
Preparar com criatividade, em local visível próximo à entrada 
da igreja um galho seco de um lado e uma planta verde bem 
bonita do outro (estes símbolos serão levados na procissão de 
entrada). Preparar a recordação da vida. Iniciar a celebração 
cantando suavemente o refrão. 

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Taizé)  
Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão 
bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.
 
2. Canto Inicial (Ir. Maria da Conceição Villac) 
Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. 
1 - Toda a Igreja aqui está para o encontro com 
Deus. Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus. 
2 - Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão: 
mediador, sacerdote, nosso ponto de união. 
3 - Rezaremos com Cristo o perfeito louvor e 
seremos pro Pai uma imagem de amor. 
4 - Céus e terra estarão na oblação de Jesus. Quer 
unir num rebanho os remidos da cruz.   

3. Saudação
Presidente - Caríssimos irmãos e irmãs, nós os 
acolhemos com grande alegria para este encontro 
fraterno no qual celebramos a Páscoa de Jesus 
e Seu amor fiel ao Pai. Neste domingo das bem-
aventuranças, o Senhor quer renovar em nós os 
motivos de nossa esperança. O Deus que age 
em favor dos pobres e esquecidos da sociedade, 
convida-nos a olhar e a perceber o que nos 
divide e nos afasta Dele e dos irmãos. Na alegria 
de estarmos reunidos como família de Deus, 
façamos o sinal da nossa fé.  Em nome do Pai... 
Presidente - Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância de 
Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus... 
Presidente - A cada domingo, retomamos a 
Aliança com o Senhor, vivida em nosso dia a dia 
no serviço à vida com o empenho de ajudar os 
irmãos a encontrarem de novo as razões de sua 
esperança. Vamos trazer presente os fatos que 
marcaram a 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 o nosso coração ao arrependimento e 
peçamos perdão por nossas faltas e omissões, 
(silêncio). Confiantes, supliquemos, cantando. 
(Umberto Cantoni - P. S. Sousa - Pe. José Weber) 
1 - Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu 
exemplo o fraco tropeçou, se em teus caminhos 
eu não quis andar: 
Perdão, Senhor! Perdão, Senhor! 
2 - Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão 
não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi 
a mão: 
3 - Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e 
calmo, sem lutar por ti, devendo estar mui firme 
no labor: 
4 - Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-
me de incertezas mil. Transforma este pobre 
pecador! Amém, Senhor! Amém, Senhor!
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém. 
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9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios (15,12.16-20) 
 
10. Canto De Aclamação (CD Liturgia XI - TC) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois, tendes 
um prêmio bem grande nos céus. Ficai muito 
alegres, saltai de alegria, Amém! Aleluia, Aleluia! 
 
11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (6,17.20-26) 

12. Partilha Da Palavra 
 

13. Profissão de Fé 
Presidente - “É feliz quem a Deus se confia!” 
Como filhos amados do Pai, professemos a nossa 
fé.  Creio em Deus Pai...   

14. Preces da Comunidade 
Presidente - No Deus que sempre está ao lado 
daqueles que Nele confiam e o amam, façamos as 
nossas preces. Após cada prece, digamos: Senhor, 
atendei-nos em Vosso amor.
- Senhor, fortalecei a Vossa Santa Igreja e todos os 
seus ministros para que continuem anunciando e 
testemunhando a proposta que Jesus Cristo nos 
ensina, hoje, em Seu Evangelho. Nós vos pedimos. 
- Senhor, iluminai os nossos governantes para 
que praticando as bem-aventuranças e agindo 
conforme os ensinamentos de Seu Filho, possam 
construir uma nação solidária e fraterna. Nós vos 
pedimos.  
- Senhor, dai-nos sabedoria para que possamos 
escolher e seguir o caminho que leva a Vós, 
ajudando os que sofrem, os que choram e os que 
são perseguidos por causa do Vosso nome. Nós 
vos pedimos. 
- Senhor, acompanhai todos os enfermos e as 
pessoas que cuidam, visitam e trabalham com 
os doentes, para que sejam testemunhas de fé, 
consolando os que sofrem e doando-se como 
Cristo. Nós vos pedimos. 
- Senhor, ajudai-nos a renunciar o apego aos 
bens materiais para que possamos contribuir na 
criação de uma sociedade mais justa e aberta ao 
projeto de salvação que Jesus Cristo nos oferece. 
Nós vos pedimos. 
Presidente - Senhor, nosso Pai, acolhei com 
bondade os nossos pedidos e dai-nos a graça 
da Vossa recompensa. Por Cristo, nosso Senhor.  
Amém.    

15. Apresentação dos Dons 
Presidente - Somos chamados a fazer uma escolha 
sábia entre o caminho do bem e o caminho do mal, 
e Jesus nos ensina o caminho da felicidade por 
meio das bem-aventuranças. Ele nos dá a opção 

- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...  
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...  
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...  

5. Hino do Glória 
Presidente - Glorifiquemos ao Deus misericordioso, 
que nos faz uma proposta libertadora e nos 
convida a fazer parte de sua família. 
(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 Deus, Pai dos 
pobres, vós rejeitais os orgulhosos, e, em Cristo, 
proclamamos felizes os humildes. Ouvi o grito 
dos pobres e oprimidos, e fazei que, acolhendo a 
mensagem das bem-aventuranças, nos tornemos 
um sinal vivo do Vosso Reino. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém. 
 

7. Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
(17,5-8) 
 
8. Salmo Responsorial (1) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C) 
É feliz quem a Deus se confia! (bis) 
- Feliz é todo aquele que não anda conforme 
os conselhos dos perversos; que não entra 
no caminho dos  malvados, nem junto aos 
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu 
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, 
sem cessar.
- Eis que ele é semelhante a uma árvore, que 
à beira da torrente está plantada; ela sempre 
dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas 
folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz 
vai prosperar. 
- Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao 
contrário, são iguais à palha seca espalhada e 
dispersada pelo  vento. Pois Deus vigia o caminho 
dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à 
morte. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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de construirmos uma sociedade justa e solidária 
fundamentada no amor. Apresentemos ao Altar 
do Senhor a nossa vida, o nosso compromisso e 
a nossa luta de construir um mundo onde haja 
a partilha e a justiça. Após cada invocação todos 
respondam: Porque deles é o Reino de Deus.
Presidente - Bem-aventurados os que se 
compadecem dos pobres. 
- Bem-aventurados os que alimentam os famintos.
- Bem-aventurados os que consolam os tristes.
- Bem-aventurados os que transmitem amor e 
não ódio.
- Bem-aventurados os que acolhem os peregrinos 
e os afastados.
- Bem-aventurados os que, ao serem insultados e 
amaldiçoados, rezam pelos seus inimigos.
Presidente - Alegremo-nos porque será grande a 
nossa recompensa no céu.

16. Canto das Oferendas (Pe. Zezinho) 
1 - Não tinha nada pra te oferecer, não tinha 
nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só 
pensava nos pecados que eu já fiz, eu só pensava 
nos irmãos aos quais não fiz feliz. Então eu me 
lembrei, então eu me lembrei. 
Mais do que ouro, mais que prata, mais que 
qualquer dom, o que tu queres é meu coração. (bis) 
2 - De mãos abertas e em procissão, eu te ofereço 
o fruto do trabalho dos irmãos. Eis minhas mãos, 
eu sou trabalhador, trago nas mãos este sinal, 
sinal do meu amor. Enquanto eu trabalhei, foi 
isso que eu pensei.
  

17. Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus por todas as 
pessoas que partilham seus dons e bens com os 
mais necessitados, cantando. 
(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!

18. Pai Nosso 
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos 
juntos. Pai Nosso... 

19. Momento da Paz 
Presidente - Em Jesus, que trouxe a alegria plena 
da vida para todos os povos, rezemos em silêncio 
pela paz.                   

20. Canto de Comunhão (se houver) (D.R.) 
Receber a comunhão com este povo sofrido é 
fazer a aliança com a causa do oprimido. (bis)  
1 - Celebrando a Eucaristia, a vida a gente 
consome. Ao lutar pela justiça, acabando com 
a fome, pra que o outro seja gente, pra que ele 
tenha nome. 
2 - Celebrar a Eucaristia com famintos e 
humilhados, como pobre lavrador, sem ter nada 
no roçado, é estar em comunhão com Jesus 
crucificado.  
3 - Celebrar a Eucaristia é também ser torturado, 
é ser perseguido e preso, é ser marginalizado, 
ser entregue aos tribunais, numa cruz pra ser 
pregado.  
4 - Celebrar a Eucaristia é a festa antecipada de 
um povo que assume uma vida partilhada. É a 
força dos pequenos nesta grande caminhada.  
5 - Vai também ao nosso lado nesta santa 
Eucaristia, a companheira de luta, a Santa Virgem 
Maria. Guardará no coração de seu povo a agonia. 
 
21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai de bondade, 
fortalecidos pela Vossa Palavra (e pela Comunhão), 
nos sentimos animados em nossa missão. Dai-
nos sabedoria para descobrirmos qual o melhor 
caminho para vivermos as bem-aventuranças. Por 
Cristo, nosso Senhor.  Amém.   

22. Breves Avisos 
 
23. Catequese Dominical (ler para assembleia)

Neste Domingo, a Palavra de Deus deseja mostrar 
o quão bom e favorável é estar no caminho de 
Deus, um caminho que gera vida a todas as 
pessoas que o trilham. Também neste domingo 
iniciou-se a leitura do Sermão da Montanha que 
vai acompanhar as liturgias dominicais até o final 
dessa primeira parte do Tempo Comum. Será um 
período em que os cristãos devem gastar o tempo 
para ouvir aquilo que Jesus tem a revelar ao 
coração humano. Nos domingos anteriores, era 
muito forte a dimensão da contemplação; agora 
o modo pelo qual se coloca perante a Sagrada 
Escritura deverá ser outro, o da meditação. Em 
cada comunidade, a Palavra de Jesus Cristo terá 
um efeito. Com isso, não se quer dizer que a 
Palavra de Deus possua vários significados, mas 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Exalta os pobres que vivem o valor da pobreza; 
os que são atribulados e perseguidos, mas que 
estão ao lado de Deus; os que são acolhedores do 
Reino. Quem ama sabe olhar, acolher e socorrer 
os necessitados. Olhemos a nossa volta, para a 
sociedade e para nós mesmos: será que as bem-
aventuranças proclamadas por Jesus ressoam 
em nós? Às vezes, estamos tão preocupados 
com coisas externas na Igreja, com uma liturgia 
impecável até, mas não voltamos o coração e o 
olhar para os mais abandonados e sofredores, 
para os que são explorados e injustiçados... Falta 
a caridade! O essencial é a caridade, acima de 
tudo. Sem o amor libertador, gerador de vida, 
tudo se torna um eco surdo - ninguém escuta. 
O que devemos fazer: tomar mais consciência 
de nossa responsabilidade cristã, diante do 
mundo, das pessoas e de nós mesmos. Às 
vezes, sentimos certa tendência ao rigorismo, 
porém isso nos conduz ao nada. Deveríamos, 
sim, ser rigorosos no amor, na prática da justiça 
misericordiosa do Reino, na promoção e defesa 
da vida, na solidariedade com os pobres e 
sofredores. Eis o que Jesus nos ensina: praticar 
as bem-aventuranças. O amor verdadeiro deve 
penetrar todas as nossas relações. Deve ser e 
continuar sendo o centro de nossa resposta 
de fé, de cada homem e mulher, em todas as 
culturas e realidades humanas, pois é o amor que 
nos faz ter a profunda e autêntica experiência 
divina. A ação cristã, carregada de amor e de 
misericórdia, produz frutos do Reino, faz-nos 
felizes aqui e agora, além de nos dar a certeza 
da recompensa nos céus, na comunhão eterna 
com Deus. Sejamos, pois, bem-aventurados do 
jeito que nos ensina Jesus!

(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2019)

Leituras da Semana
2ª feira: Tg 1,1-11; Sl 118; Mc 8,11-13
3ª feira: Tg 1,12-18; Sl 93; Mc 8,14-21
4ª feira: Tg 1,19-27; Sl 14; Mc 8,22-26
5ª feira: Tg 2,1-9; Sl 33; Mc 8,27-33
6ª feira: Tg 2,14-24.26; Sl 111; Mc 8,34-9,1
Sábado: Tg 3,1-10; Sl 11; Mc 9,2-13
Domingo: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102; 1Cor 
15,45-49; Lc 6,27-38

que, ela “é viva, eficaz\ e mais penetrante que 
qualquer espada de dois gumes. Penetra até 
dividir alma e espírito, articulações e medulas”, 
ou seja, ela atinge aquilo que cada comunidade 
necessita para aquele determinado momento 
histórico. Neste Domingo, a Palavra de Deus 
pode mostrar que a comunidade está no caminho 
de Jesus, o que faz de cada uma pessoa bem-
aventurada, mas também pode revelar que nas 
atitudes dos fiéis reside alguns dos “ais” de Jesus, 
indicando a necessidade de fortificar o caminho 
de conversão.    
(Roteiros Homiléticos para o Tempo do Advento e Natal – 
2021/2022)

24. Bênção 
Presidente - O Deus de amor 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 para Ele os vossos passos e vos mostre 
o caminho da caridade e da paz. Amém. 
- Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- Como discípulos missionários de Jesus Cristo, 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus. 
 
25. Canto Final (Pe. Élio Athayde)  
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para 
sempre! Nossa missão é construir um mundo 
novo, mais irmão!  
1 - Vamos repartir mais alegria num mundo que 
se esvazia do sentido de viver. Vamos crer na 
força da verdade para que a humanidade sinta 
a vida renascer.  
2 - Vamos neste mundo de incerteza, defender 
com mais firmeza o calor da união. Onde não 
houver fraternidade levemos nossa amizade em 
verdadeira comunhão. 
 

Meditando a Palavra de Deus 
A Palavra deste domingo nos convida a colocar 
nossa esperança em Deus e a viver a fé em Cristo 
ressuscitado. O Evangelho nos traz as bem-
aventuranças, projeto de Jesus para a ação cristã 
e a santificação. Projeto para a Comunidade que 
deseja, de fato, agir e se santificar conforme o 
ensinamento de Cristo. Somos bem-aventurados, 
porque somos chamados ao amor e por ele fomos 
criados. Somos bem-aventurados, porque o 
Senhor Jesus anuncia-nos as Bem-aventuranças 
para que sejamos santos, imaculados e 
comprometidos com a verdade do Reino. É o 
amor que tudo realiza. Jesus olha com amor e 
misericórdia para aqueles que estão privados do 
mínimo necessário para viver com dignidade filial. 
Jesus se opõe aos que são elogiados, que vivem 
saciados e exaltados, mas estão longe de Deus. 


