
- À hora marcada, canta-se "Vitória, tu reina-
rás!..." nº 813. Uma cruz grande entra pelo cor-
redor da igreja ladeada de velas. Estas podem
ser as velas do altar ou utilizadas para acender
as que lá estiverem. A cruz é colocada em desta-
que. Nela é afixada a seguinte frase: "Tome sua
cruz e siga-me". Vasos com incenso são coloca-
dos junto à cruz. Enquanto continua o canto, jo-
vens ou crianças distribuem pequenas cruzes de
papel com dizeres: "Tu és o Cristo de Deus" ou
"Tome a sua cruz cada dia, e siga-me". As crian-
ças da catequese podem ser envolvidas na con-
fecção das pequenas cruzes.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Neste
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"TU ÉS O CRISTO DE DEUS"

domingo refletiremos quem é Jesus para
nós. Perceber que seu projeto de vida in-
tervém diretamente em nossas escolhas e
atitudes. A Palavra de Deus sempre nos
revela Jesus como o "messias" de Deus,
que realiza a libertação dos homens atra-
vés do amor e do dom da vida. Ele mesmo
convida cada um a nos identificar com Ele
e "tomar a cruz". Fazer da própria vida um
dom generoso aos outros. Contemos.

02. CANTO
Dom da vida... nº 91

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
D. Nossa celebração ganha sentido com a
presença da Santíssima Trindade: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
D. Que a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Crer em Cristo é abraçar Sua cruz no
sofrimento, na caridade e no perdão. Em
silêncio, pensemos nas vezes em que nos
afastamos do caminho de Jesus. (Pausa
para reflexão pessoal)



D. Confessemos os nossos pecados: Con-
fesso a Deus todo poderoso...
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus por sua entrega e sal-
vação. Cantemos:
Glória a Deus nas alturas... n° 255

06. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda
a vida a graça de Vos amar e temer, pois
nunca cessais de conduzir os que firmais
no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
Zc 12,10-11;13,1

L.1 Leitura da Profecia de Zacarias.

SALMO RESPONSORIAL: 62(63)
Refrão: A minh'alma tem sede de vós,
como a terra sedenta, ó meu Deus!

SEGUNDA LEITURA: Gl 3,26-29

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas.

EVANGELHO: Lc 9,18-24

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Se alguém quer vir... n° 329

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- "Jesus estava rezando num lugar retira-
do..." (Lc 9,18). Sempre que Jesus vai rea-
lizar algo importante, Ele se retira e reza. A
oração de Jesus é uma invocação para que
a sua atitude esteja de acordo com a von-
tade do Pai. Orar é mais do que pedir. Orar
é unir-se à presença amorosa de Deus. É
permitir que Ele invada e tome conta de
nossa vida.
- Após rezar, Jesus fez a pergunta: "Quem
diz o povo que eu sou?" E depois: "E vós,
quem dizeis que eu sou?". Jesus não estava
preocupado com a sua própria imagem. Ele
desejava saber se os discípulos tinham en-
tendido o significado de sua vida e missão.
- As mesmas perguntas são dirigidas a nós:
O que pensamos sobre Jesus? Quem Ele é
para nós? Entendemos Seu projeto e mis-
são? O que falamos Dele para os outros?
- Pedro reconheceu que Jesus é o Cristo
de Deus. Mas, ainda não tinha entendido
bem o que tinha proclamado. Para Pedro o
Cristo era o vencedor absoluto dos pode-
res deste mundo. Era uma imagem bem lon-
ge de um profeta do Reino. Ele seria capaz
de mostrar a sua fraqueza e de assumir a
humilhação da cruz. Também nós, muitas
vezes, professamos Jesus Cristo e Senhor
de maneira superficial. Também carregamos
imagens deformadas sobre a pessoa de Je-
sus. Por vezes, queremos o Cristo glorioso
e poderoso, mas não aceitamos o Cristo
da cruz, solidário com os pobres e que nos
convida a assumir a mesma missão.
- O mistério do "Cristo de Deus" vai além
de nossas ideias, expectativas e seguran-
ças. Constantemente devemos retomar seus
ensinamentos e atitudes para uma conver-
são mais profunda. Um destes ensinamentos
é o mistério da cruz. Jesus diz: "Se alguém



quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome
sua cruz a cada dia e siga-me". Renunciar a
si mesmo é lutar contra a comodidade. É
não se preocupar em demasia consigo mes-
mo.
- Tomar a "cruz a cada dia" significa assu-
mir como nossa, a missão de libertar, salvar
e curar como Jesus fez. Cada momento de
nossa vida tem sua cruz. Ora é a dor que
chega pela normalidade da nossa existên-
cia. Ora é a escolha pelo doloroso caminho
do amor e da verdade. Muitas vezes, é lu-
tar pelos valores, clamar pela justiça, exigir
a verdade e a coerência, pedir a honestida-
de... Tudo isso é carregar a cruz do Cristo.
- Que o Cristo de Deus nos ajude nesta
missão de testemunhas do Reino. Que sua
Palavra ouvida e meditada ilumine nossas
escolhas. Imitando Jesus, saibamos ser so-
lidários com todos que carregam sua cruz
para viver uma vida digna.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Apresentemos a Deus nosso culto sin-
cero e verdadeiro. Professemos com entu-
siasmo a nossa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Pai que nos revelou seu Filho e nos
mostra o caminho da salvação, peçamos
confiantes: Senhor, atendei a nossa pre-
ce.
L.1 Para que todos os agentes e ministros
da Igreja sigam corajosamente o caminho
revelado por Jesus. Nós Vos pedimos.
L.2 Dia 24 comemora-se o Dia Nacional
do Migrante. Também é festa da Nativida-
de de São João Batista em Braço do Rio.
Que todos envolvidos nesta pastoral e fes-
ta comunitária possam viver e testemunhar
o Reino. Nós Vos pedimos.
L.1 Dia 28 é festa do Sagrado Coração de
Jesus em Ponto Belo. Que todos busquem
viver esta devoção com ardor missionário.

Nós Vos pedimos.
L.2 Dia 29 faz-se memória do Imaculado
Coração de Maria em Vinhático. Também
celebramos a festa de São Pedro em Vila
Pavão e Cachoeiro de Itapemirim. Que o
povo reunido para celebrar estes padroei-
ros encontrem motivação para permanece-
rem firmas na fé que receberam da Igreja.
Nós Vos pedimos.
L.1 Que os sofredores, injustiçados, per-
seguidos e marginalizados encontrem na cruz
de Cristo, a força para superar seus desafi-
os. Nós Vos pedimos.
L.2 Agradecemos a Deus pelas Assembleias
das Foranias realizadas ontem. Que as pri-
oridades assumidas sejam realizadas à luz
da Palavra de Deus. Nós Vos pedimos.
D. Senhor, atendei as súplicas da Vossa
Igreja reunida. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Com alegria, ofertemos, além de nosso
dízimo e ofertas, nosso compromisso de tra-
balhar para a construção do Reino de Deus.
Cantemos: Vidas, alegrias e esperanças...
n° 472

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, coloquemo-nos em ado-
ração diante do nosso Deus Trindade. Ado-
remos e louvemos as maravilhas que, em
seu Plano de amor, Ele realizou por nós,
em Jesus Cristo.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro! Te
ofereço a minha vida! Como eu te amo!
C. No princípio Deus fez o universo, céus,
estrelas, aurora, luar. Neste espaço de gra-
ça e de cor, pôs o homem, unido à mulher,
para juntos viver no amor. São imagens vi-
vas da criação de Deus. Participam de seu
poder criador.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...
D. Por Maria enviou-nos seu Filho. Viveu
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Leituras para a Semana

2ª Is 49,1-6 / Sl 138(139) / At 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
3ª Gn 13,2.5-18 / Sl 14(15) / Mt 7,6.12-14
4ª Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104(105) / Mt 7,15-20
5ª Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105(106) / Mt 7,21-29
6ª Ez 34,11-16 / Sl 22(23) / Rm 5,5b-11 / Lc 15,3-7
Sáb.: Is 61,9-11 / Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd / Lc
2,41-51

entre nós como irmão, derrubando as bar-
reira do egoísmo, falsidade e da morte. Em
Cristo somos um só coração!
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...
C. Ressurgindo, Jesus nos revela que o
amor é mais forte que a morte. Ele é o
Cristo Senhor. Aquele que nos ensina a
assumir nossa cruz dia a dia. Seguir Jesus
é assumir sua missão de salvar, curar e li-
bertar os irmãos e irmãs.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...
D. De junto do Pai, enviou-nos o Espírito
Santo. Espírito de Sabedoria e Entendimen-
to; de Conselho e Fortaleza; Ciência, Pie-
dade e Temor de Deus. Nele temos ale-
gria em servir e amar.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...
C. Ao Vos louvar, Trindade Santa, procla-
mamos Sua presença redentora em nosso
vida. Confiamos em Vós. Queremos viver
e testemunhar o Reino de justiça, amor e
paz.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...

13. PAI NOSSO
D. Toda nossa louvação chegue até Vós,
Senhor, na oração que Jesus nos ensinou:
Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Da cruz de Cristo brilhou a luz da Paz
na vitória da vida sobre a morte. Somos
testemunhas da vida e da paz. Saudemo-
nos em Cristo Jesus com um gesto de paz.
Eu vou abraçar o meu irmão... nº 546

15. ORAÇÃO
D. Renovados pela escuta e vivência
atenta de Sua Palavra, nós Vos pedi-
mos, ó Deus: que possamos receber um

dia a salvação que devotamente estamos
celebrando. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

16. AVISOS
- Dia 30/06, faremos a coleta do Óbulo de São
Pedro. Esta coleta vai para as atividades caritati-
vas do Papa Francisco.
- No próximo Domingo, após os avisos, fazer o
lançamento do Mês do Dízimo e apresentar as ati-
vidades que serão desenvolvidas.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Tomando cada um sua cruz e seguindo o
Cristo de Deus, vamos em paz e o Senhor
vos 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.

18. CANTO
Eu venho do sul e do norte... n° 1.081


