ouvidos para escutar o clamor 
do seu povo humilhado, sofrido e discriminado e 
soltai a nossa língua para anunciar a Vossa Palavra 
e denunciar tudo o que gera exclusão na família, 
na comunidade e na sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, encorajai todas as pessoas discriminadas, 
excluídas, rejeitadas, para que encontrem em 

do Pai pelas vezes que excluímos os irmãos e irmãs, 
que não damos espaço aos pobres e aos excluídos 
na comunidade e na sociedade. (Silêncio) Suplicamos 
o perdão de Deus, cantando. 
(Zé Vicente)
Como te cantarei, Senhor? (2x) Como te cantarei, 
Senhor? (2x)
1 - Quando a justiça nos falta; quando o poder nos 
oprime; quando forçaram calar nossa voz, nossa 
dor. Perdão! 
2 - Quando da terra expulsos em terra alheia 
sofremos. Quando obrigaram a esquecer nossa 
história de amor. Perdão! 
3 - Quando arrancaram os frutos e o lucro de nossas 
mãos. Quando é negado ao pobre o direito e o 
valor. Perdão!
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe 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...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus nosso Pai 
que cuida com carinho de todas as pessoas 
e, de maneira especial, dos necessitados e 
marginalizados, cantando.
(José Acácio Santana) 
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos 
homens. 
T: Que são por Ele muito amados. 
Ó Senhor Deus, nós vos louvamos. Vos bendizemos 
e adoramos. 
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas graças. 
T: Por vossa glória tão imensa. 
Senhor Jesus, Filho Unigênito. Cordeiro Santo de 
Deus Pai. 
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste mundo. 
T: Tende piedade de nós todos! 
Vós que tirais nosso pecado, bem acolhei a nossa 
súplica. 
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus Pai. 
T: Tende piedade de nós todos!
Porque só vós é que sois santo, porque só vós sois 
o Senhor. 
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo. 
T: Só vós sois o Senhor altíssimo. 
Só vós com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, Vós escolhestes 
os pobres e pequenos para fazê-los herdeiros do 
Vosso Reino. Abri os nossos ouvidos à Vossa Palavra 
e soltai a nossa língua para proclamar as Vossas 
maravilhas e anunciar a Vossa Salvação. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala

Nossa resposta
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Vossa Palavra a força necessária para lutar por seus 
direitos. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todos os evangelizadores e 
catequistas de nosso país, para que despertem nas 
crianças, nos jovens e nos adultos o gosto e o amor 
pela leitura da Bíblia. Nós vos pedimos.
Presidente - Ó Deus, Pai Misericordioso, iluminai 
nossos pensamentos para que possamos levar a todos 
a Boa-Nova de Jesus Cristo, Vosso Filho. A Bíblia é a 
fonte de sabedoria, onde encontramos nossas raízes 
mais antigas e vislumbramos as vidas de nossos irmãos 
e irmãs que professaram a fé em Deus. Que o Espírito 
Santo nos ajude a compreendê-la e tirar dela palavras 
que nos ensinem a lutar por uma vida mais digna 
para todos e com melhor qualidade. Amém!  

15. Apresentação dos Dons
Dois jovens entram na igreja, durante o comentário. Um com 
a boca vedada e o outro com os ouvidos tapados. Enquanto se 
canta o refrão, os jovens retiram a mordaça da boca e o tampão 
do ouvido e em seguida, levantam as mãos em sinal de libertação.

Animador(a) - Abrir os olhos e os ouvidos, 
desprender a língua, fazer os coxos e paralíticos 
andarem são sinais da presença do Reino de 
Deus que precisam ser atualizados na nossa ação 
missionária, tanto pela inclusão dessas pessoas na 
vida sociocultural, econômica e religiosa, quanto 
em abrirmos o coração e a mente para enxergarmos 
o que não estamos vendo, ouvindo o que as 
pessoas próximas têm a dizer, e nos movendo para 
assumirmos, como sujeitos eclesiais, nossa missão 
de batizados. Apresentemos ao Altar do Senhor o 
nosso compromisso de lutar para que esses nossos 
irmãos e irmãs sejam incluídos na comunidade e 
na sociedade.
(D.R)
1 - Nós somos o povo, porém desejamos viver seu 
projeto, de fraternidade, partilha e justiça, de vida 
e verdade. 
Vamos irmãos lutar, por esse mundo novo, com 
fé no Deus que ama, nos salva e nos liberta. (bis)

16. Canto das Oferendas (Frei Fabreti) 
1 - Numa terra distante daqui um povo buscava sua 
libertação, este povo era um povo de escravos, já 
sem esperança no seu coração. Deste povo surgiu um 
profeta, de sua vida ao Senhor fez oferta, ao ouvir a 
Palavra de Deus, que é amor, o seu povo libertou. (bis) 
2 - Mas aqui, neste chão, nossa terra, um povo 
sofrido eleva suas mãos, fala alto o Senhor por 
suas vozes, que clamam justiça e libertação. Este 
povo também tem profeta, de sua vida ao Senhor 
faz oferta, escutando a Palavra de Deus lhe chamar, 
quer seu povo libertar. (bis)

17. Louvação

Presidente - Louvemos o Senhor nosso Deus, que 
faz opção pelos pobres e marginalizados e nos 
convida a fazer o mesmo.
(Zé Vicente) 
Olha a glória de Deus brilhando, aleluia! (4x) 
1 - Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da 
luz, do ar, da cor. É o som, é a música, é a dança, 
é o mar jangadeiro e pescador, é o seio materno 
sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. (bis) 
Aleluia! (aleluia!) Aleluia! (aleluia!) Vamos criar 
que é pra glória de Deus brilhar! (bis) 
2 - Nosso Deus é caminho e caminhada do seu povo 
para a libertação. Onde quer que esteja o oprimido, 
é o Senhor que promove a redenção. Ele quebra as 
forças do tirano e garante a vitória da união! (bis) 
Aleluia! (aleluia!) Aleluia! (aleluia!) Vamos lutar 
que é pra glória de Deus brilhar! (bis) 
3 - Nosso Deus é a voz que se levanta, é o canto 
gemido e o clamor. É o braço erguido para a luta. É 
o abraço em nome do amor. É o pé conquistando 
um novo espaço, é a terra, é o fruto, é a flor! (bis) 
Aleluia! (aleluia!) Aleluia! (aleluia!) Vamos amar 
que é pra glória de Deus brilhar! (bis) 
4 - Nosso Deus está brilhando noite e dia pelos campos 
e praças do país. É presença na voz da meninada, 
que convoca um futuro mais feliz. É infinita razão de 
plena vida. Todo povo cantando hoje bem diz. (bis) 
Aleluia! (aleluia!) Aleluia! (aleluia!) Vamos cantar 
que é pra glória de Deus brilhar! (bis)

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 que traz 
vida e libertação para todos, rezemos a oração que 
Ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso... 

19. Momento da Paz
Animador(a) - A paz, caminho de reconciliação 
na comunhão fraterna. A Bíblia, particularmente, 
através da palavra dos profetas, chama as 
consciências e os povos à aliança de Deus com 
a humanidade. (Papa Francisco). Em silêncio, 
rezemos pela paz em nossas famílias e no mundo. 

20. Canto de Comunhão (se houver)
Todas as coisas bem fez o Senhor Jesus, ouvir os 
surdos fez, dos cegos foi a luz; os mudos fez falar 
Cristo Jesus.
1 - Meu coração penetras e lês meus pensamentos. 
Se luto ou descanso, tu vês meus movimentos. De 
todas minhas palavras tu tens conhecimento.
2 - Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, 
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do 
horizonte, lá, iria te encontrar!
3 - Teus planos insondáveis! Sem fim, tuas 
maravilhas! Contá-los eu quisera, mas quem o 
poderia? Como da praia a areia, só tu as saboreias!

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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muito sério, que é a acepção de pessoas. Ele critica 
os que, em vez de considerarem as pessoas em si, 
todas destinatárias do amor redentor de Cristo e 
dignas da mesma atenção, preferem olhar para as 
aparências e riquezas materiais. A esta comunidade 
e a nós, São Tiago nos recorda a opção preferencial 
de Cristo pelos pobres e coloca a acolhida destes, 
como condição para que uma comunidade seja 
verdadeira e dignamente, chamada de cristã. O 
Evangelho de hoje percorrendo as regiões pagãs: 
Tiro, Sidônia e a região da Decápole. Nessa região 
Jesus encontra com um homem surdo e que tinha 
dificuldade para falar. Retirando o homem do meio 
da multidão, Jesus cura-o com gestos corporais: 
põe-lhe os dedos nos ouvidos e, com saliva, toca-lhe 
a língua) e com sua palavra EFATÁ. Esse Evangelho 
é um alerta para os que se dizem cristãos. O surdo-
gago, depois de curado, torna-se um evangelizador. 
Nele há disponibilidade para crer e comprometer-
se, não facilmente encontrada nos discípulos. A 
missão de Cristo consistiu precisamente em abrir 
os olhos aos cegos e desatar a língua dos mudos… 
Ele veio abrir-nos à relação com Deus, ao amor 
dos irmãos, ao compromisso com o mundo. Quem 
adere a Cristo e quer segui-Lo no caminho do amor 
a Deus e da entrega aos irmãos, não pode resignar-
se a viver fechado a Deus e ao mundo. O encontro 
com Cristo tira-nos da mediocridade e desperta-
nos para o compromisso, para o empenho, para o 
testemunho. Leva-nos a sair do nosso isolamento e 
a estabelecer laços familiares com Deus e com todos 
os nossos irmãos, sem exceção. A Palavra de Deus 
nos faz rever também nossas opções como pessoas 
e comunidades. Precisamos ser tocados por Jesus 
e escutar sua Palavra, para termos mais coragem e 
decisão para assumirmos nossa missão aqui e agora. 
O cego de que nos fala o Evangelho não é somente 
aquela pessoa privada da visão, mas também aquele 
que enxerga o pobre como gente sem valor, que não 
merece confiança, acrescentando humilhação às 
muitas privações que ele já sofreu. Jesus é aquele 
que veio trazer a salvação, aquele que recria um 
mundo novo e que vindo de Deus, devolve a vida 
e a liberdade aos oprimidos e mutilados pela 
sociedade. Hoje, somos convidados a nos aproximar 
dos mais necessitados. 

Leituras da Semana
2ª feira: Cl 1,24-2,3; Sl 61; Lc 6,6-11
3ª feira: Cl 2,6-15; Sl 144; Lc 6,12-19
4ª feira: Mq 5,1-4a; Sl 12; Mt 1,1-16.18-23 
5ª feira: Cl 3,12-17; Sl 150; Lc 6,27-38
6ª feira: 1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15; Lc 6,39-42
Sábado: 1Tm 1,15-17; Sl 112; Lc 6,43-49
Domingo: Is 50,5-9a; Sl 114; Tg 2,14-18; Mc 8,27-35

4 - Que os maus da terra sumam, pereçam os violentos, 
que tramam contra ti, com vergonhosos intento, 
abusam do teu nome para seus planos sangrentos.

21. Oração
Presidente - Oração - (silêncio) - Ó Deus, nesta celebração 
Vosso Povo se alimentou na mesa da Vossa Palavra 
(e da Comunhão). Que este alimento nos faça ter 
forças para vivermos unidos a Jesus Cristo na terra 
e, também, no céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Bênção
Presidente - Deus Todo-Poderoso 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 os vossos passos e vos mostre o caminho 
da caridade e da paz. Amém.
- 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 (Frei Fabreti) 
A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do 
povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos viver um mundo. 
1 - Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o 
caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus 
dons, sua presença iremos sentir. 
2 - Somos povo, o povo de Deus, e formamos o 
reino de irmãos e a Palavra que é viva nos guia e 
alimenta a nossa união.

Meditando a Palavra de Deus
A Palavra de Deus, dirigida a nós hoje, faz reacender 
a esperança e a certeza de que Deus cuida, com 
carinho, de todas as pessoas e, de maneira especial, 
dos necessitados e marginalizados. O profeta Isaías, 
na primeira leitura se dirige a pessoas desanimadas 
e abatidas pela opressão, privadas de esperança e de 
vida. O trecho lido hoje, traz uma mensagem cheia 
de alegria e felicidade e de que Deus está dizendo aos 
que estão à margem da sociedade, enfraquecidos 
e desanimados, para que não tenham medo, pois 
Ele vai dar saúde aos doentes, vai fazer brotar água 
do deserto, transformando-o num jardim. Deus vai 
fazer desabrochar vida, onde antes só havia sinais de 
morte. As mudanças que Deus vai provocar atingem 
as deficiências do corpo mutilado, a fraqueza da 
natureza deserta. Mas para que eles ouçam esse 
consolo, é preciso que abram seus ouvidos e, 
também que a língua se solte para anunciar que 
Deus é ternura e compaixão e não nos abandona. 
São Tiago em sua carta, fala sobre um problema 

Deus nos envia


