
A equipe prepara com antecedência a recordação da vida, 
fatos e acontecimentos que marcaram a caminhada semanal 
que passou. Iniciar a celebração cantando o refrão de forma 
orante, até que a assembleia se coloque em clima de oração.

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

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

(Marcos da Matta - Cristiane da Matta)
Bem-aventurados são todos os Santos, 
bem-aventurados quem busca a santidade, 
eternamente, bem- aventurados. (bis)
(Terminando o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial 
(Pe. Ney Brasil Pereira - Pe. Jocy Rodrigues - Reginaldo Veloso)
O Senhor salva teus filhos e reúne os espalhados. 
Para que te celebremos nós, em ti, glorificados. 
1 - Venham todos, com alegria, aclamar 
nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, 
proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior. 
2 - Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra 
ele formou. De joelhos adoremos este Deus que 
nos criou, pois nós somos seu rebanho e Ele é 
nosso Pastor. 

3. Saudação
Presidente - Sejam todos bem-vindos para 
celebrar a paixão, morte e ressurreição de 
nosso Senhor Jesus Cristo: Mistério de nossa 
fé. Neste dia o Senhor nos chama à conversão e 
nos convida a procurar a justiça e a humildade 
como os pobres, revelando-nos o caminho das 
Bem-Aventuranças. Na esperança de sermos os 
bem -aventurados do Reino de Deus, façamos o 
sinal que nos identifica como irmãos e irmãs. Em 
nome do Pai...
Presidente - A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da 
parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo 
estejam convosco. Bendito seja Deus... 
Presidente - A nossa prática Cristã na vida da 
família, da Comunidade e da sociedade, expressa 
o amor a Deus e aos irmãos por intermédio dos 
nossos gestos e ações concretas que prestamos 
à Igreja e à humanidade. Vamos trazer presente 
os fatos marcantes da semana que passou, e que 
comprovam nossa missão na construção do Reino 
de paz e de justiça. (Recordação da vida).

4. Deus nos Perdoa
Presidente - Reconhecendo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai, com humildade, peçamos 
perdão pelas nossas faltas e omissões (silêncio). 
Rezando.

Presidente: Senhor, pelas vezes que nos afastamos 
da Vossa graça por causa das discórdias e divisões 
em nossas famílias, no trabalho e na Comunidade, 
tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Presidente: Ó Cristo, nosso irmão, pelas vezes 
que deixamos de partilhar nossos bens e nossos 
dons, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Presidente: Senhor, Filho de Deus, pelas vezes 
que não fomos pacientes e tolerantes nos 
conflitos e decisões desrespeitando nossos 
semelhantes, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
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10. Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios (1, 26-31)

11. Canto de Aclamação (José Weber - Reginaldo Veloso)
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, 
pois bem grande é a recompensa que nos céus 
tereis, um dia! 

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus 5, 1-12a

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus que 
nos salva e liberta, professemos a nossa fé. Creio 
em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai sempre pronto a acolher as 
súplicas dos vossos filhos e filhas, elevemos os 
nossos pedidos, cantando: Ouvi Deus de amor, 
nosso clamor. (bis) (O.D.C.)

- Senhor, guiai a vossa Igreja no caminho das 
bem-aventuranças, para que com humildade e 
mansidão  perseverem na busca por justiça em 
favor dos menos favorecidos. Nós vos pedimos.
- Senhor, libertai os nossos governantes do 
descaso social com os pobres e sofredores, para 
que tenha um olhar de misericórdia com aqueles 
que tem fome e sede de justiça. Nós vos pedimos. 
- Senhor, iluminai todos os conselheiros e 
lideranças de nossas Comunidades, para que 
acolham os ensinamentos do Santo Evangelho, e 
os coloquem em prática no exercício da missão 
que receberam de Jesus.  Nós vos pedimos.                      
- Senhor, encorajai os pobres e indefesos de nossa 
sociedade, para que não se deixem abater diante 
de tanto sofrimento e lutem na esperança de dias 
melhores. Nós vos pedimos. 
Presidente - Acolhei, Pai misericordioso, as 
súplicas que confiantes vos apresentamos. Por 
Cristo Nosso Senhor. Amém.

16. Apresentação dos Dons 
Presidente - O profeta Sofonias clama ao povo 
dizendo; procurai o Senhor, como todos os 
homens humildes das nações, procurai a justiça, 
procurai a humildade. Apresentemos ao Altar do 
Senhor nossa disposição em colocar em prática os 
ensinamentos que a Palavra de Deus nos propõe, 
para que possamos alcançar a vida eterna junto 
a Deus Pai.
Um(a) leitor(a) com voz forte proclama as frases abaixo e a 
assembleia responde. Concluir cantando o refrão. 

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

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso 
Deus, que em Jesus Cristo nos revela o caminho 
da salvação eterna. Cantemos o Hino do Glória.
(CNBB - Renato Bevilacqua) 
Glória a Deus lá nos céus, e paz na terra aos 
seus! (bis) 
1 - Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a 
seus amados! A Vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados! 
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 Deus dos pobres 
e dos mansos, pelo Cristo, vosso Filho, Vós nos 
abris um caminho de vida e felicidade. Dai a nós 
aqui reunidos a graça de vivermos como Ele viveu 
e de cumprirmos em tudo o vosso Projeto de 
Amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

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

8. Leitura da Profecia do Sofonias (2,3;3, 
12-13)

9. Salmo Responsorial (145) 
(Jorge Pereira Lima - José Weber)
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o 
Reino dos Céus. (bis)
- O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que 
são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o 
Senhor quem liberta os cativos.
- O Senhor abre os olhos aos cegos o Senhor faz 
erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é 
justo é o Senhor quem protege o estrangeiro.
- Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde 
os caminhos dos maus. O Senhor reinará para 
sempre!  Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre 
e por todos os séculos!

Deus nos fala

Nossa resposta
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Leitor - Felizes são os pobres em espírito.
Ass.: Porque partilhamos nossos bens e nossos 
dons.
Leitor - Felizes os aflitos.
Ass.: Porque consolamos e buscamos ser 
consolados.
Leitor - Felizes os mansos porque possuirão a 
terra.
Ass.: Felizes somos nós quando lutamos para 
que todos possam ter vida digna.
Leitor - Felizes os que tem fome e sede de justiça.
Ass.: Porque nossa luta não será em vão.
Leitor - Felizes os misericordiosos.
Ass.: Porque encontraremos misericórdia diante 
de Deus.
Leitor - Felizes os puros de Coração.
Ass.: Porque veremos a Deus.
Leitor - Felizes os que promovem a paz.
Ass.: Porque lutamos contra todo tipo de 
violência que fere a dignidade humana.
Leitor - Felizes os perseguidos e injustiçados por 
causa do Meu Nome.
Ass.: Alegremo-nos, porque é grande nossa 
recompensa no céu.
(Marcos da Matta - Cristiane da Matta)
Bem-aventurados são todos os Santos, 
bem-aventurados quem busca a santidade, 
eternamente, bem- aventurados. (bis)

17. Canto das Oferendas (João Bento de Souza) 
1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós 
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos, 
vitórias são frutos da vida para o teu altar. 
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com 
todo fervor. (bis) 
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno, 
que luta unido para se liberta.

18. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus, por 
todas as pessoas, equipes de serviços, pastorais, 
movimentos, grupos, ONGS e associações 
que praticam os ensinamentos do Evangelho, 
cantando com alegria a nossa louvação.
(Amália Ursi - Waldeci Farias) 
Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu 
viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu 
poder.
1 - Aleluia, eu vou louvar, ó minh’alma, bendize 
ao Senhor. Toda a vida eu vou tocar, a meu Deus 
vou cantar meu louvor! 
2 - Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe 
a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez 
tudo mantém sua aliança. 
3 - Aleluia vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho 
também, glória igual ao Espírito Santo. Aleluia, 
pra sempre. Amém.

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 - Ao Pai que sempre nos chama à 
conversão e nos livra de todo mal, rezemos como 
Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Presidente - A paz é fruto da obediência a Deus 
na prática das bem-aventuranças em nosso dia 
a dia. Rezemos pela paz como nos ensina São 
Francisco de Assis. 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz! 
1 - Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde 
houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde 
houver discórdia, que eu leve a união. Onde 
houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver 
erro, que eu leve a verdade. Onde houver 
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver 
tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver 
trevas, que eu leve a luz. 
2 - Ó Mestre! Fazei que eu procure mais, 
consolar que ser con solado, compreender que 
ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois 
é dando que se recebe. É perdoando que se é 
perdoado. E é morrendo que se vive para a vida 
eterna

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Acácio Santana)
1 - Bem-aventurados são os pobres de espírito, 
porque deles é o Reino dos céus.
Bem-aventurados sois,  quando fordes 
perseguidos, por minha causa e por meu amor.
2 - Bem-aventurados são aqueles que choram, 
porque eles serão consolados.
3 - Bem-aventurados os que esperam justiça, 
porque eles serão saciados.
4 - Bem-aventurados os misericordiosos, haverão 
de alcançar misericórdia.

22. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus da vida, 
renovados pelo encontro nesta celebração, nós 
vos pedimos que o alimento que hoje recebemos 
nos faça crescer na verdadeira fé e no serviço 
fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

23. Breves Avisos

24. Gesto concreto (ler para a assembleia)
Presidente - Para acolher os ensinamentos de 
Jesus, é preciso ter coragem para crer que se 
realizarão as promessas feitas por Deus aos 
construtores da paz, aos não violentos, aqueles 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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são a introdução do chamado “Sermão da 
Montanha”. Elas resumem o espírito do Reino 
de Deus. Jesus subindo à montanha aparece 
como o Novo Moisés e promulga nova Lei. Os 
caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Nós 
achamos que o grande e o forte hão de vencer. 
Deus prefere trabalhar com um povo pequeno e 
humilhado. Os poderosos são autossuficientes e 
não querem entender o que Deus deseja. Deus 
os atrapalha. Jesus proclama felizes os pobres, os 
que choram, os que têm fome e sede de justiça, 
os que trabalham pela paz, os perseguidos por 
causa da justiça. Para viver as bem-aventuranças, 
o cristão precisa fazer uma inversão de valores. 
É um ideal elevado que o ser humano não 
consegue atingir sem a graça de Deus. Jesus, 
ao escolher preferencialmente os pobres, não 
exclui os ricos. Os pobres são os preferidos, pois 
sua situação de pobreza material, de opressão 
e de perseguição ajuda a abrir o espírito para 
Deus, em quem confiam mais facilmente. Mas 
também “felizes os pobres em espírito”, os 
bem-aventurados que, possuindo bens, têm o 
coração desprendido da riqueza, compartilham 
com os outros o que possuem, confiam em Deus 
mais que em seu dinheiro e se fazem solidários 
com o próximo. Somente quem pratica as bem-
aventuranças as entende. Uma vez assumidas, 
elas dão coragem para nos empenharmos e 
lutarmos por um mundo mais justo e igualitário. 
Um mundo não mais apoiado nas riquezas, mas 
no plano de amor de Deus. Celebremos a Páscoa 
de Jesus Cristo que se manifesta e se realiza em 
nossas ações solidárias e nas lutas das pessoas 
comprometidas com as bem-aventuranças e 
imbuídas do espírito do Evangelho. Que a vivência 
das bem-aventuranças, como projeto de vida e 
felicidade, nos ajude a revermos nossas ações 
perante os que mais precisam.

(D.R.)

Leituras da Semana
2ª feira: Hb 11,32-40; Sl 30; Mc 5,1-20
3ª feira: Hb 12,1-4; Sl 21; Mc 5,21-43
4ª feira: Hb 12,4-7.11-15: Sl 102; Mc 6,1-6
5ª feira: Ml 3,1-4; Sl 23; Hb2,14-18; Lc 2,22-40; Lc 
2,22-32
6ª feira: Hb 13,1-8: Sl 26; Mc 6,14-29
Sábado: Hb 13,15-17.20-21; Sl 22; Mc 6,30-34
Domingo: Is 58,7-10; Sl 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

que oferecem a outra face, aos que não se 
vingam, a quem dá a vida por amor. Maria Mãe 
de Jesus e nossa, nos ensina que vale a pena 
confiar nas Palavras do Senhor, sempre. “Escutai 
o que Ele Diz”.

Celebrando a Palavra “festas”- Pe. Fernandes Armellini.

25. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco! Ele está 
no meio de nós.
- Que o Deus Pai da vida que vos ensina o caminho 
da felicidade, vos conceda a salvação eterna. 
Amém.
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- O dom de Deus, a fé, precisa ser diariamente 
reavivado e anunciado ao mundo. Ide em paz, 
vivendo sua missão e o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

26. Canto Final (Palito Ortega - Wagnésio) 
Cristo é a felicidade! Cristo é a felicidade! Sem 
ter amor nesta vida não há quem seja feliz de 
verdade.
1 - Andar sem temor pela vida e sentir o valor de 
se ter liberdade; poder abraçar um amigo e sentir 
o calor de uma grande amizade. 
2 - Sentir que se está sempre perto de Deus. E 
Nele encontrar a verdade; andar sem temor pela 
vida e sentir o calor de uma grande amizade.

Meditando a Palavra de Deus
As leituras deste domingo são viva esperança 
para os cristãos. Deus mostra-se aliado dos 
empobrecidos e com eles constrói, desde já, uma 
sociedade alternativa, da qual, justiça, partilha 
e fraternidade são características. O profeta 
Sofonias, pertencente à burguesia de Jerusalém, 
volta-se contra os altos poderes e afirma que o 
castigo de Deus está por vir. Diz que há uma só 
saída: conversão ao Senhor. Ele vê nos humildes 
e pobres a capacidade de buscar o Senhor e 
de continuar a obra da salvação, sendo o povo 
santo de Deus. O Salmo Responsorial 145 é um 
hino de louvor, celebrando o projeto de Deus 
e o que ele produz em oposição aos projetos 
dos poderosos e injustos. Está profundamente 
afinado com a vida e a missão de Jesus que 
teve carinho com os estrangeiros, viúvas e 
órfãos, ensinando que não se deve confiar nos 
poderosos. Paulo, na segunda leitura, fala aos 
pobres que formavam a comunidade de Corinto. 
São sempre os pequenos, os pobres, os que o 
mundo despreza que são grandes no Reino dos 
Céus. Ninguém deve gloriar-se diante de Deus. 
Se alguém quiser gloriar-se, torne-se pequeno, 
para se gloriar naquilo que Deus realiza, conforme 
sua justiça. Bem-aventurança é felicitar o outro 
e desejar-lhe felicidade. As bem-aventuranças 


