
Preparar o ambiente celebrativo conforme o mês das missões 
e o Dia Nacional da Juventude. Preparar um bonito e grande 
coração com os dizeres: Dia Nacional da Juventude, “Levanta-
te!  Eu te constituo testemunha do que viste” Preparar também 
a recordação da vida. 

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

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

(Taizé) 
Onde reina amor, fraterno amor. Onde reina 
amor, Deus aí está. (3x)
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. Jocy Rodrigues) 
1 - Quem foi que aqui nos reuniu? Foi o amor. 
Quem foi que um dia na cruz nos remiu? Foi o 
amor. Quem livrará do fracasso este mundo? 
É o amor. Quem é o maior? É o amor. E o mais 
profundo? É o amor. 
Juntemos nossas vozes e demo-nos as mãos, 
assim ninguém nos poderá vencer. Pelo Cristo 
Libertador: Nele e por Ele libertaremos este 
mundo pelo amor. 

2 - Que levaremos nós daqui? É o amor. Qual a 
mensagem que vamos transmitir? É o amor. Como 
é possível nossa vida transformar? Pelo amor. E 
o mundo todo? Pelo amor. Valorizar? Pelo amor. 
3 - Que quis Jesus nos ensinar? Foi o amor. 
Quando na ceia a tal ponto se humilhou? Foi o 
amor. Lavando os pés dos discípulos assim? Por 
nosso amor. Qual servo humilhe? Por nosso amor. 
Até o fim? Por nosso amor.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, bem-vindos 
para celebrar o Mistério Pascal de Cristo. 
Neste trigésimo primeiro Domingo do Tempo 
Comum, onde comemoramos o Dia Nacional 
da Juventude, o Senhor Jesus nos orienta que, 
só uma vida vivificada pelo amor a Deus e ao 
próximo adquire sentido e vale a pena ser vivida. 
Felizes por este encontro de filhos e filhas que se 
sentem amados pelo Pai, saudemos a Santíssima 
Trindade. 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, estejam convosco. 
Bendito seja Deus…
Animador(a) - “Neste tempo de pandemia, perante 
a tentação de mascarar e justificar a indiferença 
e a apatia em nome de um distanciamento 
social saudável, a missão de compaixão é 
urgentemente necessária por sua capacidade 
de fazer, desse distanciamento recomendável, 
uma oportunidade de encontro, cuidado e 
promoção. (Papa Francisco). Reunidos pela graça 
de Deus, neste Dia Nacional da Juventude, vamos 
trazer presentes ações realizadas pelos jovens 
na Igreja e na sociedade e outros fatos que 
marcaram a 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 dizemos que amamos 
a Deus, e por motivos tão banais negamos o 
nosso amor a Ele e ao próximo (silêncio). Cantemos, 
pedindo ao Senhor que perdoe nossas faltas.
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- Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, minha 
rocha, meu refúgio e Salvador! Ó meu Deus, sois 
o Rochedo que me abriga, minha força e poderosa 
salvação.
- Ó meu Deus, sois o Rochedo que me abriga, 
sois meu escudo e proteção: em vós espero! 
Invocarei o meu Senhor: a Ele a glória! E dos meus 
perseguidores serei salvo!
- Viva o Senhor! Bendito seja o meu Rochedo! E 
louvado seja Deus, meu Salvador! Concedeis ao 
vosso rei grandes, vitórias e mostrais misericórdia 
ao vosso Ungido.

10. Leitura da Carta aos Hebreus  (7, 23-
28)  

11. Canto de Aclamação (Waldeci Farias)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - “Se alguém me ama, guardará minha Palavra, 
e o meu Pai o amará e a Ele nós viremos”. (bis)

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (12, 28b-34 )

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que nos ensina amar o 
próximo como a nós mesmos, professemos a 
nossa fé. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Senhor único Deus do céu e da 
terra, elevemos nossas súplicas. A cada pedido, 
digamos: Deus de amor ouvi-nos.
- Senhor, fortalecei a Vossa Santa Igreja, para que 
a exemplo de Jesus Cristo, espalhe por todas as 
nações o verdadeiro amor que salva e liberta. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, convertei os corações das nossas 
lideranças governamentais, para que agindo com 
justiça possa reinar o amor e a paz em nossa 
Pátria e nações. Nós vos pedimos.  
- Senhor, velai por todos os homens e mulheres 
de boa vontade, que perseveram na luta sobre 
os impactos ambientais ocorridos no dia 05 de 
novembro de 2015, atingindo o Rio Doce, para 
que Vosso Espírito Santo os fortaleça na busca de 
soluções viáveis para com vossos filhos que foram 
tão prejudicados. Nós vos pedimos.
-Senhor, abençoai os nossos jovens, para que Vos 
ame de todo coração, com toda sua alma e com 
toda sua força, e ame seus irmãos e irmãs como 
a si mesmo. Nós vos pedimos   
- Senhor, protegei todos os abandonados, os 
doentes, os aflitos os desempregados acometidos 
pela pandemia e do descaso social, para que 
não se desesperem e confiem no Vosso amor 
misericordioso. Nós vos pedimos.

(D. Pedro Brito Guimarães) 
1 - Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo irmão 
que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade! (bis) 
2 - Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis) Pelo bem que 
eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade! (bis) 
3 - Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo amor 
que sufoquei, pela vida que matei, piedade! (bis)
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
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor, nosso 
Deus, que nos ama e nos ensina que o amor é a 
síntese de toda lei e de todo mandamento.
(Ir. Míria T. Kolling) 
1 - Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a 
seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que 
foram libertados. 
Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém! 
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. 
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, Vós, 
de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! 
4 - Vós, que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Ó Pai, concedei 
a Vossa Igreja, reunida para celebrar a Páscoa 
semanal, amar incondicionalmente todos os 
irmãos(as) até mesmo os nossos inimigos. Ajudai-
nos a seguir, os exemplos do Vosso Filho Jesus, que 
amou-nos até o fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Entrada do Livro da Palavra 
Durante o canto, 3 jovens conduzem o Lecionário ladeado com 
velas acesas e permanecem ao lado da mesa da Palavra até 
o término da proclamação do Evangelho (onde for possível).

(José Raimundo Brandão) 
1 - Tua Palavra nos chegou por meio das tradições 
contada de boca em boca atravessou gerações, 
hoje, séculos depois, contagia multidões. 
Que tua Palavra preserve as nossas famílias, 
oriente nossos filhos, guie as nossas nações, 
Bíblia Sagrada fonte viva de partilha, indicação 
que nos brilha, luz dos nossos corações.

8 .  Le i tura do L ivro  do l ivro  do 
Deuteronômio (6, 2-6)

9. Salmo Responsorial (17) (CD Cantando os Salmos)
Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força! 
(bis)

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Acolhei, Pai de bondade, os pedidos 
que nossa comunidade vos apresenta. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém.

16. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Amar a Deus, significa aceitar 
os seus projetos, os seus desígnios, a sua 
vontade de difundir o bem, para que a salvação 
chegue ao alcance de todos. Com o nosso canto 
apresentemos ao Altar do Senhor a nossa vida, o 
nosso compromisso de realizar de todo coração, 
com muito amor o Plano do Pai, a serviço da 
Evangelização.

17. Cantos das Oferendas (Frei Fabreti) 
1 - A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as 
minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer. 
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar! E a tua 
bondade infinita me perdoar! Vou ser o teu 
seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir 
o calor de tuas mãos. 
2 - A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor. 
Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em 
Ti, Senhor, humildes se alegrarão. Cantando a 
nova canção de esperança e de paz.

18. Louvação
Presidente - “Bendito sejas Tu, Senhor, que nos 
escolhestes dentre todas as nações e nos deste a 
tua lei”. Cantemos louvando ao Senhor nosso Deus.
(Letra e Música - Frei Fabreti) 
1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, 
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar. 
Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, ó 
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto 
novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. Aleluia! 
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa farta 
e alimentas pra jornada dando amor, luz e paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando 
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos 
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar 
e cantar.

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! 

19. Pai Nosso
Presidente - “Se alguém disser: ‘Amo a Deus’ mas 
odeia seu irmão é mentiroso. Rezemos confiantes 
a oração que nos ensina a fazer sempre a vontade 
do Pai, como Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Animador(a) - Aceitar os dons de Deus, participar 
do Seu projeto em benefício do bem comum é 
tornar-se instrumento de Seu amor. Rezemos em 
silêncio, pedindo a Ele que nos ajude a sermos 
construtores de um mundo onde reine a justiça 
e a paz.

21. 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?

22. 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 
ensinamentos da Vossa lei e Vossos mandamentos 
com os mesmos sentimentos de Jesus para com 
os irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. Breves Avisos

24. Refletindo sobre o SÍNODO 
(Ler para assembleia)

O processo sinodal é um convite. O discernimento 
dos bispos será o ponto focal, mas esse processo 
também será um processo discursivo – um 
processo de linguagem.  A Igreja não é um 
parlamento, e Francisco sempre advertiu 
contra a interpretação da sinodalidade como 
parlamentarismo. Mas nesta conversa eclesial a 
persuasão terá um papel. E isso abre um grande 
problema em algumas igrejas, como nos Estados 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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1 - Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores 
e o teu coração. Te amo, és precioso, Teu nome 
gravado está em minhas mãos. Vai meu filho, vai, 
pois curado estás.

Meditando a Palavra de Deus
A liturgia deste Domingo, leva a Comunidade 
Eucarística a confrontar-se com o grande 
mandamento: O amor que se expressa no amor a 
Deus e no amor ao próximo. Quem compreende 
que este é o grande mandamento, e estiver 
disposto a vivê-lo, não está longe do Reino de Deus. 
A primeira leitura de hoje começa exortando-nos 
a “temer a Deus” à primeira vista parece uma 
advertência a “ter medo de Deus”, mas não é este 
o sentido. “Temer a Deus” não quer dizer “ter 
medo” mas sim assumir diante Dele uma atitude 
de confiança total; significa aceitar os seus projetos 
os seus desígnios, a sua vontade de difundir o bem. 
O amor a Deus é que dirige a ação, as intenções, 
o olhar que deve ser vivido nas famílias e na 
sociedade. O amor a Deus se expressa em todas 
as relações humanas. O salmista suplica ao Senhor 
porque não tem a quem recorrer a seu favor. Ele 
confia que só poderá ser salvo pelas maravilhas do 
amor de Deus, por um milagre. A segunda leitura 
nos confirma que Jesus Cristo é o único mediador 
perfeito entre Deus e os homens. Ele o Filho de 
Deus, ofereceu não oferta externa, mas a própria 
vida pela nossa salvação, pela nossa felicidade. A 
única coisa que caracteriza a felicidade do homem 
é o projeto de Deus, portanto só pode dizer que 
o ama quem se compromete “com todo coração, 
com toda alma e com todas as forças” para que a 
salvação chegue ao alcance de todos. Só amando 
conseguimos nos aproximar de Deus e do Próximo. 
Só uma vida vivificada pelo amor adquire sentido 
e vale a pena ser vivida. O amor que tem sua 
nascente em Deus e se expande para todos os 
homens é a síntese de todos os mandamentos. E as 
nossas Comunidades, como manifestam o próprio 
amor a Deus? Só com imponentes manifestações 
e com palavras ou com um envolvimento concreto 
para a construção de um mundo novo que ele quer 
implantar aqui na terra?

Leituras da Semana
2ª feira: Rm 11,29-36; Sl 68; Lc 14,12-14
3ª feira: Is 25,6a.7-9; Sl 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
4ª feira: Rm 13,8-10; Sl 111; Lc 14,25-33
5ª feira: Rm 14,7-12; Sl 26; Lc 15,1-10
6ª feira: Rm 15,14-21; Sl 97; Lc 16,1-8
Sábado: Rm 16,3-9.16.22-27; Sl 144; Lc 16,9-15
Domingo: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23; 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a

Unidos onde “o dinheiro fala”, como diz o ditado.  
Os bispos terão que defender o processo sinodal 
do papel nunca neutro da mídia neo-católica 
“independente” e militante, cibermilícias e – de 
forma disfarçada, mas não menos perigosa – 
doadores e grupos de pressão que agora controlam 
grande parte da conversa nos espaços eclesiais. 
O catolicismo simplesmente não tem experiência 
em realizar eventos sinodais nos níveis nacional 
e global em um ecossistema de informações que 
é amplamente moldado pelas mídias digitais e 
sociais. Esses meios de comunicação estão fora do 
controle dos canais institucionais administrados 
pela Igreja hierárquica.  Este processo sinodal 
é também a restituição da conversação eclesial 
a todo o Povo de Deus. Até agora, agendas 
particulares e movimentos idiossincráticos 
monopolizaram a conversa. Este novo processo 
é, em certo sentido, um ato de reequilibrar a 
política que deverá ter opções preferenciais na 
Igreja. Sem um profundo “prise de la parole” às 
mulheres (para citar o jesuíta francês Michel de 
Certeau), esse esforço em direção à sinodalidade 
não terá sentido. Este processo sinodal viverá ou 
morrerá pelo tipo de reconhecimento que dará 
à palavra das mulheres, que, por muito tempo, 
foram tratadas como hóspedes em sua própria 
casa.  Isso é especialmente verdadeiro para a Igreja 
Católica no hemisfério ocidental, mas não só. Este 
processo sinodal também terá que abrir espaço 
relevante, tanto em seus momentos litúrgicos 
quanto de conversação, para os jovens – e não 
apenas para os tipos “eclesiásticos” escolhidos 
a dedo. Como o Papa Francisco notou em sua 
carta aos jovens há quatro anos.  O conceito de 
sinodalidade como “o povo caminhando junto” é 
essencialmente o oposto da fúria “eclesioclástica” 
em que a Igreja Católica parece ser culpada por 
tudo e por qualquer coisa. 

Vatican News

25. Homenagem aos Jovens
Onde for possível fazer uma singela e breve homenagem aos 
jovens.

26. Bênção
Presidente - O Senhor dirija sobre vós o seu olhar 
e vos dê a paz. Amém.
- O Senhor que ama e acolhe o seu povo desperte 
em vós o dom de servir amando o próximo como 
a si mesmo. 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.

27. Canto final 
(Rildo Barros - Elaine Mendonça - Elisângela Barros - Maria da Paz)
Eu sou o que sou, sou o Deus de amor, estou 
aqui pra te curar. (bis) 


