
- Cantar o refrão "Caminhamos pela"... n° 09.
Enquanto se canta acender as velas do altar, de
modo que a assembleia se coloque numa atitude
orante.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs!
Contemplemos neste domingo a imagem de
um Deus amoroso e comprometido com a
vida e a felicidade das pessoas. Deus sempre
nos renova e nos transforma. Seu desejo é
que experimentemos uma vida nova. Deus
não se conforma com o nosso sofrimento.
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A FÉ LIBERTA O SER HUMANO PARA UMA VIDA NOVA

Ele nos oferece possibilidades para
superarmos o fechamento e o egoísmo.
Refrão: Agora é tempo de ser Igreja,
caminhar juntos, participar! (2x)
C. O encontro pessoal com Jesus Cristo
nos liberta de todo mal que nos aprisiona.
Estejamos em comunhão com nossos
irmãos da Paróquia Nossa Senhora das
Dores em Mantenópolis que dia 15 festeja
sua padroeira. Que Maria Santíssima seja
para nós um exemplo de fé e ternura.

02. CANTO
Javé o Deus dos pobres... nº 99

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, nos reunimos para
revigorar nossa fé e caminhada de
comunidade. Que sejamos iluminados pela
Palavra de Deus. Saudemos a Trindade
Santa através do sinal de nossa fé. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém. (pode ser cantado)
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai,  e
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. A indiferença com nossos semelhantes



nos distancia do amor de Deus. Ele se revela
em cada pessoa. Peçamos perdão por este
pecado e pelo descompromisso com os
irmãos e irmãs.
Senhor, vós sois... nº 248
D. Pai de bondade, perdoai os nossos
pecados. Iluminai a Igreja para que seja sinal
de misericórdia no mundo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus, cantando: Glória,
Glória! Anjos no céu... nº 257

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Pai de bondade, que nos
redimistes e adotastes como filhos,
concedei aos que creem no Cristo a
verdadeira liberdade e a herança
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Is 35, 4-7a

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 145(146)
Refrão: Bendize, ó minha alma ao
Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida!

SEGUNDA LEITURA: Tg 2, 1-5

L.2 Leitura da Carta de São Tiago.

EVANGELHO: Mc 7, 31-37

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Graças eu te dou... nº 318

Evangelho de Jesus Cristo Segundo São
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A cura de surdos e mudos faz parte do

tempo messiânico. Para reconhecer que
Jesus é o Messias é preciso que a
humanidade escute sua Palavra. Ele abre o
coração da comunidade cristã. Assim ela
verá o Reino de Deus já presente e revela
seu desejo de vida plena e seu amor para
com todos. Se acreditamos que, com Jesus,
chegou o Reino de Deus, não dá mais para
voltar atrás. É preciso seguir como discípulo
missionário.  Construir o Reino e
testemunhar a Palavra de vida eterna.
- Na primeira leitura Isaías anuncia que, no
tempo messiânico, os surdos e mudos
seriam curados. O Evangelho de hoje
mostra Jesus realizando tais curas. Marcos
destaca que o messias chegou. Para
reconhecer que Jesus é o Messias é preciso
abrir a mente e o coração.
- Em Tiago percebemos que Deus não faz
diferença de pessoas. Não olha a pessoa a
partir de sua condição social, étnica ou
status social. Deus olha de modo especial
para os mais sofredores e rejeitados. Quem
quiser viver o amor cristão às pessoas, deve
começar pelos marginalizados. É por isso
que, no Reino de Deus, “os últimos serão
os primeiros”. O cuidado com os mais
sofredores não deve se reduzir em ocasiões
de ostentação caritativa. Deve ser a
expansão espontânea do amor cristão. Este
se compara a uma mãe que dedica maior
atenção ao filho que mais necessita. Assim,
podemos comparar o amor de Deus.
- Partilhar é aprender a nos encher de graça
e gratuidade. Aquele que se sente grande e
poderoso, precisa reconhecer sua
pequenez, pobreza e carência. Assim
compreenderá e experimentará o amor e a
bondade de Deus. Esta experiência
despertará o compromisso com as
mudanças do mundo e da realidade que o
cerca.
- Hojse,  somos convidados a nos aproximar
dos mais necessitados. E de modo especial,



os que tiveram seus direitos e dignidade
negados pelas injustiças sociais.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos nossa fé. Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Através da vocação batismal somos
chamados a seguir Jesus Cristo. Inspirados
por sua sensibilidade e ternura,
apresentemos ao Senhor nossas preces.
Após cada invocação digamos juntos:
Senhor, Vós que sois nossa vida e
salvação, escutai nossa prece.
L.1 Por toda a Igreja, para que na atualidade
seja um sinal visível do Reino de Deus. Nós
Vos pedimos.
L.2 Que os ministros ordenados e
consagrados, inspirados pela Palavra de
Deus, vivam sua missão profética em defesa
dos mais vulneráveis e fragilizados da
sociedade. Nós Vos pedimos.
L.1 Nossa Diocese, neste Ano Nacional do
Laicato, comemora seus 60 anos de
existência. Que persevere na missão de
anunciar o Reino de Deus inspirada na
Trindade Santa. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei Senhor, as súplicas que Vos
dirigimos. Abri nossos ouvidos e corações
para fazermos Vossa vontade. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Contribuir com o dízimo é um chamado.
Confirma nossa presença at iva na
comunidade. (Ofertar frutos da terra como sinal
da gratuidade de Deus juntamente com o
símbolo da Pastoral do Dízimo).
Cada vez que eu venho... nº 412

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs: elevemos nosso coração
e mente ao Deus Trindade. A Ele demos
graças com todo o coração, em nome de
toda a humanidade. Somos uma só família,

reunida pelo Pai em Jesus, na alegria e
unidade do Espírito.
Refrão: Te amarei, Senhor! Te amarei,
Senhor! Eu só encontro a paz e a alegria
bem perto de Ti! (2x)
C. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele nos abençoou em Cristo,
e nos escolheu para sermos santos diante
dele, no amor.
Refrão: Onipotente e bom Senhor, a Ti
a honra, glória e louvor; Todas as
bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te
diz: Amém!
D. Bendito seja Jesus Cristo que veio
anunciar a paz. Ele derrubou o muro da
inimizade. Reconciliou-nos com Deus em um
só Corpo, pela Cruz. Por Ele, todos nós
chegamos a Deus, num só Espírito.
Refrão: Quem nos separará, quem vai
nos separar, do Amor de Cristo, quem
nos separará? Se Ele é por nós, quem
será, quem será contra nós? Quem vai
nos separar do Amor de Cristo, quem
será?
C. Bendito seja o Espírito Santo de Deus.
Ele vem em socorro da nossa fraqueza.
Nele clamamos: “Abbá! Papai!”. Nele não
somos mais escravos. Somos filhos e
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Refrão: Quando Tu, Senhor, teu
Espírito envias, todo mundo renasce, é
grande a alegria! (2x)
D. Glória ao Deus-Uno! Ele nos chamou a
conservar a unidade do Espírito pela paz.
Nele somos UM, pois há um só Senhor,
uma só fé, um só Batismo, um só Deus e
Pai de todos, acima de todos, no meio de
todos e em todos.
Refrão: Importa viver, Senhor, unidos
no amor, na participação, vivendo em
comunhão. (2x)
C. Louvor ao Deus-Trindade! Ele nos ama,
e dirige com Sua riqueza, sabedoria e
ciência. São insondáveis Seus julgamentos.
Impenetráveis os Seus caminhos! Tudo é
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Dele, por Ele e para Ele. A Ele a glória
pelos séculos. Amém.
Refrão: Ó Trindade, vos louvamos, vos
louvamos pela vossa comunhão. Que
esta mesa favoreça, favoreça nossa
comunicação.

13. PAI NOSSO
D. Vamos dar as mãos em um gesto de
fraternidade. Rezemos: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. “A paz é fruto da justiça”. Rezemos
pelas realidades ou pessoas que precisam
de paz (silêncio). Cantemos e saudemo-
nos com um abraço da paz.
Eu vou abraçar o meu irmão... n° 546

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus que nutris e fortificais
vossos fiéis com o alimento da Vossa
Palavra e do Vosso Pão. Concedei-nos,
por estes dons do Vosso Filho, viver
com Ele para sempre. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS

17. ORAÇÃO A SÃO MATEUS
D. Neste mês dedicado ao nosso
Padroeiro Diocesano, rezemos juntos:
Ó admirável São Mateus que deixastes
a riqueza para seguir com entusiasmo o
chamado do Mestre Jesus, fazendo da
pobreza um hino de louvor a Deus,
ensinai-me o verdadeiro valor das coisas
terrenas e não deixeis que a ganância e
a soberba dirijam meus atos. Que eu
tenha um coração desprendido, bondoso
e solidário, capaz de amar, perdoar e
servir. Protegei e abençoai minha família

e a todos os irmãos e irmãs que
necessitam da tua presença e proteção.
Guiai os meus passos no seguimento a
Jesus e no compromisso com a Igreja.
Intercedei a Deus por mim e por todos,
preferencialmente os pobres, para que não
nos falte o pão de cada dia, trabalho digno
e moradia. Ensinai-me a juntar tesouros
no céu, servir a Deus e não ao dinheiro.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém!
São Mateus! Rogai por nós.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Testemunhando o Reino de Deus, vamos
em paz e o Senhor nos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

19. CANTO DE ENVIO
Senhor, eu quero te agradecer... n° 728

Leituras para a Semana
2ª 1Cor 5, 1-8 / Sl 5 / Lc 6, 6-11
3ª 1Cor 6, 1-11 / Sl 149 / Lc 6, 12-19
4ª 1Cor 7, 25-31 / Sl 44(45) / Lc 6, 20-26
5ª 1Cor 8, 1b-7.11-13 / Sl 138(139) / Lc 6, 27-38
6ª Nm 21, 4b-9 / Sl 77(78) / Jo 3, 13-17
Sáb.: Hb 5, 7-9 / Sl 30(31) / Lc 2, 33-35


