
Preparar a recordação da vida e iniciar a celebração cantando 
de forma orante.

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

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

(CD Liturgia IX)
Primeiro quem será? O último há de ser, a todos 
vai servir, Jesus nos vem dizer... primeiro há de 
ser, quem mais servir! (3x)
(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 - Irmãos e irmãs, com alegria 
acolhemos todos vocês que vieram participar 
deste encontro fraterno para juntos fazermos 
memória da Páscoa de Cristo Ressuscitado. A 
liturgia deste domingo nos apresenta a Palavra 
do Senhor como luz para nossa vida, confiantes 
que Ele sempre nos renova e que jamais seremos 
confundidos em nossa esperança pois, Ele nos 
faz passar de uma mentalidade triunfalista e 
prepotente para a busca do verdadeiro poder 
que vem de Deus, e nos orienta a viver o serviço 
gratuito aos pequenos. Reunidos pelo amor do 
Deus, Uno e Trino, façamos o sinal de nossa fé. 
Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça de Deus nosso Pai, o 
amor de Jesus nosso irmão, a luz e a força do 
Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador(a) - Neste ano, a Igreja no Brasil 
comemora o Jubileu de Ouro dedicado ao mês da  
Bíblia. Estamos refletindo nos grupos dos Círculos 
Bíblicos a Carta de São Paulo aos Gálatas e seu 
lema: “Pois todos vós sois Um só em Cristo Jesus” 
(Gl 3,28d). Como discípulos de Jesus Ele vai nos 
ensinando que, o caminho se faz caminhando, no 
serviço humilde, sem ambições e títulos. Vamos 
trazer presentes os fatos da semana que passou 
(recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nosso 
espírito ao arrependimento para sermos menos 
indignos de aproximar-nos da Mesa do Senhor. 
Presidente - Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende piedade de nós.
Todos - Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Cristo, que vos tornastes pobre para 
nos enriquecer, tende piedade de nós.
Todos - Cristo, tende piedade de nós.
Presidente - Senhor, que viestes para fazer de 
nós o vosso povo santo, tende piedade de nós.
Todos - Senhor, tende piedade de nós.
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - Pelo Evangelho o Pai nos chamou,/ a fim de 
alcançarmos a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (9, 30-37)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - Professemos nossa fé no Deus que nos 
enviou Seu Filho amado para nos ensinar a servir 
na gratuidade e humildade. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Irmãos e irmãs, elevemos as nossas 
preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja 
que todos os homens e mulheres se salvem e 
cheguem ao conhecimento da verdade.
- Senhor, inspirai Vossa Santa Igreja, para que 
busque no serviço e disponibilidade a todos os 
homens e mulheres seu único motivo de glória. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, libertai nossos governantes da corrupção, 
da ganância, do poder, das armadilhas contra os 
justos, para que sempre estejam a serviço do bem 
comum. Nós vos pedimos. 
- Senhor, abençoai as lideranças de nossas 
comunidades para que os dons e talentos que 
receberam de vós, sejam colocados a serviço da 
comunidade sem competição, com muito amor 
e simplicidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei nossas crianças, para que 
sejam muito amadas em nossas famílias, na 
catequese, na escola, nas ruas e casas de 
acolhida e que nós adultos possamos nos 
espelhar em seus exemplos para merecermos 
o Vosso amor misericordioso. Nós vos pedimos.
Presidente - Meu Senhor e meu Pai! Envia teu 
Santo Espírito para que eu compreenda e acolha 
tua Santa Palavra! Que eu te conheça e te faça 
conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te 
faça servir, te louve e faça louvar por todas as 
criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra, 
os pecadores se convertam, os justos perseverem 
na graça e todos alcancemos a vida eterna. 
Amém!

15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Jesus disse aos seus discípulos: 
“Quem quiser ser o maior seja o servo de todos” 
e abraçando uma criança, apresentou-a como 
símbolo dos pequenos e indefesos. Apresentemos 
ao Altar do Senhor nossas vidas, no compromisso 
de colocar em prática o que a Igreja nos propõe: 
a opção preferencial pelos pobres e excluídos de 
nossa sociedade.

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 
que em Vosso Filho Jesus nos ensina amar e servir. 
Rezemos ou cantemos o Hino do Glória. 
(Missal Romano - Frei Luiz Turra) 
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) - Deus, Vosso 
Filho tornou-se pequeno por nós e nos ensinou 
a acolher os pequeninos. Fazei-nos compreender 
que aos Vossos olhos são grandes somente 
aqueles que servem o seu próximo. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

(Ir. Miria)
Guarda a Palavra, guarda-a no coração: Que ela 
entre em sua alma, e penetre os sentimentos! 
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: Se 
guardares a Palavra, ela te guardará!

7. Leitura do Livro da Sabedoria (2, 12.17-
20)

8. Salmo Responsorial (53) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
É o Senhor quem sustenta minha vida! (bis)
- Por vosso nome, salvai-me, Senhor; e dai-me a 
vossa justiça! Ó meu Deus, atendei minha prece 
e escutai as palavras que eu digo!
- Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e 
violentos perseguem-me a vida: não há lugar 
para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me 
ampara é meu Deus; é o Senhor quem sustenta 
minha vida!
- Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e 
com muita alegria; quero louvar, ó Senhor, vosso 
nome, quero cantar vosso nome que é bom!

9. Leitura da Carta de São Tiago (3, 16-4,3)

Deus nos fala

Nossa resposta
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(CD Liturgia IX)
Primeiro quem será? O último há de ser, a todos 
vai servir, Jesus nos vem dizer... primeiro há de 
ser, quem mais servir! (3x)

16. Canto das Oferendas 
(Onde houver Celebração da Palavra) (Zé Vicente) 
1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade 
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta 
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com 
amor. 
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos, 
Senhor, na tua mesa. (bis) 
2 - Nesta Bíblia bem aberta encontramos a luz 
certa, para aqui te oferecer. Ela reúne o teu povo 
na busca do mundo novo onde os pobres vão 
viver. 
3 - Nosso coração inteiro, Deus humano e 
companheiro, deixamos no teu altar. Nosso canto 
e a memória do martírio e da vitória nós trazemos 
pra te dar.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor por todas as 
pessoas que assumem o Projeto de Deus na sua 
totalidade, sendo sal da terra e luz do mundo. 
Cantemos.
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim. 
Caídos e humilhados têm sempre o teu favor. Se 
eu não tinha nada bastou-me dizer sim. És o meu 
socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas: a quem se faz 
menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos 
e filhas! Vigor de quem não fecha o coração! 
2 - Te louvo meu Senhor, o teu nome é sem igual. 
Fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O 
teu nome é Santo, superas todo o mal. E onde 
houver bondade tua mão já transbordou. 
3 - Te louvo meu Senhor, pois assim é teu poder: 
dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. 
Fere os poderosos, mas nutre e faz crescer quem 
se reconhece pequeno filho seu. 
4 - Te louvo meu Senhor, que promessa é pra 
cumprir: famintos conheceram a graça dos teus 
bens. Ricos lá se foram sem nada conseguir com 
misericórdia teu povo tu manténs.

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) -  Jesus nos ensina que, em vez 
de competir, devemos servir. Nesse espírito de 
acolhimento aos pequenos e indefesos, rezemos 
em silêncio pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) (CD Liturgia IX)
Primeiro quem será? O último há de ser, a todos 
vai servir, Jesus nos vem dizer... primeiro há de 
ser, quem mais servir! (3x)
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- Por trás e pela frente, teu ser me envolve e 
cerca. O teu saber me encanta, me excede e me 
supera. Tua mão me acompanha, me guia e me 
acoberta!
4- Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria... 
Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria? 
Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia!
5- As fibras do meu corpo teceste e entrançaste. 
No seio de minha mãe bem cedo me formaste. 
Melhor do que ninguém me conheceste e amaste!
6- Teus planos insondáveis! Sem fim, tuas 
maravilhas! Contá-los eu quisera, mas quem 
o poderia? Como da praia a areia, só tu as 
saboreias!
7- Que os maus da terra sumam, pereçam os 
violentos, que tramam contra ti, com vergonhosos 
intento, abusam do teu nome para seus planos 
sangrentos.
8- Mas vê meu coração e minha angustia sente! 
Olha, Senhor, meus passos, se vou erradamente! 
Me bota no caminho da vida pra sempre!

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus, vós 
sempre ajudais aqueles que se alimentam de 
Vossa Palavra. Que isto nos torne sensíveis ao 
que celebramos e que em nossa vida sejamos 
testemunhas de Vosso amor. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Refletindo o Mês da Bíblia 
(Ler para a assembleia)
Hoje desejo refletir sobre alguns temas que 
o apóstolo Paulo propõe na sua Carta aos 
Gálatas. É uma Carta muito importante, diria 
até decisiva, não só para conhecer melhor o 
Apóstolo, mas sobretudo para considerar alguns 
dos temas que ele aborda em profundidade, 
mostrando a beleza do Evangelho. Nesta Carta, 
Paulo faz muitas referências biográficas que 
nos permitem conhecer a sua conversão e a 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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que vivem ao serviço dos outros? Para nós, 
importante é o homem de prestígios, seguro de 
si mesmo, que alcançou o êxito em algum campo 
da vida, que conseguiu sobressair aos demais e 
ser aplaudido pelas pessoas. Estes indivíduos cujo 
rosto podemos ver constantemente na televisão: 
líderes políticos, “prêmios Nobel”, cantores da 
moda, desportistas excepcionais... Quem pode 
ser mais importante do que eles? De acordo com 
o critério de Jesus, simplesmente esses milhares 
e milhares de homens e mulheres anônimos, de 
rosto desconhecido, a quem ninguém prestará 
homenagem alguma, mas que se desvelam no 
serviço desinteressado aos demais. Pessoas que 
não vivem para seu êxito pessoal. Pessoas que 
não pensam só em satisfazer egoisticamente 
seus desejos, mas que se preocupam com a 
felicidade de outros. De acordo com Jesus, existe 
uma grandeza na vida destas pessoas que não 
conseguem ser felizes sem a felicidade dos outros. 
Sua vida é um mistério de entrega e desinteresse. 
Sabem colocar sua vida à disposição de outros. 
Agem movidos por sua bondade. A solidariedade 
anima seu trabalho, suas tarefas diárias, suas 
relações, sua convivência. Não vivem só para 
trabalhar nem para desfrutar. Sua vida não se 
reduz a cumprir suas obrigações profissionais 
ou executar diligentemente suas tarefas. Sua 
vida encerra algo mais. Vivem de maneira 
criativa. Cada pessoa que encontram em seu 
caminho, cada dor que percebem ao seu redor, 
cada problema que surge próximo a eles, é um 
chamado que os convida a agir, servir e ajudar.
Podem parecer os “últimos”, mas sua vida é 
verdadeiramente grande. Todos nós sabemos que 
uma vida de amor e serviço desinteressado vale 
a pena, mesmo que não nos atrevemos a vivê-
la. Talvez precisemos rezar humildemente como 
fazia Teilhard de Chardin: “Senhor, responderei 
à tua inspiração profunda que me ordena existir, 
tendo cuidado de não sufocar, nem desviar, nem 
desperdiçar minha força de amar e fazer o bem”. 
(O caminho aberto por Jesus. José Antonio Pagola, pag. 180 
e 181).

Leituras da Semana 
2ª feira: Esd 1,1-6; Sl 125; Lc 8,16-18 
3ª feira: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18; Mt 9,9-13
4ª feira: Esd 9,5-9; Tb 13,2-8; Lc 9,1-6
5ª feira: Ag 1,1-8; Sl 149; Lc 9,7-9
6ª feira: Ag 1,15b-2,9; Sl 42; Lc 9,18-22
Sábado: Zc 2,5-9.14-15a; Jr 31,10-13; Lc 9,44b-45 
Domingo: Nm 11,25-29; Sl 18; Tg 5,1-6; Mc 9,38-
43.45.47-48

decisão de dedicar a vida ao serviço de Jesus 
Cristo. Também trata de algumas temáticas 
muito importantes para a fé, tais como a 
liberdade, a graça e o modo de vida cristão, 
que são extremamente relevantes pois tocam 
muitos aspetos da vida da Igreja de hoje. Esta 
é uma Carta muito atual. Parece ter sido escrita 
para os nossos tempos. A primeira caraterística 
que emerge desta Carta é a grande obra de 
evangelização realizada pelo Apóstolo, que 
visitou as comunidades da Galácia pelo menos 
duas vezes durante as suas viagens missionárias. 
Paulo dirige-se aos cristãos daquele território. 
Não sabemos exatamente a que área geográfica 
se refere, nem podemos afirmar com certeza 
a data em que escreveu esta Carta. Sabemos 
que os gálatas eram uma antiga população 
celta que, através de muitas vicissitudes, se 
estabeleceu naquela extensa região da Anatólia 
que tinha a sua capital na cidade de Ancira, 
hoje Ancara, capital da Turquia. Paulo relata 
apenas que, por causa de uma doença, se viu 
obrigado a permanecer naquela região (cf. 
Gl 4, 13). Ao contrário, São Lucas, nos Atos 
dos Apóstolos, encontra uma motivação mais 
espiritual. Diz que «atravessando em seguida a 
Frígia e a província da Galácia, foram impedidos 
pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra de 
Deus na (província da) Ásia» (16, 6). Os dois 
fatos não são contraditórios: pelo contrário, 
indicam que o caminho da evangelização nem 
sempre depende da nossa vontade e dos nossos 
projetos, mas requer a disponibilidade a deixar-
nos plasmar e seguir outros caminhos que não 
estavam previstos.   

(Papa Francisco)

24. Bênção
Presidente - Ó Deus, fazei que o vosso povo 
se volte para Vós de todo o coração, pois se o 
protegeis mesmo quando erra, com mais amor 
o guardais quando vos serve. Por Cristo, nosso 
Senhor. 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.

25. 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 - 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
Sem dúvida, nossos critérios não coincidem com 
os de Jesus. A quem de nós ocorre pensar que os 
homens e mulheres mais importantes são aqueles 


