
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e que expresse 
alegria e esperança. Preparar a recordação da vida.  Para iniciar 
a celebração, cantar de forma orante o refrão.

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

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

(Frei Adolfo Temme) 
Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus 
nos conduz. (3x)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada)

Procissão de entrada como de costume

2. Canto Inicial (Marcos da Matta - Cristiane da Matta)
1- A tua Igreja vem feliz e unida agradecer a ti, ó 
Deus da Vida com grande júbilo, rezar, louvar e a
Boa-Nova ao mundo anunciar.
É tua Igreja, Senhor que canta com alegria esta 
que busca o amor vivenciar todo dia que vai 
levar salvação esta é a nossa missão.
2- Nós que fazemos parte desta Igreja que 
missionária é por natureza te damos graças por 
teu esplendor seremos eco do teu grande amor.

3- Todos os povos serão teus discípulos e 
batizados com teu Santo Espírito temos certeza 
de tua companhia nos dando força hoje e todo 
dia.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam todos bem-vindos! É com alegria que 
nos reunimos para fazer memória da Páscoa de 
Cristo e celebrar nossa vida marcada por alegrias, 
dificuldades e esperanças.  Na caminhada do Ano 
Litúrgico, chegamos ao penúltimo domingo do 
Tempo Comum e nesta Liturgia somos chamados 
a refletir sobre o fim dos tempos, sobre a morte 
e ressurreição de Cristo, como a plenitude de 
vida para a qual todos caminhamos. Reunidos 
como povo que caminha rumo ao Pai, saudemos 
a Trindade Santíssima. 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) -. Rezemos por todos os que lutam 
contra todo tipo de preconceito, em especial, o 
racial, lembrando Zumbi dos Palmares, grande 
líder desta luta que será comemorado dia 
20. Rezemos por todas as comunidades que 
se preparam para celebrar a festa de Nossa 
Senhora da Saúde, padroeira de nossa Diocese, 
em Ibiraçu. Celebramos hoje o Dia dos Pobres e 
trazemos presente outros fatos e acontecimentos 
marcantes da semana que passou. (Recordação 
da vida). Trazemos presente também todos os 
motivos que viemos celebrar os quais estão no 
silêncio dos nossos corações.

4. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede a Deus por nós e nos reconcilia com o 
Pai, abramos o nosso coração ao arrependimento 
e peçamos perdão. (Silêncio). Arrependidos, 
cantemos.
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- Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna 
e alegria ao vosso lado!

9. Leitura da Carta aos Hebreus (10, 11-
14.18)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
É preciso vigiar e ficar de prontidão;/ em que dia 
o Senhor há de vir, não sabeis não!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (13, 24-32)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - Professemos a nossa fé, no Senhor 
que nos ensina a esperar vigilantes a sua vinda 
gloriosa. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade  
Presidente - Atentos aos apelos do Senhor e 
movidos pela ação do Espírito Santo, façamos 
os nossos pedidos, rezando após cada prece: 
Atendei-nos ó Deus de amor.
- Senhor, concedei sabedoria a Vossa Santa Igreja 
e seus pastores, para que continuem firmes na fé 
e anunciem sempre a esperança de um mundo 
melhor.  Nós vos pedimos.
- Senhor, encorajai nossas comunidades na luta 
do dia a dia, contra todo tipo de preconceito, 
especialmente o racial, para que o Vosso Reino 
de amor, respeito e igualdade se concretize no 
meio de nós. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os devotos de 
Nossa Senhora da Saúde, que peregrinam rumo 
ao Santuário Diocesano, em Ibiraçu, para que, 
por intercessão de Maria Santíssima, junto ao 
Seu filho Jesus, alcancem as graças necessárias 
Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei-nos um espírito comunitário, 
para que, obedientes às orientações do 
Papa Francisco fiquemos atentos e sejamos 
solidários às necessidades ‘dos pobres’ que 
estão ao nosso redor e o bem possa triunfar. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Pai Santo, os pedidos 
que Vossos filhos e filhas, aqui reunidos vos 
apresentam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
O Presidente da celebração ergue a vela do altar (onde for 
possível) e diz: Todos nós, batizados, somos chamados a 
construir o Reino de Deus aqui na terra. Em seguida canta-se.

(Zé Martins) 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória 
Presidente - Glorifiquemos ao Pai que em Jesus 
Cristo nos convida a alegria e felicidade em servir 
ao projeto do Vosso Reino.
(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, Rei dos 
Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos louvamos, 
vos bendizemos, vos adoramos, 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, na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, princípio 
e fim de todas as coisas, vós reunis a humanidade 
no templo vivo que é Cristo Jesus. Concedei-nos 
a força de dar testemunho do Vosso Filho e fazei 
que os acontecimentos alegres e tristes, não 
nos façam perder a esperança do Vosso Reino. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Ofício Divino das Comunidades)
A Palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão: 
é semente de paz de, de justiça e perdão! (bis)      

7. Leitura da Profecia de Daniel (12, 1-3)

8. Salmo Responsorial (15) (CD Cantando os Salmos)
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
-Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, 
meu destino está seguro em vossas mãos! Tenho 
sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho 
ao meu lado não vacilo.
-Eis por que meu coração está em festa, minha 
alma rejubila de alegria, e até meu corpo no 
repouso está tranquilo; pois não havereis de 
me deixar entregue à morte, nem vosso amigo 
conhecer a corrupção.

Deus nos fala

Nossa resposta
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Animador(a) - A Liturgia deste domingo nos 
motiva a assumir a condição de peregrinos, 
ao encontro da vida plena, do mundo novo 
de vida e felicidade para todos.  O Senhor nos 
pede vigilância e discernimento ativo dos sinais 
dos tempos, em atitude de esperança pela 
manifestação gloriosa de Cristo. Apresentemos ao 
Altar do Senhor a nossa disponibilidade em estar 
a serviço do Reino na família, na comunidade e 
na sociedade.
(Ir. Cecília Vaz Castilho)
Vou te oferecer a vida e tudo que eu já sei viver. 
Tempo e trabalho, amor que eu espalho, coisas 
que me fazem crer. (bis)

16. Canto das Oferendas (Ir. Míria T. Kolling)
No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em 
oração. 
1- A alegria de te amar e ser amado, quero em 
tuas mãos depositar.
2 - O desejo de ser bom e generoso faz-me viver 
com mais amor. 
3 - Os amigos que me deste e que são teus, tudo 
entrego a ti, Senhor.

17. Louvação  
Presidente - Estamos chegando ao final do Ano 
Litúrgico. Louvemos a Deus pela dedicação de 
nosso Bispo Emérito Dom Décio, nossos padres 
diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, 
leigos e leigas de nossa Diocese que estão a 
serviço do Reino, pela realização das festas de 
padroeiros(as) de nossas Paróquias e pelos 
Sacramentos ministrados, pelas Obras Sociais 
realizadas pela Cáritas Diocesana e por tantos 
gestos   de solidariedade e partilha nestes tempos 
de pandemia. Agradecidos, cantemos o nosso 
louvor.
Preparar outros louvores de acordo com a realidade da 
comunidade.

(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. 

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 - Atentos ao modelo de oração dado 
por Cristo, nosso Senhor, rezemos: Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Animador(a) - O Espírito Santo de Deus que nos 
conduz à paz, está presente em todos os corações. 
Rezemos em silêncio pela paz no mundo.
 
20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Vanildo de Paiva - Pe. José E. Fonseca)
1 - Na mesa da Eucaristia, o amor se faz doação a 
um povo que vive e partilha, trabalha e constrói 
mundo irmão. 
Comigo irá cear, o pão da vida ter quem até o 
fim fiel permanecer! 
2 - Na mesa da Eucaristia, lugar do encontro de 
iguais há um povo que quer a justiça, que sonha 
com um mundo de paz. 
3 - Na mesa da Eucaristia, a festa fazemos por 
crer que o povo alegre anuncia que a vida vai a 
morte vencer. 
4 - Na mesa da Eucaristia, divina lição de amar. 
Há um povo que sofre e caminha pra vida com 
alegria gerar. 
5 - Na mesa da Eucaristia, não deve haver divisão. 
Um povo que exclui outro povo, irmão que 
abandona outro irmão. 

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Ó Deus, Vossa 
Palavra nos dá força para a vida. Agradecendo 
esta graça, ousamos pedir-vos mais: por Vosso 
Espírito Santo, fazei que jamais deixemos de vos 
amar e servir. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Refletindo sobre o Dia Mundial dos 
Pobres (ler para a assembleia)

Trecho da mensagem do Santo Padre o Papa 
Francisco para o V dia Mundial dos Pobres: 
Sempre tereis pobres entre vós» (Mc 14, 7): 
estas palavras foram pronunciadas por Jesus, 
alguns dias antes da Páscoa, por ocasião duma 
refeição em Betânia na casa de Simão chamado 
«o leproso». (...) Os pobres de qualquer condição 
e latitude evangelizam-nos, porque permitem 
descobrir de modo sempre novo os traços mais 
genuínos do rosto do Pai. (...) A pobreza não é 
fruto do destino; é consequência do egoísmo. 
Há muitas pobrezas dos «ricos» que poderiam 
ser curadas pela riqueza dos «pobres», bastando 
para isso encontrarem-se e conhecerem-se. 
Ninguém é tão pobre que não possa dar algo 
de si na reciprocidade. Os pobres não podem 
ser aqueles que apenas recebem; devem ser 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Meditando a Palavra de Deus
Celebramos hoje o penúltimo domingo do Tempo 
Comum do Ano Litúrgico. As leituras nos levam 
a refletir sobre o “fim dos tempos”. Final que o 
cristianismo entende, segundo a compreensão da 
morte e ressurreição de Cristo, como a plenitude 
da vida, para a qual todos caminhamos. A 
primeira leitura diz que Deus está ao nosso lado 
´é companheiro dos que praticam a justiça, e a 
vitória final será daqueles que permanecerem 
fiéis ao Senhor.  A carta aos Hebreus afirma: 
“Cristo ofereceu um sacrifício único e perfeito 
levando à perfeição definitiva os que ele santifica. 
Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda 
pelo pecado. Em Cristo somos todos salvos. 
No Evangelho, numa linguagem apocalíptica, 
Marcos nos traz as palavras de Jesus convidando 
a observar os sinais dos tempos. O presente é 
o lugar da manifestação do amor de Deus pelo 
homem. Por isso, o cristão é chamado a viver 
atento ao que acontece ao seu redor, dando valor 
e importância ao momento em que está vivendo, 
aos sinais de Deus na história, pois só assim será 
testemunha e missionário do amor do Pai neste 
mundo. Temos certeza de que o Reino já está 
presente entre nós. Porém, temos que estar, 
a cada dia, sempre vigilantes, perseverantes, 
permanecendo fiéis até o fim. Assim poderemos 
ter uma visão positiva da história, como lugar da 
ação e do amor de Deus. Portanto, não vamos 
esmorecer no seguimento do Mestre Jesus 
presente e atuante por seu Espírito na história da 
humanidade. Como nós e nossa comunidade está 
se preparando para a vinda definitiva do Senhor? 

Leituras da Semana
2ª feira: 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118; Lc 
18,35-43
3ª feira: 2Mc 6,18-31; Sl 3; Lc 19,1-10
4ª feira: 2Mc 7,1.20-31; Sl 16; Lc 19,11-28
5ª feira: 1Mc 2,15-29; At 28,11-16.30-31; Sl 49; Sl 97; 
Lc 19,41-44; Mt 14,22-33
6ª feira: 1Mc 4,36-37.52-59; 1Cr 29,10-12; Lc 19,45-48
Sábado: 1Mc 6,1-13; Sl 9; Lc 20,27-40
Domingo: Dn 7,13-14; Sl 92; Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37

colocados em condição de poder dar, porque 
sabem bem como corresponder. Quantos 
exemplos de partilha diante dos nossos olhos! 
Os pobres ensinam-nos frequentemente a 
solidariedade e a partilha. (...) «Se houver junto 
de ti um indigente entre os teus irmãos (…), não 
endurecerás o teu coração e não fecharás a tua 
mão ao irmão necessitado. Abre-lhe a tua mão, 
empresta-lhe sob penhor, de acordo com a sua 
necessidade, aquilo que lhe faltar. (…) Deves 
dar-lhe, sem que o teu coração fique pesaroso. 
(...) «O homem misericordioso é um porto para 
quem está em necessidade: o porto acolhe e 
liberta do perigo todos os náufragos, sejam eles 
malfeitores, bons ou como forem. (...) Também 
tu, portanto, quando vês por terra um homem 
que sofreu o naufrágio da pobreza, não o julgues, 
nem lhe peças conta do seu comportamento, mas 
liberta-o da desventura». (...) Faço votos de que o 
Dia Mundial dos Pobres, chegado já à sua quinta 
celebração, possa radicar-se cada vez mais nas 
nossas Igrejas locais e abrir-se a um movimento 
de evangelização que, em primeira instância, 
encontre os pobres lá onde estão. Não podemos 
ficar à espera que batam à nossa porta; é urgente 
ir ter com eles às suas casas, aos hospitais e casas 
de assistência, à estrada e aos cantos escuros 
onde, por vezes, se escondem, aos centros de 
refúgio e de acolhimento... Façamos nossas as 
palavras inflamadas do Padre Primo Mazzolari: 
(…)” Os pobres, eu nunca os contei, porque não 
se podem contar: os pobres abraçam-se, não se 
contam» (Revista «Adesso», n.º 7, 15 de abril de 
1949). Os pobres estão no meio de nós. Como 
seria evangélico, se pudéssemos dizer com toda 
a verdade: também nós somos pobres, porque 
só assim conseguiríamos realmente reconhecê-
los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida e 
instrumento de salvação.
Disponível em: (http://vatican.v a >messages>poveri>documents)

24. Bênção
Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos 
seja favorável. Amém.
- O Senhor dirija para vós o seu rosto e vos dê a 
paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
-  Com os olhos fixos no evangelho do Reino. Ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Pe. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabreti)
Feliz de quem caminha, tendo Deus no coração, 
quem faz da sua vida, uma eterna procissão. (bis)
1 - Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o 
Reino, como vocação, escolhi o mundo, como 
moradia, escolhi o pobre como meu irmão. 


