
O espaço celebrativo deve ser preparado conforme as 
orientações do domingo passado. Preparar com antecedência 
a recordação da vida. Iniciar a celebração cantando de forma 
orante o refrão, enquanto se acende as velas do altar. 

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) 
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai 
graças por tudo, dai graças!
                                                                                                                                                                                                                         
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Marcos e 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, sejam 
bem-vindos! É com grande alegria que nos 
reunimos para fazer memória da Páscoa do 
Senhor. Neste domingo, nossas comunidades são 
convidadas a fazer a experiência da gratidão. Ela 
manifesta-se na ação de graças, uma das atitudes 
mais próprias da criatura humana diante do seu 
Senhor e Criador, e a atitude fundamental do 
cristão diante da graça por excelência, dada por 
Deus aos homens em Cristo Jesus. Confiantes, 
façamos o sinal de nossa fé. 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 - Celebrando o mês missionário, 
somos convidados a assumir a nossa consciência 
de ser Igreja de Jesus, enviada a testemunhar a 
toda criatura e até os confins do mundo, na força 
do Espírito Santo a fé em Jesus Cristo morto e 
ressuscitado. Trazemos presente também a vida 
de todos os professores(as) que comemoram 
o seu dia e os acontecimentos que marcaram 
as nossas vidas nessa 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 
(silêncio). Peçamos o perdão dos nossos pecados, 
rezando.
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos 
enriquecer, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso 
povo santo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós!
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11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (17, 11-19)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Uno e Trino, professemos 
a nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador 
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes 
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e 
para nossa salvação, desceu dos céus: (todos de 
inclinam) e se encarnou pelo Espírito Santo, no 
seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também 
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; 
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro 
dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, 
onde está sentado à direita do Pai. E de novo 
há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e 
os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do 
Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na 
Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo 
um só batismo para remissão dos pecados. E 
espero a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo que há de vir. Amém!

14. Preces da Comunidade
Presidente - Irmãos e irmãs, como discípulos e 
missionários de Jesus, elevemos ao Pai a oração 
desta nossa assembleia. A cada prece, rezemos: 
Conservai-nos, ó Deus, em vosso serviço!
- Abençoai, Senhor, a vossa Igreja, Povo de Deus, 
com o nosso o Papa Francisco, Bispos, presbíteros, 
diáconos, religiosos(as), cristãos leigos(as), a fim 
de que recebam a graça divina para testemunhar 
Jesus Cristo com ousadia missionária e profética 
em todos os confins do mundo. Rezemos.
- Iluminai, Senhor, os nossos governantes a fim de 
que sejam administradores fiéis, façam bom uso 
do mandato que lhe é confiado e promovendo 
vida melhor para todos. Rezemos.
- Animai, Senhor, o espírito missionário de nossas 
dioceses, paróquias, comunidades, pastorais, 
movimentos e serviços eclesiais, a fim de 
conceder-lhes a graça de serem ambientes de 
escuta missionária, atentas ao grito dos excluídos 
e inviabilizados, nas mais diversas realidades 
existenciais. Rezemos.

Presidente - Deus, Pai de bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao nosso Deus que nos 
ama sem distinção, cantando 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) - Ó Deus, que sois 
a fonte da vida, enviastes o vosso Filho, para que 
todos tenham vida em abundância. Fazei que 
não busquemos somente a saúde do corpo, mas 
procuremos em primeiro lugar, a vida que não 
perece. E que sempre demonstremos sincera 
gratidão pelo dom da vida e da salvação. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

7. Leitura do Segundo Livro dos Reis (5, 
14-17)

8. Salmo Responsorial (97) (CD Liturgia XII - TC)
O Senhor fez conhecer a salvação e às nações 
revelou sua justiça. (bis)
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque 
Ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e 
santo alcançaram-lhe a vitória.
- O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, 
sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela 
casa de Israel.
- Os confins do universo contemplaram a salvação 
do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, alegrai-vos e exultai!

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo (2, 8-13)

10. Canto de Aclamação (Liturgia XII - TC)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Em tudo dai graças, pois, esta é a vontade de 
Deus para convosco em Cristo Jesus.

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Fortalecei, Senhor, os missionários e missionárias 
que estão servindo em todos os confins do 
mundo, a fim de que, pelo espírito de uma Igreja 
Sinodal, eles promovam a cultura do encontro e 
da fraternidade universal entres os povos e as 
culturas. Rezemos.
- Acompanhai, Senhor, as comunidades da 
Paróquia de Santa Teresa de Ávila, em Santa 
Teresa, que celebram a festa de sua padroeira, a 
fim de que este momento festivo fortaleça a fé e 
a união de seus membros. Rezemos.
Presidente - Rezemos a Oração para o Mês 
Missionário Extraordinário 2022.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a 
viver este Ano Jubilar Missionário, a assumir e 
a revigorar nossa vocação cristã de discípulos 
missionários, sendo Igreja sinodal em estado 
permanente de missão até os confins do 
mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo 
da bem-aventurada Paulina Jaricot, sejamos 
vossas testemunhas, no anúncio, na oração, 
na ajuda material e na doação da própria 
vida, principalmente nos ambientes humanos, 
culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios 
ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai 
por nós!

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário, entram profissionais da saúde, 
cuidadores de enfermos e idosos com seus uniformes e objetos 
de trabalho apresentando-se diante do Altar do Senhor, 
enquanto se canta.

Presidente - Celebrando o mês missionário, 
somos convidados a assumir nossa consciência de 
ser Igreja de Jesus. Olhando para o testemunho 
de Jesus, rosto misericordioso do Pai, coloquemo-
nos sempre disponíveis a acolher os irmãos 
e irmãs com os quais nos encontramos pelo 
caminho.  Apresentemos ao Altar do Senhor a 
vida de todos os que são gratos a Deus pelas 
graças recebidas e o trabalho dedicado dos 
profissionais da saúde, leigos(as) de nossa 
comunidade que cuidam e ajudam os doentes e 
necessitados. 
(Pe. João Carlos Ribeiro)
Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito 
seja Deus Pai Onipotente nosso Criador. (bis)  

16. Canto das Oferendas (Pe. Casimiro Irala) 
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar 
da chama, a certeza de dar. 
1 - Eu te ofereço o sol que brilha forte. Te ofereço 
a dor do meu irmão! A fé na esperança e o meu 
amor! 
2 - Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o 
cansaço do passo mantido, meu grito mais forte 
de louvor!

3 - Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos 
corações. A coragem de me transformar.

17. Louvação
Presidente - Agradecidos, louvemos ao Senhor 
nosso Deus por todas as graças recebidas em 
nossa vida, família, comunidade e na sociedade.
(Pe. José Cândido da Silva) 
1 - Este hino de louvor que envolve o meu ser é 
de gratidão. A bondade do Senhor é tão grande 
sem confim, veio até a mim. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Criador. 
(bis) 
2 - Ao Deus Pai que nos criou a ternura filial, Deus 
é nosso Pai. Jesus Cristo, nosso irmão deu a vida 
pelos seus, nós somos de Deus. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus 
Salvador. (bis) 
3 - Deus é fonte de amor, santifica o nosso ser, 
Espírito de amor. Nós, igreja militante, o amor de 
Deus cantamos, para sempre amém. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Amor. 
(bis)

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 - Obedientes à Palavra do Senhor e 
formados por Seu divino ensinamento, ousamos 
dizer: Pai Nosso... 

19. Momento da Paz
Presidente - A presença do Senhor no meio 
de nós nos proporciona viver a gratidão, a 
esperança, a paz... Rezemos em silêncio pela 
paz no mundo.

20. Canto de Comunhão (se houver) 

(Hinário Litúrgico - Ano C)

Foram dez curados, não foram? ... E os outros 
nove, onde estão? ... Tu, amigo, levanta-te e vai, 
tua fé te alcançou salvação!
1 - Minh’alma, louva o Senhor, seu nome seja 
louvado! Minh’alma, louva o Senhor, por tudo 
que me tem dado. Me cura as enfermidades e 
me perdoa os pecados. (bis)
2 - Me tira da triste morte, me dá carinho e amor. 
Com sua misericórdia do abismo me retirou. E, 
como se eu fosse águia, vem renovar meu vigor.
3 - Consegue fazer justiça a todos os oprimidos. 
Guiou Moisés no deserto e Israel escolhido. Tem 
pena, compaixão e não se sente ofendido. (bis)

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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estrangeiro, general e líder de um povo inimigo. 
Deus age por intermédio das pessoas, como agiu 
por meio do profeta Eliseu. Sua cura é acolhida 
com júbilo por Naamã. O bonito é sua conversão 
e sua atitude tão nobre de levar para sua terra 
a fé no Senhor do céu e da terra. Certamente, 
somos todos instrumentos do Reino do Senhor. 
Jesus está subindo para Jerusalém, passando 
por meio dos povoados, encontrando-se com as 
pessoas e realizando sinais. Para nos mostrar a 
misericórdia divina, perdoa aos pecadores, cura 
os doentes e os acolhe de coração, como fez com 
os dez leprosos que se aproximam dele e são 
curados. Eles, que são pessoas marginalizadas, 
abandonadas, confiam em Jesus, pois sabem que 
nele poderão ser reconhecidos como gente. E 
como falta esse reconhecimento em nossos dias! 
Uma vez que são acolhidos, Jesus os manda ao 
sacerdote, e, no caminho, são libertos, curados. 
Porém, apenas um volta para agradecer. Jesus 
fica indignado, pois não reconhecem o bem que 
recebem de Deus: “Não foram dez os curados? 
E os outros nove, onde estão?” Aquele que 
volta não pertence ao povo de Israel, pois é um 
samaritano. Naamã fica agradecido ao Senhor por 
sua cura, tanto quanto o samaritano do Evangelho. 
O que o Evangelho está nos ensinando? Que 
precisamos reconhecer a gratuidade do amor, 
que aqueles que não pertencem ao povo eleito, 
o povo de Israel – Naamã e o samaritano – têm 
um coração mais atento, enternecido, mais fiel. 
O samaritano nos ensina a acolher a ação divina 
do Senhor entre nós. Voltar para agradecer, como 
faz aquele leproso samaritano, é humildade e 
reconhecimento da gratuidade do amor do Senhor. 
Devemos nos esforçar para estarmos atentos aos 
sinais do amor gratuito de Deus para conosco.

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2019)

Leituras da Semana
2ª feira: G1 4,22-24.26-27.31-5,1; Sl 112; Lc 11,29-32
3ª feira: G1 5,1-6; Sl 118; Lc 11,37-41
4ª feira: Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44; Ap 12,1.5.13a.15-
16a; Jo 2,1-11
5ª feira: Ef 1,1-10; Sl 97; Lc 11,47-54
6ª feira: Ef 1,11-14; Sl 32; Lc 12,1-7
Sábado: Ef 1,15-23; Rm 8,22-27; Sl 8; Lc 12,8-12
Domingo: Ex 17,8-13; Sl 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8

4 - Guardando mágoa não fica e é lento pra 
castigar. É sempre cheio de amor e gosta de 
perdoar. De nossos erros não usa, para de nós 
se vingar.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, vós podeis 
tudo o que é bom. É por isso que nos anima a vos 
pedir em confiança o que, por nós, não podemos. 
Sendo aqui nosso alimento, fazei-nos participar 
de vossa vida Divina. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

22. Breves Avisos

23. Gesto Concreto (ler para a assembleia)

Presidente - “Perguntou, pois, Jesus: Não foram 
limpos os dez? E os nove, onde estão”?              
Diante dessas palavras de Jesus, os pais sempre 
devem lembrar e ensinar a seus filhos a gratidão. 
Ensinar-lhes palavras como: obrigado, licença, 
por favor, desculpa, bom dia, boa tarde, boa 
noite, e que os filhos peçam a bênção e os pais, 
ou avós, ou tios... respondam: Deus te abençoe. 
São palavras simples, mas de um significado sem 
medida quando ditas de coração, não somente 
com os lábios.

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-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz, anunciai a Boa-Nova e que o Senhor 
vos acompanhe. Graças a Deus. 

25. Canto Final (Nino) 
Evangelizar, proclamando a Boa-Nova. Quero 
servir, dialogar, anunciar. Somos teu povo, 
Senhor, testemunhar teu amor é missão de cada 
um de nós. (bis) 
1 - À luz do Evangelho caminhamos, buscando a 
santidade na oração. Para todas as pessoas nós 
queremos vida plena, dignidade, salvação.

Meditando a Palavra de Deus
O Senhor oferece a salvação a toda a humanidade. 
Sua oferta de amor-salvífico não tem limites ou 
fronteiras. Deus não faz acepção de pessoas, por 
isso não aceita a discriminação ou o preconceito. 
Eliseu, o profeta, cura Naamã, importante homem 

Deus nos envia


