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

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

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

(Frei Luiz Turra) 
Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou 
é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam de pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Hinário Litúrgico - Ano C)
Povos todos do universo, batam palmas ao 
Senhor, gritem de alegria, com cantos de louvor!
1 - O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O 
que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. 
Ele guarda minha vida: eu não vou ter medo, 
não. (bis) 
2 - Quando os maus vêm avançando, procurando 
me acuar, desejando ver meu fim, querendo me 
matar, inimigos opressores é que vão se liquidar. 
(bis)

3 - Se um exército se armar contra mim, não 
temerei. Meu coração está firme, e firme ficarei. 
Se estourar uma batalha, mesmo assim, confiarei! 
(bis)

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos! Estamos reunidos para 
fazer memória da Páscoa do Senhor que neste 
domingo nos apresenta as condições para 
segui-Lo. O segmento Cristo é um processo a 
que nos conduz a autêntica pertença ao Reino e 
nos faz a exigência do chamado com liberdade, 
generosidade e amor misericordioso. Reunidos 
para celebrar a nossa fé e a nossa vida, façamos o 
sinal que nos identifica como cristãos. Em nome 
do Pai... 
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus... 
Presidente - No seguimento a Cristo, formamos 
uma grande família que exige fidelidade, 
dedicação e generosidade maior para servir. 
Recordemos os fatos e acontecimentos da 
semana que passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa 
Presidente - De coração humilde e arrependido, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo e 
peçamos perdão de nossas faltas e omissões 
(silêncio). Confessemos nossos pecados: 
Confesso a Deus todo poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por 
pensamentos e palavras, atos e omissões, por 
minha culpa, minha tão grande culpa, e peço 
à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós 
irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus 
nosso Senhor.  
Presidente - Deus de amor infinito, tenha piedade 
de nós, perdoe os 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... 
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia V - Faixa 3)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
1 - Fala, Senhor, que te escuta teu servo! Tu tens 
palavras de vida eterna!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (9, 51-62) 

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus, 
professemos nossa fé, cantando.

(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri)

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra,e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual 
foi concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de 
Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu 
dos mortos, subiu aos céus, subiu aos céus, e 
está sentado à mão direita de Deus Pai todo 
poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja 
Católica, na comunhão dos santos, na remissão 
dos pecados, na ressurreição da carne, na vida 
eterna. Amém.

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Com a confiança de filhos e filhas, 
supliquemos ao Pai, por nossas necessidades. 
Após cada prece cantemos: Ouvi Deus de amor, 
nosso clamor! (Ofício Divino das Comunidades)

- Senhor, guiai a Vossa Santa Igreja e seus pastores 
para que continuem anunciando com firmeza e 
simplicidade os valores do Vosso Reino de justiça 
e de paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos governantes de nossa 
Pátria para que cumpram seu mandato segundo 
a justiça e a verdade, à luz da Vossa Palavra. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé e a esperança de todos as 
pessoas que se doam em nossas comunidades, 
servindo nas equipes, pastorais, movimentos, 
ministérios... para que continuem fiéis à vocação 
a qual foram chamadas. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai vossos filhos e filhas que 
estão sofrendo por causa da fome, das doenças, 
do desemprego, da guerra, da violência do 
desiquilíbrio da natureza, das drogas... para 
que perseverem na luta pela vida. Nós vos 
pedimos.

5. Hino do Glória 
Presidente - Glorifiquemos a Deus que por 
meio de Jesus e no Espírito Santo, nos mostra o 
caminho da salvação, rezando. 
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) - Ó Deus, pela Vossa 
graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não 
sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas 
brilhe em nossas vidas a luz da Vossa verdade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém. 

(Lindenberg Pires - Valdeci Farias)
Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai, 
Senhor, meu coração, para ouvir e guardar vossa 
Palavra!

7. Leitura do Primeiro Livro dos Reis (19, 
16b.19-21)

8. Salmo Responsorial (15) (CD Liturgia XI)
Ó Senhor, sois minha herança para sempre! (Bis)
- Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 
Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor: 
nenhum bem eu posso achar fora de vós!” Ó 
Senhor, sois minha herança e minha taça, meu 
destino está seguro em vossas mãos!
- Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até 
de noite me adverte o coração. Tenho sempre o 
Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu 
lado não vacilo.
- Eis por que meu coração está em festa, minha 
alma rejubila de alegria, e até meu corpo em 
repouso está tranquilo; pois não haveis de me 
deixar entregue à morte, nem vosso amigo 
conhecer a corrupção.
- Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna 
e alegria ao vosso lado!

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Gálatas (5, 1.13-18) 

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Oração para o 10° Encontro Mundial 
das Famílias.
Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-
Te e agradecer-Te pelo grande dom da família. 
Nós Te pedimos pelas famílias consagradas no 
sacramento do matrimônio, para que possam 
redescobrir todos os dias a graça recebida e, 
como pequenas Igrejas domésticas, saibam 
testemunhar a Tua presença e o amor com o qual 
Cristo ama a Igreja. Nós Te pedimos pelas famílias 
que passam por dificuldades e sofrimentos, 
doença ou por problemas que só Tu conheces: 
que Tu as sustentes e as tornes conscientes do 
caminho de santificação ao qual as chamas, 
para que possam experimentar a Tua infinita 
misericórdia e encontrar novos caminhos para 
crescer no amor. Nós Te pedimos pelas crianças e 
jovens para que possam encontrar-Te e responder 
com alegria à vocação que planejaste para eles; 
por seus pais e avós, para que sejam conscientes 
de serem um sinal da paternidade e maternidade 
de Deus no cuidado dos filhos que, na carne e no 
espírito, Tu confias a eles; pela experiência de 
fraternidade que a família pode dar ao mundo. 
Senhor, concede que cada família possa viver a 
própria vocação à santidade na Igreja como um 
chamado para ser protagonista da evangelização, 
a serviço da vida e da paz, em comunhão com os 
sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o 
Encontro Mundial das Famílias. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Presidente - Ser discípulo de Jesus não consiste 
apenas em conhecer sua doutrina, mas trilhar 
o mesmo caminho que Jesus percorreu. 
Apresentemos ao Altar do Senhor o nosso 
compromisso de vivenciar na família, na 
comunidade e na sociedade o que aprendemos 
do nosso Mestre e Senhor. 
Diante do altar, um membro da comunidade apresenta para a 
assembleia um par de sandálias e depois voltados para o altar todos 
proclamam: “Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores”.

16. Canto das Oferendas (Willen Soares) 
1 - Venho, Senhor, minha vida oferecer como 
prova de amor e sacrifício; quero, minha vida a 
Ti entregar como oferta viva em Teu altar. (bis) 
2 - Pois para Te adorar, foi que eu nasci. Cumpra 
em mim Teu querer. Faça o que está em Teu 
coração. E que a cada dia eu queira mais e mais 
estar ao Teu lado, Senhor! (bis)

17. Louvação 
Presidente - Louvemos ao Senhor pela vida de 
tantos homens e mulheres que responderam sim 
ao chamado e anunciaram a Boa-Nova do Reino 
em todo o mundo.

(Reginaldo Veloso) 
Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. 
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do 
Espírito. (bis)
1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo 
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos 
consagrar. De amor oferta sem mancha; para 
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, 
de sua graça o louvor. 
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia 
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho 
amado. Que com seu sangue consegue para nós 
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem 
comparação! 
3 - Sim, derramou sobre nós graça abundante 
e saber, nos revelando o mistério, plano do 
seu bem-querer. De conduzir a história à plena 
realização; Cristo encabeça o universo, terras e 
céus se unirão!  

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 - Rezemos confiantes a oração que o 
Senhor nos ensinou. Pai Nosso... 

19. Momento da Paz 
Presidente - O Senhor Jesus nos chama e nos 
envia para anunciar o Seu Reino de amor e paz. 
Rezemos em silêncio pedindo que o Senhor nos 
acompanhe nesta missão. 

20. Canto de Comunhão (se houver) (Frei Luiz Turra) 

1 - Não pode faltar a Palavra, não pode faltar-nos 
o pão, não pode faltar compromisso, a quem quer 
um mundo de irmãos. 
Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um 
mundo melhor. O Teu Evangelho transforma, Tu 
és nosso Deus Salvador. (bis) 
2 - Passaste no mundo dos homens, fazendo a 
todos o bem. Teu jeito de amar os humildes, a 
todos ensinas também. 
3 - A Boa Notícia do Reino aos pobres Tu vens 
anunciar: É Deus que se põe ao seu lado, é Deus 
que nos vem libertar. 
4 - Contigo fazendo aliança, fazemos também 
comunhão. A causa que tu abraçaste anima a 
tomar posição. 
5 - Senhor, o teu povo reunido, comunga teu gesto 
de amor. Aprende a viver na partilha dos pobres 
se faz defensor. 
6 - Chegando ao terceiro milênio, com teu 
Evangelho nas mãos, renasce no mundo a justiça, 
seremos um povo de irmãos.      

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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anúncio da Boa-Nova do Reino. Com palavras, 
ações e testemunho, Ele mostrou que, para 
segui-lo, é necessário estar aberto e pronto para 
partilhar sua vida e missão. Como Jesus Cristo, 
o seguimento exige entrega total nas mãos de 
Deus, capacidade de assumir os desafios, de 
colocar o Reino como prioridade maior. Diante 
dos apelos de Deus, é impossível permanecer 
fechado em interesses particulares. Deus é o 
nosso Pai amoroso que deseja que vivamos, não 
de forma oprimida como escravos, mas como 
filhos e filhas livres. Ele enviou seu Filho Jesus 
para ser nosso modelo e guia na caminhada. 
Jesus veio perdoar e salvar todas as pessoas. 
Por meio de palavras e ações misericordiosas, 
Ele nos ensina a servir com gratuidade, amar e 
perdoar de forma incondicional. Como Tiago e 
João, precisamos nos libertar dos preconceitos 
e ser tolerantes em relação aos que têm ideias 
diferentes das nossas. A adesão total à proposta 
de Jesus Cristo, pela fé e missão, nos liberta de 
todas as formas de escravidão. Quem se dispõe 
livremente a seguir Jesus compromete-se a viver 
a lei suprema do amor. Como fruto do Espírito, 
o amor orienta toda a vida dos discípulos(as) de 
Jesus. O amor gratuito de Deus, revelado de modo 
especial através da vida, morte e ressurreição de 
Jesus, suscita ações solidárias nas comunidades. 
Deus escolhe pessoas dispostas a trabalhar em 
seu Reino. Quando foi chamado, Eliseu já tinha 
uma profissão, estava acostumado a trabalhar. 
Mas ele se deixa levar e transformar pela Palavra 
de Deus e compromete-se a servi-Lo de forma 
mais radical. Como Eliseu, somos chamados a 
desempenhar um ministério na comunidade. 
A resposta ao chamado requer despojamento 
para seguir livremente o Evangelho, assumindo 
o compromisso de trabalhar com disponibilidade 
e generosidade. Fortalecidos pelo Espírito, 
sejamos testemunhas de Jesus, sinais de amor 
e esperança. 

(Roteiros Homiléticos - Tempo Comum - Ano C - 2016)

Leituras da Semana
2ª feira: Am 2,6-10.13-16; Sl 49; Mt 8,18-22
3ª feira: Am 3,1-8; 4,11-12; 2Tm 2,22b-26; Sl 5; Mt 
8,23-27
4ª feira: Am 5,14-15.21-24; Sl 49; Mt 8,28-34
5ª feira: Am 7,10-17; Mt 24,4-13; Sl 18; Mt 9,1-8
6ª feira: Am 8,4-6.9-12; Sl 118; Mt 9,9-13
Sábado: Am 9,11-15; Sl 84; Mt 9,14-17; At 3,1-10; Sl 
18; G1,11-20; Jo 21,15-19
Domingo: At 12,1-11; Sl 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 
16,13-19

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor Deus, vosso 
Filho Jesus assumiu sua missão corajosamente, 
sem renunciar ao compromisso com a paz e 
apontando o caminho que conduz à liberdade 
plena. Concedei-nos que, participando desta 
celebração, possamos ser fiéis à missão que 
recebemos no nosso Batismo. Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém.  

22. Breves Avisos

23. Gesto concreto (ler para a assembleia)

“Quem põe a mão no arado e olha para traz, 
não está apto para o Reino e Deus” (Lc 9,62). 
O convite, portanto, é para estarmos abertos 
e prontos, como diz o profeta Eliseu, e não 
fechados, resistentes e arrogantes como Tiago 
e João, mensionados no Evangelho. Ser cristão 
é ser como Jesus, enfrentando riscos, colocando 
o Reino como prioridade maior, olhando para 
frente, para o que está por ser feito. Não pode 
se dizer cristão quem se fecha em sua casa, 
busca os seus interesseses e vive de saudades. 
Sejamos firmes na missão que nos fora confiada 
na comunidade. Seguindo confiantes os passos 
de Jesus.

24. Bênção 
Presidente - Deus misericordioso 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-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus. 

25. Canto Final (M. C. Pichault) 
1 - Jesus, eu irei te servir pela vida. Jesus, dando a 
ti meu viver, meu sofrer, meu amor. Pela luta em 
favor da justiça e da paz. Jesus, eu irei te servir 
pela vida.
2 - Jesus, eu irei te levar pela vida. Jesus, a viver 
teu mistério pascal que é amor. Pois teu corpo e 
teu sangue por mim entregaste, Jesus, eu irei te 
levar pela vida.

Meditando a Palavra de Deus
Em seu itinerário, hoje Jesus toma a firme decisão 
de partir para Jerusalém, lugar culminante de 
seu mistério pascal, de sua entrega definitiva ao 
Pai. Ao longo de seu ministério, Jesus chamou 
discípulos para serem seus colaboradores no 

Deus nos envia


