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1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 96) 1. Tu 
és bendita entre 
todas as mulhe-
res, foste esco-
lhida para mãe 
do Salvador. Tu 

és a glória e alegria do teu povo, 
és nosso orgulho, nossa Mãe e 
nosso amor.

Ref. /:Ave Maria, cheia de graça, 
bendito aquele que nasceu do 
teu amor.:/

2. Tu és formosa, de beleza en-
cantadora, nenhum pecado em-
pobreceu os planos teus. Tu és a 
serva que tornou-se uma rainha, 
tu és a filha transformada em 
Mãe de Deus.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Que, hoje e ao longo deste ano 

novo, a misericórdia e o perdão de 
Deus Pai, que, pela Maternidade 
divina de Maria, no Espírito Santo, 
nos dá Cristo, nossa Paz, estejam 
convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
Anim.: No início do novo ano, ben-

dizemos a Deus pela maternidade 
divina de Maria, por quem nos 
deu seu Filho Jesus, nossa PAZ, 
que veio reunir todas as nações 
num só povo. Que Ele nos ajude 
a vivermos como irmãos e irmãs, 
sem preconceitos e exclusões, para 
termos em todo o novo ciclo anual 
aquilo que hoje nos desejamos 
mutuamente, especialmente o dom 
da paz. 

P. (... Oitava de Natal / solenidade 
da Santa Mãe de Deus, Maria / 
passagem de ano – confraterniza-
ções, mensagens, votos, projetos 
para um novo período anual / 55º 
Dia Mundial da Paz – ...) 

Ato penitencial
P. Na expectativa pelo que nos 

aguarda neste novo ano, peçamos 
perdão a Deus por nem sempre vi-
vermos a justiça e o amor, condi-
ções para a paz verdadeira, dom de 
Deus a ser cultivado cada dia.  

L. Senhor, Filho de Deus, que, nas-
cendo da Virgem Maria, vos fizes-
tes nosso irmão, tende piedade de 
nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que assumindo a nossa 

condição humana, conheceis e 
compreendeis nossa fraqueza, ten-
de piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do 

Pai, que fazeis de nós uma só fa-
mília, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso e fonte de 

amor...  
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória 

in excelsis Deo! Glória, glória in 
excelsis Deo! In excelsis Deo!

1. E paz na terra aos homens por Ele 
amados,/ Senhor Deus,/ Rei dos 
céus,/ Deus Pai todo poderoso:/ 
Nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos,/ nós vos damos gra-
ças/ por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ 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,/ aco-
lhei a nossa súplica.

3. 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 Es-
pírito Santo,/ na glória de Deus 
Pai./ Amém!

P. OREMOS. Ó Deus, que pela vir-
gindade fecunda de Maria destes 
à humanidade a salvação eterna, 
dai-nos contar sempre com a sua 
intercessão, pois ela nos trouxe 
o autor da vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Solenida-

de da Santa Mãe de Deus, Maria, 
Paulinas-Paulus, p. 722-724)

Anim.: Uma condição para viver-
mos bem este novo ano é guardar 
no coração, como Maria, tudo o 
que se passou em relação a seu Fi-
lho Jesus, a nossa Paz. 

1ª Leitura: Nm 6,22-27 
L. Leitura do Livro dos Números.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: 

“Fala a Aarão e a seus filhos: Ao 
abençoar os filhos de Israel, di-
zei-lhes: ‘O Senhor te abençoe e 
te guarde! O Senhor faça brilhar 
sobre ti a sua face, e se compa-
deça de ti! O Senhor volte para ti 
o seu rosto e te dê a paz!’ Assim 
invocarão o meu nome sobre os 
filhos de Israel, e eu os abençoa-
rei”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
 



Salmo: 66(67)
S. /:Que Deus nos dê a sua graça e 

sua bênção.:/
A. /:Que Deus nos dê a sua graça e 

sua bênção.:/
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça 

e sua bênção,* e sua face resplan-
deça sobre nós! - Que na terra se 
conheça o seu caminho* e a sua 
salvação por entre os povos.

2. - Exulte de alegria a terra intei-
ra,* pois julgais o universo com 
justiça; - os povos governais com 
retidão,* e guiais, em toda a terra, 
as nações.

3. - Que as nações vos glorifiquem, 
ó Senhor,* que todas as nações vos 
glorifiquem! - Que o Senhor e nos-
so Deus nos abençoe,* e o respei-
tem os confins de toda a terra!

2ª Leitura: Gl 4,4-7 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Gálatas.
Irmãos: Quando se completou o 

tempo previsto, Deus enviou o seu 
Filho, nascido de uma mulher, 
nascido sujeito à Lei, a fim de res-
gatar os que eram sujeitos à Lei 
e para que todos recebêssemos 
a filiação adotiva. E porque sois 
filhos, Deus enviou aos nossos 
corações o Espírito do seu Filho, 
que clama: Abá - ó Pai! Assim, já 
não és escravo, mas filho; e se és 
filho, és também herdeiro: tudo 
isso por graça de Deus. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 2,16-21 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia! Aleluia, aleluia, 
aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia!:/

L. De muitos modos, Deus outrora 
nos falou pelos profetas; nestes 
tempos derradeiros, nos falou pelo 
seu Filho. 

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, os pastores foram 

às pressas a Belém e encontraram 
Maria e José, e o recém-nascido 

deitado na manjedoura. Tendo-o 
visto, contaram o que lhes fora 
dito sobre o menino. E todos os 
que ouviram os pastores ficaram 
maravilhados com aquilo que con-
tavam. Quanto a Maria, guardava 
todos esses fatos e meditava sobre 
eles em seu coração. Os pastores 
voltaram, glorificando e louvando 
a Deus por tudo que tinham visto 
e ouvido, conforme lhes tinha sido 
dito. Quando se completaram os 
oito dias para a circuncisão do 
menino, deram-lhe o nome de Je-
sus, como fora chamado pelo anjo 
antes de ser concebido. - Palavra 
da Salvação. 

Homilia
Profissão da fé

A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, 
creio, Senhor, mas aumentai 
meu ardor, minha fé!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-po-
deroso,/ criador do céu e da ter-
ra./ E em Jesus Cristo, seu úni-
co Filho, nosso Senhor,/ que foi 
concebido pelo poder do Espíri-
to Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

 
Oração dos fiéis

P. A Deus, fonte de todos os bens e 
doador de todos os dons, apresen-
temos nossas preces, pedindo sua 
graça para realizarmos nossos pro-
jetos para este novo ano. 

A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor.

L.1. Para que todas as nações bus-
quem solidariamente a superação 
das guerras, da fome, das migra-
ções forçadas, das ameaças à casa 
comum, das sequelas da Covid-19, 
peçamos, irmãos. 

2. Para que os recursos financeiros 
e tecnológicos investidos na fabri-
cação de armas sejam aplicados na 
produção de alimentos, na cons-
trução de moradias, no cuidado 
com a saúde, peçamos, irmãos.

3. Para cultivarmos sempre o diá-
logo, a harmonia e o perdão em 
nossas famílias e na comunidade, 
peçamos, irmãos. 

4. Pelos que integram os poderes 
legislativo, executivo e judiciário 
para que possam exercer a função 
como verdadeiro serviço ao povo, 
especialmente aos mais necessita-
dos, peçamos, irmãos. 

5. Para que todos os brasileiros vi-
vam seus deveres de cidadãos e 
tenham seus direitos assegurados, 
peçamos, irmãos. 

6. Para que sejam realizadas as re-
formas necessárias em nosso País 
para superar as desigualdades so-
ciais e eliminar os privilégios, sem 
o que não há paz verdadeira, peça-
mos, irmãos.

7. (Outras...)
P. “Senhor Deus de misericórdia, 

que nos criastes e nos chamais a 
viver como irmãos e irmãs, dai-
-nos força para sermos cada dia 
artesãos da paz, com olhar de be-
nevolência para quem encontrar-
mos no caminho, e renovai nos-
sos corações e nossas mentes, a 
fim de que o nosso jeito de viver 
revele que ‘somos da Paz’, ‘da 
vossa Paz’!” Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

 3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Como Maria, rainha da paz, 

coloquemos nossa vida a serviço 
da convivência pacífica com todos 
e apresentemos a Deus nosso com-
promisso pela paz. 

A. (Nº 55) 1. Sobe a Jerusalém, / 
virgem oferente sem igual./ Vai, 
apresenta ao Pai / teu menino: 
luz que chegou no Natal. E junto 
à sua cruz, quando Deus morrer, 
/ fica de pé./ Sim, ele te salvou, 
/ mas o ofereceste por nós com 
toda fé.



2. Nós vamos renovar / este sacri-
fício de Jesus:/ morte e ressur-
reição, / vida que brotou de sua 
oferta na cruz. Mãe, vem nos en-
sinar / a fazer da vida uma obla-
ção: /Culto agradável a Deus / é 
fazer a oferta do próprio cora-
ção.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Ó Deus, que levais à perfeição 
os vossos dons, concedei aos 
vossos filhos, na festa da Mãe 
de Deus, que, alegrando-se com 
as primícias da vossa graça, 
possam alcançar a sua plenitu-
de. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
(Missal, p. 488)

Prefácio da Virgem Maria I
(Missal, p.445)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na Maternidade 
de Maria, sempre Virgem, cele-
brar os vossos louvores. À sombra 
do Espírito Santo, ela concebeu 
o vosso Filho único e, permane-
cendo virgem, deu ao mundo a 
luz eterna, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, os anjos cantam 
vossa grandeza, os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando a uma só voz:

A. (Nº 758/C) Santo, santo, santo, 
Senhor, Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa gló-
ria. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor. 
Hosana nas alturas!

P. Nós proclamamos a vossa grande-
za, Pai santo, a sabedoria e o amor 
com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à 
vossa imagem e lhes confiastes 
todo o universo, para que, servin-
do a vós, seu Criador, dominassem 
toda criatura. E quando pela deso-
bediência perderam a vossa amiza-
de, não os abandonastes ao poder 

da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procu-
rar-vos, vos pudessem encontrar.

A. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!

P. E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mu-
lheres e os instruístes pelos profetas 
na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai santo, amastes o mundo 
que, chegada a plenitude dos tem-
pos, nos enviastes vosso próprio 
Filho para ser o nosso Salvador. 

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Vir-
gem Maria, viveu em tudo a con-
dição humana, menos o pecado, 
anunciou aos pobres a salvação, 
aos oprimidos, a liberdade, aos 
tristes, a alegria. E para realizar o 
vosso plano de amor, entregou-se à 
morte e, ressuscitando dos mortos, 
venceu a morte e renovou a vida.

A. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!

P. E, a fim de não mais vivermos 
para nós, mas para ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como 
primeiro dom aos vossos fiéis para 
santificar todas as coisas, levando 
à plenitude a sua obra.

A. Santificai-nos pelo dom do vos-
so Espírito!

P. Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se 
tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, para celebrarmos este gran-
de mistério que ele nos deixou em 
sinal da eterna aliança.

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito!

P. Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorifica-
do, tendo amado os seus que esta-
vam no mundo, amou-os até o fim.

Enquanto ceavam, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 

deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando, agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anuncia-
mos a morte de Cristo e sua desci-
da entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vos-
sa direita, e, esperando a sua vin-
da gloriosa, nós vos oferecemos o 
seu Corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo 
inteiro.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes à vossa Igreja e conce-
dei aos que vamos participar do 
mesmo pão e do mesmo cálice 
que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em 
Cristo um sacrifício vivo para o 
louvor da vossa glória.

A. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!

P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o 
papa N., o nosso Bispo N., os bis-
pos do mundo inteiro, os presbí-
teros e todos os ministros, os fiéis 
que, em torno deste altar, vos ofe-
recem este sacrifício, o povo que 
vos pertence e todos aqueles que 
vos procuram de coração sincero.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo 
e de todos os mortos dos quais só 
vós conhecestes a fé. 

A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e fi-

lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, Mãe de 
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Deus, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e todos os San-
tos, possamos alcançar a herança 
eterna no vosso reino, onde, com 
todas as criaturas, libertas da cor-
rupção do pecado e da morte, vos 
glorificaremos por Cristo, Senhor 
nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim. Os pastores puderam con-

templar o Menino Jesus junto de 
Maria e José. Nós podemos re-
ceber o próprio Corpo de Cristo 
como alimento de nossa fé e sus-
tento para este novo ciclo anual 
que hoje iniciamos.

A. (Nº 883) Ref. Mostra-nos Jesus, 
ó Mãe do puro amor! Mostra-
-nos teu Filho, o Cristo, Senhor!

1. A Mãe nos mostra Jesus / na 
manjedoura, em Belém, no tem-
plo, em Jerusalém, / no Calvário, 
na Cruz.

3. A Mãe nos mostra Jesus: / Ele 
é o Caminho ao Pai, é a Verdade 
maior, / Vida plena, feliz.

4. A Mãe nos mostra Jesus / no 
Pão partido no altar, em sua Pa-
lavra que é luz / e no rosto do 
irmão.

5. A Mãe nos mostra Jesus: / Boa 
Notícia de paz, renova a comuni-
dade / e o mundo refaz.

6. A Mãe nos mostra Jesus / na 
vida de oração, na caminhada de 
fé, / na paz do coração.

P. OREMOS. Ó Deus de bondade, 
cheios de júbilo, recebemos os 
sacramentos celestes; concedei 
que eles nos conduzam à vida 
eterna, a nós que proclamamos 
a Virgem Maria, Mãe de Deus e 
Mãe da Igreja. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Na esperança que não decep-
ciona, a exemplo de Maria e dos 
pastores que louvavam a Deus por 
tudo que tinham visto e ouvido, 
guardemos no coração e testemu-
nhemos a todos o grande dom do 
Pai, seu Filho Jesus.  

A. (Nº 904) Ref. Maria de Deus, 
Maria da gente, / Maria da sin-
geleza da flor! Vem caminhar, 
vem com teu povo / De quem 
provaste a dor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso, fonte e 

origem de toda bênção, vos conce-
da a sua graça, derrame sobre vós 
as suas bênçãos e vos guarde sãos 
e salvos todos os dias deste ano. 

A. Amém. 
P. Que Ele vos conserve íntegros na 

fé, pacientes na esperança e perse-
verantes na caridade até o fim. 

A. Amém. 
P. Que ele disponha em sua paz vos-

sos atos e vossos dias; atenda sem-
pre as vossas preces e vos conduza 
um dia à vida eterna.

A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino, 

Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
P. A graça de Deus e a proteção de 

Maria sejam vossa força todos os 
dias deste ano; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

A. (Nº 46) Da cepa brotou a 
rama, / da rama brotou a flor, 
da flor nasceu Maria, / de Ma-
ria o Salvador.

1. O Espírito de Deus sobre Ele 
pousará, de saber, de entendi-
mento este Espírito será. De 
conselho e fortaleza, de ciência 
e de temor, achará a alegria no 
temos do seu Senhor.

2. Não será pela ilusão de olhar, 
de ouvir dizer que Ele irá julgar 
os homens como é praxe aconte-
cer. Mas os pobres desta, terra 
com justiça julgará e, dos fracos, 
o direito Ele é quem defenderá.

3. A palavra de sua boca ferirá o 
violento e o sopro de seus lábios 

matará o avarento... A justiça é 
o cinto que circunda a sua cin-
tura e o manto da lealdade é a 
sua vestidura.

4. Neste dia, neste dia o incrível, 
verdadeiro, coisa que nunca se 
viu, morar lobo com cordeiro... 
A comer do mesmo pasto tigre, 
boi, burro e leão, por um meni-
no guiados se confraternizarão.

Oração pela paz
Senhor, dai-nos Vós a paz, ensi-

nai-nos Vós a paz, guiai-nos Vós 
para a paz. Abri os nossos olhos 
e os nossos corações para realizar 
gestos concretos para construir a 
paz. Senhor, Deus de Abraão e 
dos Profetas, Deus Amor que nos 
criastes e chamais a viver como 
irmãos, dai-nos a força para ser-
mos cada dia artesãos da paz; dai-
-nos a capacidade de olhar com 
benevolência todos os irmãos que 
encontramos no nosso caminho. 
Mantende acesa em nós a chama 
da esperança para efetuar, com 
paciente perseverança, opções de 
diálogo e reconciliação, para que 
vença finalmente a paz. E que do 
coração de todo o homem sejam 
banidas estas palavras: divisão, 
ódio, guerra! Senhor, desarmai 
a língua e as mãos, renovai os 
corações e as mentes, para que 
a palavra que nos faz encontrar 
seja sempre «irmão», e o estilo 
da nossa vida se torne de paz! 
Amém. (Papa Francisco, encon-
tro de oração pela paz com repre-
sentantes de Isael e da Palestina, 
Jardins do Vaticano, 08/6/2014, 
abreviada)

Feliz 2022!
 Que a celebração do nascimento 

do Menino Deus na gruta de Be-
lém renove para você e os seus, 
neste Natal e no próximo ano, a 
firme esperança de que com Ele 
podemos viver em comunhão 
e participação, superando os 
desafios do atual momento his-
tórico, na certeza de contarmos 
sempre com a bondade e o amor 
de Deus. -  Dom Adimir Anto-
nio Mazali, Bispo diocesano de 
Erexim.



 1. RITOS 
INICIAIS
A. (Nº 80) 1. 
Nas terras 
do Oriente, 
/ surgiu dos 

céus uma luz /:Que vem brilhar 
sobre o mundo, / e para Deus nos 
conduz.:/

Ref. Nasceu Jesus salvador: / ale-
luia, aleluia! É ele o Cristo Se-
nhor: / aleluia, aleluia!

2. Nasceu-nos hoje um menino, / 
um Filho que nos foi dado. /:É 
grande e tão pequenino, / Deus 
forte é ele chamado.:/

3. Cantai com muita alegria / que 
grande amor Deus nos tem! /:Pe-
queno, pobre, escondido, / nas-
ceu por nós em Belém.:/

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Cristo, Luz 

dos Povos, o amor infinito do Pai 
e a força de comunhão do Espírito 
Santo, estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
Anim.: Guiados pela estrela, por um 

sinal de Deus, os magos ou sábios 
do Oriente foram a Belém e encon-
traram o Menino Jesus. Nós, à luz 
da fé, viemos à nossa celebração 
comunitária para louvar a Deus pelo 
nascimento do Salvador. Como os 
magos, queremos retornar sempre 
mais por outro caminho, o indicado 
por Ele, percebido em nossa fé.  

P. (... dia de oração pelas vocações 
e da partilha / a busca de Deus nas 
diferentes culturas e religiões / ...)

Ato penitencial
P. Por terem a mente e o coração 

abertos para a verdade, os sábios 
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do Oriente puseram-se a caminho. 
Nem sempre temos a mesma dis-
posição, não percebemos os sinais 
de Deus, ou, se os percebemos, não 
nos colocamos a caminho. Peça-
mos, pois, a Deus que nos mante-
nha sempre atentos e nos dê o seu 
perdão. 

L. Senhor, rei da paz, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, luz nas trevas, tende pie-

dade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, imagem do ser humano 

renovado, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém. 

Glória     
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in 

excelsis Deo! Glória, glória in ex-
celsis Deo! In excelsis Deo!

1. E paz na terra aos homens por Ele 
amados,/ Senhor Deus,/ Rei dos 
céus,/ Deus Pai todo poderoso:/ 
Nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos,/ nós vos damos gra-
ças/ por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ 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,/ aco-
lhei a nossa súplica.

3. 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 Es-
pírito Santo,/ na glória de Deus 
Pai./ Amém!

P. OREMOS. Ó Deus, que hoje 
revelastes o vosso Filho às na-
ções, guiando-as pela estrela, 
concedei aos vossos servos e 

servas, que já vos conhecem 
pela fé, contemplar-vos um dia 
face a face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

 (Lecionário Dominical, Epifania do 
Senhor, Paulinas-Paulus, 730-732)

Anim.: Em sua abertura para o in-
finito, os sábios do Oriente chega-
ram ao Menino Jesus, luz das na-
ções, que estava com sua Mãe. 

1ª Leitura: Is 60,1-6 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Levanta-te, acende as luzes, Jeru-

salém, porque chegou a tua luz, 
apareceu sobre ti a glória do Se-
nhor. Eis que está a terra envol-
vida em trevas, e nuvens escuras 
cobrem os povos; mas sobre ti 
apareceu o Senhor, e sua glória 
já se manifesta sobre ti. Os povos 
caminham à tua luz e os reis ao 
clarão de tua aurora. Levanta os 
olhos ao redor e vê: todos se re-
uniram e vieram a ti; teus filhos 
vêm chegando de longe com tuas 
filhas, carregadas nos braços. Ao 
vê-los, ficarás radiante, com o co-
ração vibrando e batendo forte, 
pois com eles virão as riquezas de 
além-mar e mostrarão o poderio 
de suas nações; será uma inun-
dação de camelos e dromedários 
de Madiã e Efa a te cobrir; virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e 
incenso e proclamando a glória 
do Senhor. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo 71(72)
S. As nações de toda a terra hão de 

adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão 

de adorar-vos, ó Senhor!



S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, Se-
nhor Deus,* vossa justiça ao descen-
dente da realeza! - Com justiça ele 
governe o vosso povo,* com equida-
de ele julgue os vossos pobres.

A. As nações de toda a terra hão 
de adorar-vos, ó Senhor!

2. - Nos seus dias a justiça florirá* 
e grande paz, até que a lua perca o 
brilho! - De mar a mar estenderá o 
seu domínio,* e desde o rio até os 
confins de toda a terra!

3. - Os reis de Társis e das ilhas hão 
de vir* e oferecer-lhe seus presen-
tes e seus dons; - e também os reis 
de Seba e de Sabá* hão de trazer-
-lhe oferendas e tributos. - Os reis 
de toda a terra hão de adorá-lo,* e 
todas as nações hão de servi-lo.

4. - Libertará o indigente que su-
plica,* e o pobre ao qual ninguém 
quer ajudar. - Terá pena do indi-
gente e do infeliz,* e a vida dos 
humildes salvará.

 
2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6 

L. Leitura da Carta de São Paulo 
aos Efésios.

Irmãos: Se ao menos soubésseis da 
graça que Deus me concedeu para 
realizar o seu plano a vosso respeito, 
e como, por revelação, tive conhe-
cimento do mistério. Este mistério, 
Deus não o fez conhecer aos homens 
das gerações passadas, mas acaba 
de o revelar agora, pelo Espírito, 
aos seus santos apóstolos e profetas: 
os pagãos são admitidos à mesma 
herança, são membros do mesmo 
corpo, são associados à mesma pro-
messa em Jesus Cristo, por meio do 
Evangelho. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 
A. (Nº 749) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Vimos sua estrela no Oriente e 

viemos adorar o Senhor.
A. Aleluia....
 

Evangelho: Mt 2,1-12 
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-

sus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Tendo nascido Jesus na cidade 

de Belém, na Judéia, no tempo de 
Herodes, eis que alguns magos do 

Oriente chegaram a Jerusalém, 
perguntando: “Onde está o rei 
dos judeus, que acaba de nascer? 
Nós vimos a sua estrela no Orien-
te e viemos adorá-lo”.  Ao saber 
disso, o rei Herodes ficou pertur-
bado, assim como toda a cidade 
de Jerusalém. Reunindo todos os 
sumos sacerdotes e os mestres da 
Lei, perguntava-lhes onde o Mes-
sias deveria nascer. Eles responde-
ram: “Em Belém, na Judéia, pois 
assim foi escrito pelo profeta: E 
tu, Belém, terra de Judá, de modo 
algum és a menor entre as prin-
cipais cidades de Judá, porque 
de ti sairá um chefe que vai ser o 
pastor de Israel, o meu povo”. En-
tão Herodes chamou em segredo 
os magos e procurou saber deles 
cuidadosamente quando a estrela 
tinha aparecido. Depois os enviou 
a Belém, dizendo: “Ide e procurai 
obter informações exatas sobre o 
menino. E, quando o encontrar-
des, avisai-me, para que também 
eu vá adorá-lo”.  Depois que ou-
viram o rei, eles partiram. E a es-
trela, que tinham visto no Oriente, 
ia adiante deles, até parar sobre 
o lugar onde estava o menino. Ao 
verem de novo a estrela, os magos 
sentiram uma alegria muito gran-
de. Quando entraram na casa, 
viram o menino com Maria, sua 
mãe. Ajoelharam-se diante dele, e 
o adoraram. Depois abriram seus 
cofres e lhe ofereceram presentes: 
ouro, incenso e mirra. Avisados 
em sonho para não voltarem a He-
rodes, retornaram para sua terra, 
seguindo outro caminho. - Pala-
vra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor. 

Anúncio da Páscoa
e demais festas litúrgicas (de pé)

Anim.: Segundo uma antiga tradi-
ção da Igreja, hoje se faz o anúncio 
do dia da Páscoa e das demais fes-
tas litúrgicas deste ano. 

P. Irmãos caríssimos, a glória do Se-
nhor se manifestou e sempre há de 
se manifestar no meio de nós até a 
sua vinda no fim dos tempos. Nos 
ritmos e nas variações do tempo, 
recordamos e vivemos os mistérios 
da salvação. 

O centro de todo Ano Litúrgico é o 
Tríduo do Senhor crucificado, se-
pultado e ressuscitado, que culmi-
nará no Domingo da páscoa, este 
ano no dia 17 de abril. 

Em cada Domingo, Páscoa semanal, 
a Igreja torna presente este grande 
acontecimento, no qual Jesus Cris-
to venceu o pecado e a morte. Da 
celebração da Páscoa do Senhor 
derivam todas as celebrações do 
Ano Litúrgico: as Cinzas, início 
da Quaresma, a 02 de março; a 
Ascensão do Senhor, no dia 29 de 
maio; a festa de Pentecostes, a 05 
de junho; o primeiro Domingo do 
Advento, no dia 27 de novembro. 

Também nas festas da Santa Mãe de 
Deus, dos Apóstolos, dos Santos e 
Santas e na comemoração dos fiéis 
defuntos, a Igreja, peregrina sobre 
a terra, proclama a Páscoa do Se-
nhor.

A Cristo, que era, que é e que há de 
vir, Senhor do tempo e da história, 
louvor e glória pelos séculos dos 
séculos. Amém. 

A. (Ref. nº 65) Oh! vinde, adore-
mos! Oh! vinde adoremos!/ Oh! 
vinde, adoremos o salvador.

Homilia. 
Profissão da fé

P. Contemplando o Menino Deus 
apresentado por Maria aos sábios 
do Oriente, elevemos ao Pai nossas 
preces comunitárias.

A. Ouvi-nos, ó Senhor, e dai-nos 
vossa luz.

L. 1. Para que a Igreja, no seu pro-
cesso sinodal aprofundando a co-
munhão, a participação e a missão, 
irradie com nova intensidade o es-
plendor de Cristo, nós vos pedimos: 

2. Para que em Cristo, Sol da Justi-
ça e Luz da Verdade, todos os po-
vos encontrem o caminho da paz e 
preservem a Casa Comum, nós vos 
pedimos:

3. Para que com a catequese per-
manente, a leitura orante da vossa 
Palavra, os encontros de oração, 
possamos perceber vossos sinais 
em nossa vida, nós vos pedimos:  

4. Para que ninguém se canse de vos 
procurar e de renovar a fé em vós, 
com o testemunho da justiça, nós 
vos pedimos:



5. Para que em todos os povos haja 
plena liberdade para a profissão da 
fé e da sua prática, nós vos pedi-
mos: 

L. Neste primeiro domingo do mês e 
do ano, façamos nossa oração dio-
cesana pelas vocações: 

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convidadas. 
Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-
ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

 3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação 

das oferendas
Anim.: Com a alegria e a genero-

sidade dos magos, apresentemos 
nossos dons a Deus.  

A. (Nº 35) Ref. Que poderemos ao 
Senhor apresentar quando seu 
Filho de presente Ele nos dá?

1. O infinito do universo e o sor-
riso das crianças, nossas lutas e 
alegrias, nossas dores e esperan-
ças.

2. Toda a flor que desabrocha, toda 
a lágrima que cai, o clamor dos 
pequeninos, todo riso e todo ‘ai’.

3. Nossos campos que florescem, o 
suor de nossas mãos, e o traba-
lho do operário que do trigo faz 
o pão.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Ó Deus, olhai com bondade as 
oferendas da vossa Igreja, que 
não mais vos apresenta ouro, 
incenso e mirra, mas o próprio 
Jesus Cristo, imolado e recebi-
do em comunhão nos dons que 
o simbolizam. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio da Epifania
(Missal, p. 413)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Revelastes, hoje, 
o mistério de vosso Filho como 
luz para iluminar todos os povos 
no caminho da salvação. Quando 
Cristo se manifestou em nossa car-
ne mortal, vós nos recriastes na luz 
eterna de sua divindade. Por essa 
razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos anjos e dos 
santos, cantando a uma só voz: 

A. (Nº 758/G) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus do universo. O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória! Hosana, hosana nas altu-
ras, hosana nas alturas. Bendito 
o que vem em nome do Senhor. 
Hosana, hosana nas alturas, ho-
sana nas alturas.

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

pão, toda vez que se bebe deste 

vinho, se recorda a paixão de Je-
sus Cristo e se fica esperando sua 
volta!

P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

A. O Espírito nos una num só cor-
po!

P. Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao 
céu, cada dia renovando a esperan-
ça de chegar junto a vós, na vossa 
paz. 

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a 
N., que é Bispo desta Igreja, muita 
luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos.

A. Esperamos entrar na vida eter-
na!

P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos 
o vosso reino que também é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 
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Rito da Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Anim.: Na comunhão eucarística, 
Cristo, luz das nações, se dá a nós 
como alimento para fortalecer-nos 
na busca permanente do bem, da 
verdade e da justiça.  

A. (Nº 82 ou 103, no final deste 
folheto) 1. Ao chegar o natal do 
Senhor começamos então reviver. 
Como a terra que a chuva reno-
va, renovemos também nosso ser.

Ref. /:Ele nasce esperança, traz 
libertação, ensina o caminho ao 
Pai e ao irmão.:/

2. O Natal é um apelo de paz, de 
justiça que nasce do amor. Deus 
chegou para o meio do povo, teve 
pena, assumiu nossa dor.

3. Multidões sofrem dura aflição, 
vivem tristes sem nada esperar. 
Passam fome, não têm alegria, 
não a imagem de Deus a salvar.

4. Há crianças nascendo sem lar, 
muitas morrem por falta de pão. 
Seu gemido inocente se ouve, con-
vidando a estender nossa mão.

5. Quando os homens se unirem em 
Deus, findará todo mal e opressão. 
Eis a luta de quem é consciente de 
sua nobre e importante missão.

P. OREMOS! Ó Deus, guiai-nos 
sempre e por toda parte com a 
vossa luz celeste, para que pos-
samos acolher com fé e viver 
com amor o mistério de que nos 
destes participar. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Sigamos, em nossa vida, os 
passos dos sábios do Oriente: vi-
ram o sinal de Deus, puseram-se na 
estrada, ofereceram seus presentes 
ao Filho de Maria e voltaram por 
outro caminho. 

A. A. (Nº 854) Ref. /:Mostra-me, 
Senhor, teus caminhos, / eu que-
ro em teus caminhos andar!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Deus, que vos chamou das trevas 

à sua luz admirável, derrame sobre 
vós as suas bênçãos e vos confirme 
na fé, na esperança e na caridade.

A. Amém.

P. Porque seguis confiantes o Cristo, 
que hoje se manifestou ao mundo 
como luz entre as trevas, Deus vos 
torne também uma luz para os vos-
sos irmãos e irmãs.

A. Amém.
P. Terminada a vossa peregrinação, 

possais chegar ao Cristo Senhor, 
luz da luz, que os magos procu-
ravam guiados pela estrela e com 
grande alegria encontraram.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus clemente e 

indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

A. (Nº 102) Ref. Lá do Oriente vie-
ram os reis / seguindo nova es-
trela que brilhou. Lá do Oriente 
vieram os reis, / uma nova estrela 
os guiou.

1. A estrela indicara que surgira a 
maior Lei. A estrela que brilha-
va apontava o novo Rei. Encon-
traram alguém, encontraram 
quem? Um menino pequenino 
numa gruta de Belém, o menino 
Jesus, o Rei dos Reis.

2. Foi ouro, incenso e mirra que 
traziam os reis, ofertas de pre-
sentes para o Rei dos Reis. Ofer-
taram a alguém, ofertaram a 
quem? Ao menino pequenino 
numa gruta de Belém, o menino 
Jesus, o Rei dos Reis.

A. (Nº 103) Ref. A noite se ilumi-
nou, o céu se vestiu de luz. Os 
anjos cantaram ‘glória’ quando 
nasceu Jesus.

1. Eu quero ver tua estrela no 
céu / iluminando o caminho do 
bem.  Eu quero ver todo o povo 
sorrindo / e junto seguindo a li-
ção de Belém.

3. Eu quero ver os reis magos 
chegando / e humildemente 
adorar o Senhor. Eu quero ver 
todo o povo sorrindo / e junto 
seguindo a mensagem do amor.

Leituras da semana:
dia 03, 2ªf: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2; 

Mt 4,12-17.23-25; dia 04, 3ªf: 
1Jo 4,7-10; Sl 71(72); Mc 6,34-
44; dia 05, 4ªf: 1Jo 4,11-18; Sl 
71(72); Mc 6,45-52; dia 06, 5ªf: 
1Jo 4,19-5,4a; Sl 71(72); Lc 4,14-
22a; dia 07, 6ªf, S. Raimundo de 
Penyafort: 1Jo 5,5-13; Sl 147;  Lc 
5,12-16; dia 08, sáb.: 1Jo 5,14-
212; Sl 149; Jo 3,22-30; dia 09, 
dom.: Batismo do Senhor: Is 
42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-
38; Lc 3,15-16.21-22; (Jesus ba-
tizado por João).

Papa Francisco
na Epifania de 2019:

O evangelista Mateus mostra vá-
rios modos como podemos en-
contrar Cristo e corresponder à 
sua presença. Herodes e os escri-
bas de Jerusalém têm um cora-
ção duro, que se obstina e rejeita 
a vinda daquele Menino. É uma 
possibilidade: fechar-se à luz. Re-
presentam quantos, inclusive nos 
nossos dias, têm medo da vinda 
de Jesus e fecham o coração aos 
irmãos e às irmãs que precisam 
de ajuda. Herodes receia perder 
o poder e não pensa no verdadei-
ro bem do povo, mas na própria 
vantagem pessoal. Os escribas 
e os chefes do povo têm medo 
porque não sabem olhar além das 
próprias certezas, e assim não 
conseguem compreender a novi-
dade revelada em Jesus.

A experiência dos Magos é muito 
diferente (cf. Mt 2, 1-12). Vindos 
do Oriente, representam todos 
os povos distantes da fé judaica 
tradicional. Mas, deixam-se guiar 
pela estrela e enfrentam viagem 
longa e perigosa, para alcançar 
a meta e conhecer a verdade so-
bre o Messias. Estavam abertos 
à “novidade”, e a eles revela-se a 
maior e mais surpreendente novi-
dade da história: Deus que se fez 
homem. Os Magos prostram-se 
diante de Jesus e oferecem-lhe 
dons simbólicos: ouro, incenso e 
mirra, porque a busca do Senhor 
implica não só a perseverança no 
caminho, mas também a genero-
sidade do coração.



1.  RITOS
INICIAIS

A. (Nº 336 ou 105, 
no final deste folhe-
to) Ref. /:Agora é 
tempo de ser Igre-
ja, caminhar jun-
tos, participar.:/

1. Somos povo escolhido e na fron-
te assinalados com o nome do Se-
nhor, que caminha ao nosso lado.

2. Somos povo em missão, já é 
tempo de partir, é o Senhor que 
nos envia, em seu nome a servir.

3. Somos povo-esperança, vamos 
juntos planejar, ser Igreja a ser-
viço e na fé testemunhar.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. A graça e a misericórdia de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, Filho amado 
do Pai, ungido com o Espírito San-
to no batismo de João Batista, este-
jam convosco!

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
Anim. Depois de contemplar Cristo 

no presépio, o acompanhamos no 
rio Jordão, recebendo o batismo de 
João Batista, quando o Pai o reve-
la seu Filho muito amado e ele dá 
inicio à sua missão de nos congre-
gar no amor divino. Na festa do seu 
Batismo, lembramos o nosso e re-
novamos nosso compromisso nele 
assumido de segui-lo com fidelida-
de por toda a vida. 

P. ( ... Batismo do Senhor – nosso 
Batismo / agentes da pastoral do 
Batismo /)

Ato penitencial
aspersão da assembleia

P. Na festa do Batismo do Senhor, 
louvamos a Deus Pai porque o en-

viou para nos dar vida nova em 
nosso próprio batismo. Recordan-
do esta graça, recebida na água e 
no Espírito Santo, peçamos a bên-
ção de Deus para esta água, com a 
qual seremos aspergidos. 

Oremos! Nós vos louvamos, ó Deus 
nosso Pai e Criador, pela graça ba-
tismal que nos deu vida nova em 
vosso Filho amado, Jesus Cristo, 
nosso Redentor, no qual somos 
vossos filhos e filhas. Aben†çoai 
esta água, criatura vossa. Aspergi-
da sobre nós, nos purifique de todo 
pecado e nos renove nos compro-
missos da fé. Por Cristo, nosso Se-
nhor!

A. Amém! (segue a aspersão)
A. (Nº 164) 1. Senhor, dá-me des-

sa água, fonte de vida que sacia 
todo o ser. Senhor, dá-me dessa 
água, que me dá força quando a 
dor me faz sofrer. Senhor, dá-me 
dessa água, que me renova na 
missão de te anunciar. Senhor, 
dá-me dessa água, e abençoa 
quem comigo caminhar.

Ref. /:Sou batizado, sou cristão e 
sou feliz. Sou missionário e onde 
for levo Jesus. A quem tem sede, 
minha mão vou estender, como 
braço de um rio, por onde passa, 
faz viver!:/ 

P. Deus onipotente, princípio e fim 
de todas as coisas...

A. Amém.

Glória 
P. 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 ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, Senhor Deus, Cordeiro 

de Deus, Filho de Deus Pai. Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que ti-
rais 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.

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que, sendo o Cristo 
batizado no Jordão, e pairando 
sobre ele o Espírito Santo, o de-
clarastes solenemente vosso Fi-
lho, concedei aos vossos filhos 
adotivos, renascidos da água e 
do Espírito Santo, perseverar 
constantemente em vosso amor. 
PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, Batismo do 
Senhor, Paulinas-Paulus, p. 733-
735)

Anim.: No início de sua missão, ao 
receber o batismo de Joao Batista, 
Jesus de Nazaré é envolvido pelo 
Espírito Santo e Deus Pai o declara 
seu Filho amado. 

1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
Assim fala o Senhor: “Eis o meu 

servo - eu o recebo; eis o meu 
eleito - nele se compraz minh’al-
ma; pus meu espírito sobre ele, 
ele promoverá o julgamento das 
nações. Ele não clama nem le-
vanta a voz, nem se faz ouvir pe-
las ruas. Não quebra uma cana 
rachada nem apaga um pavio que 
ainda fumega; mas promoverá o 
julgamento para obter a verdade. 
Não esmorecerá nem se deixará 
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abater, enquanto não estabelecer 
a justiça na terra; os países dis-
tantes esperam seus ensinamen-
tos. Eu, o Senhor, te chamei para 
a justiça e te tomei pela mão; eu 
te formei e te constituí como o 
centro de aliança do povo, luz das 
nações, para abrires os olhos dos 
cegos, tirar os cativos da prisão, 
livrar do cárcere os que vivem nas 
trevas”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 28(29) 
S. Que o Senhor abençoe, com a 

paz, o seu povo!
A. Que o Senhor abençoe, com a 

paz, o seu povo!
S. 1. Filhos de Deus, tributai ao Se-

nhor, tributai-lhe a glória e o po-
der! Dai-lhe a glória devida ao seu 
nome; adorai-o com o santo orna-
mento!

2. Eis a voz do Senhor sobre as 
águas, sua voz sobre as águas 
imensas! Eis a voz do Senhor com 
poder!  Eis a voz do Senhor majes-
tosa.

3. Sua voz no trovão reboando! No 
seu templo os fiéis bradam: “Gló-
ria!” É o Senhor que domina os 
dilúvios, o Senhor reinará para 
sempre!

 
2ª Leitura: At 10,34-38 

L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, Pedro tomou a pa-

lavra e disse: “De fato, estou 
compreendendo que Deus não faz 
distinção entre as pessoas. Pelo 
contrário, ele aceita quem o teme 
e pratica a justiça, qualquer que 
seja a nação a que pertença. Deus 
enviou sua palavra aos israelitas 
e lhes anunciou a Boa-nova da 
paz, por meio de Jesus Cristo, que 
é o Senhor de todos. Vós sabeis o 
que aconteceu em toda a Judéia, 
a começar pela Galileia, depois 
do batismo pregado por João: 
como Jesus de Nazaré foi ungido 
por Deus com o Espírito Santo e 
com poder. Ele andou por toda a 
parte, fazendo o bem e curando a 
todos os que estavam dominados 
pelo demônio; porque Deus esta-
va com ele”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 3,15-16.21-22 
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia, aleluia!:/
L. Abriram-se os céus e fez-se ouvir 

a voz do Pai: Eis meu Filho muito 
amado; escutai-o, todos vós!

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-

sus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, o povo estava 

na expectativa e todos se pergun-
tavam no seu íntimo se João não 
seria o messias. Por isso, João 
declarou a todos: “Eu vos batizo 
com água, mas virá aquele que é 
mais forte do que eu. Eu não sou 
digno de desamarrar a correia de 
suas sandálias. Ele vos batizará no 
Espírito Santo e no fogo”. Quando 
todo o povo estava sendo batizado, 
Jesus também recebeu o batismo. 
E, enquanto rezava, o céu se abriu 
e o Espírito Santo desceu sobre Je-
sus em forma visível, como pomba. 
E do céu veio uma voz: “Tu és meu 
Filho amado, em ti ponho o meu 
bem-querer”.  - Palavra da Salva-
ção. 

A. Glória a vós, Senhor! 

Homilia
Profissão da fé

A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, 
amém!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-po-
deroso,/ criador do céu e da ter-
ra./ E em Jesus Cristo, seu úni-
co Filho, nosso Senhor,/ que foi 
concebido pelo poder do Espírito 
Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ os 
vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Oração dos fiéis 
P. A Deus Pai que nos tornou seus 

filhos pelo Batismo em seu Filho 
Jesus Cristo, apresentemos com 
toda confiança nossas preces co-
munitárias. 

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o 
clamor: escutai nossa prece, Se-
nhor.

L. 1. Para que a etapa diocesana do 
Sínodo dos Bispos fortaleça a to-
dos os batizados no seu compro-
misso da comunhão, participação e 
missão, nós vos pedimos:

2. Para que a Igreja, impulsionada 
pelo Papa Francisco na sinodali-
dade anuncie a todos com renova-
do vigor a alegria do Evangelho, 
oferecendo o batismo em nome da 
Trindade aos que o acolhem, nos 
vos pedimos:

2. Para que a Pastoral do Batismo 
proporcione às famílias compreen-
são maior e prática mais profunda 
da fé, nós vos pedimos: 

3. Para que todas as famílias ga-
rantam o Batismo a seus filhos e 
ambiente para seu crescimento na 
vida cristã, nós vos pedimos:

4. Para que as comunidades, à luz da 
vossa Palavra, sejam fervorosas na 
celebração litúrgica, testemunhem 
a caridade, favorecendo a todos no 
compromisso da missão batismal, 
nós vos pedimos:

5. Por todos os que passam dificul-
dades em sua fé para que a luz do 
Espírito os ajude a superá-las, nós 
vos pedimos: 

6. Para que as pessoas em situação 
de depressão tenham quem as es-
cute, o necessário acompanhamen-
to psicológico e a força da esperan-
ça, nós vos pedimos: 

7. ....
P. Reavivai em nós, ó Deus, a graça 

batismal e sustentai-nos com vossa 
força na fidelidade aos compromis-
sos da fé. Por Cristo, Nosso Senhor. 

A. Amém. 

 3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Anim. No altar do Senhor, coloca-

mos os frutos de nosso esforço de 
fidelidade aos compromissos do 
batismo.

A. (Nº 106, ou 425, no final do fo-
lheto) Ref. Nas águas do Jordão 



mergulhados, fomos batizados 
no Espírito Santo!

1. Filhos de Deus tributai ao Se-
nhor, tributai-lhe a glória e o po-
der!

2. Eis a voz do Senhor sobre as 
águas, sua voz sobre as águas 
imensas.

3. Que o Senhor fortaleça o seu 
povo, e abençoe com a paz o seu 
povo.

4. Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Santo Espírito, desde agora e 
para sempre, amém!

P. Recebei, ó Pai, as oferendas 
que vos apresentamos no dia em 
que revelastes vosso Filho, que 
por sua misericórdia lavou os 
pecados do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio: O Batismo de Cristo 
(Missal, p. 166)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Hoje, nas águas do rio Jor-
dão, revelais o novo batismo, com 
sinais admiráveis. Pela voz descida 
do céu, ensinais que vosso Verbo 
habita entre os seres humanos. E 
pelo Espírito Santo, aparecendo 
em forma de pomba, fazeis saber 
que o vosso Servo, Jesus Cristo, foi 
ungido com óleo da alegria e en-
viado para evangelizar os pobres. 
Por essa razão, hoje e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, cantando a uma só voz:

A. (Nº 758/F) Ref. Santo, santo, 
santo sois vós, Senhor, nosso 
Deus!

1. O céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória.

2. Hosana, hosana, hosana, hosa-
na nas alturas. 

3. Bendito o que vem, bendito, em 
nome do Senhor.

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes 
proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso, e pela força do Espírito 

Santo, dais vida e santidade a todas 
as coisas e não cessais de reunir o 
vosso povo, para que vos ofereça 
em toda parte, do nascer ao pôr-do-
-sol, um sacrifício perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: san-

tificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

P. Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, N.(o santo do dia ou o 
Padroeiro) e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós 
na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o papa ..., o nosso 
bispo ..., com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de misericór-
dia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 

A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 

a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 
 

Rito da Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Anim.: Deus que nos acolheu como 
filhos em Cristo pela graça do Ba-
tismo nos serve o Pão da vida na 
mesa do Altar. 

A. (Nº 107 ou 513, no final do fo-
lheto) Ref. Sobre Cristo o Espíri-
to pousou e do céu uma voz co-



A. (Nº 105) Ref. Jesus se diri-
giu para as águas do Jordão: 
A justiça é proclamada em seu 
batismo por João!

1. O Senhor fez o céu e a terra, 
seu poder no amor se encerra!

2. O Senhor reconhece o seu Fi-
lho, alegrando as nações com 
seu brilho!

3. O Senhor é fiel a seu povo: seu 
amor nos abriu mundo novo!

4. O Senhor o seu povo recria; 
pelas águas lhe traz alegria!

A. (425) 1. Alegre em prece, teu 
povo agradece teus dons, ó Se-
nhor. E como família, cantando 
partilha teus dons, seu amor.

2. Unidos fazemos, os dons que 
trazemos, o vinho e o pão. 
Quem colhe quem planta, que 
faz e quem canta, é tudo ora-
ção.

3. Bem vês nesta mesa, Deus 
quer, com certeza, a todos sa-
ciar. Ninguém vá na vida sem 
pão, sem comida, proclama 
este altar.

(Nº 513) 1. Se deste pão, Senhor, 
nos alimentas,/ se neste vinho 
também te dás...

Ref. Como é possível tanta in-
justiça/ e um mundo triste que 
não conhece a paz?/ /:Está fal-
tando, Senhor, nosso serviço, 
falta o amor e o nosso compro-
misso.:/

2. Se nesta mesa o pão é reparti-
do/ e as mãos se abrem só para 
dar...

3. Se neste encontro as mãos/ es-
tão unidas e a nossa vida pro-
mete amar...

4. Se em nossa história Deus está 
conosco,/ se somos filhos do 
mesmo Pai...

5. Se existem tantos já batiza-
dos/ que se declaram de Cristo 
irmãos...

Leituras da semana:
dia 10, 2ªf: 1Sm 1,1-8; Sl 

115(116); Mc 1,14-20; dia 11: 
3ªf, 1Sm 1,9-20; Sl 1Sm 2; Mt 
1,21b-28; dia 12, 4ªf: 1Sm 3,1-
10.19-20; Sl 39(40); Mc 1,29-
39; dia 13, 5ªf, Sto Hilário: 1Sm 

4,1-22; Sl 43(44); Mc 40-45; 
dia 14, 6ªf: 1Sm, 8,4-7;10-22a; 
Sl 88(89); Mc 2,1-12; dia 15, 
sáb.: 1Sm 9,1-4.17-19.10,1a; 
Sl 20(21); Mc 13-17; dia 16, 
dom.: 2º do TC-C: Is 62,1-5; Sl 
95(96); 1Cor  12,4-11; Jo 2,1-11 
(Bodas em Caná).

 O Batismo de Jesus
na conclusão do Tempo litúrgico 

do Natal, celebramos a festivi-
dade do Batismo do Senhor. A 
liturgia convida-nos a conhecer 
mais plenamente Jesus, cujo nas-
cimento há pouco celebramos; 
e por isso, o Evangelho (cf. Lc 
3, 15-16.21-22) ilustra dois ele-
mentos importantes: o relaciona-
mento de Jesus com o povo e a 
relação de Jesus com o Pai. ... Je-
sus está no meio do povo. Ele não 
é unicamente um pano de fundo 
para o cenário, mas constitui um 
componente essencial do acon-
tecimento. Antes de se imergir 
na água, Jesus “imerge-se” na 
multidão, une-se a ela assumin-
do plenamente a condição huma-
na, compartilhando tudo, exceto 
o pecado. ... Por isso, também a 
de hoje é uma Epifania porque 
fazendo-se batizar por João, no 
meio das pessoas penitentes do 
seu povo, Jesus manifesta a lógi-
ca e o sentido da sua missão. 

O segundo elemento ressaltado 
pelo evangelista Lucas é que, 
depois da imersão no povo e nas 
águas do Jordão, Jesus “imerge-
-se” na oração, ou seja, na co-
munhão com o Pai. O Batismo é 
o início da vida pública de Jesus, 
da sua missão no mundo, como 
enviado pelo Pai para manifestar 
a sua bondade e o seu amor pelos 
homens. Esta missão é realizada 
em união constante e perfeita 
com o Pai e com o Espírito San-
to. 

... A festa do Batismo do Senhor 
constitui uma ocasião propícia 
para renovar com gratidão e con-
vicção as promessas do nosso 
Batismo, comprometendo-nos a 
viver diariamente em coerência 
com ele. (Papa Francisco, Batis-
mo do Senhor, 2019)
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municou: “Eis meu Filho muito 
amado, muito amado, n’Ele pus 
o meu agrado!”

1. Eis que o tempo se cumpriu, 
Boa Nova aos corações: é o fim 
de toda a treva, Luz eterna às 
nações!

2. O Eleito do Senhor vem trazen-
do em suas mãos a justiça que li-
berta os cativos da prisão!

3. Foi nas águas do Jordão que o 
Messias se mostrou e a partir da 
Galileia o seu Reino anunciou!

4. O Ungido de Deus Pai é a Paz 
que nos sustém: convivendo nes-
ta terra, caminhou fazendo o 
bem!

P. OREMOS! Nutridos pelo vos-
so sacramento, dai-nos, ó Pai, a 
graça de ouvir fielmente o vosso 
Filho amado, para que, chama-
dos filhos de Deus, nós o seja-
mos de fato. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Confirmemos nosso compro-
misso batismal de permanecermos 
em Cristo e n’Ele levar o amor a 
todos. 

A. (Nº 515) Ref. Sim, eu quero que 
a luz de Deus que, um dia, em 
mim brilhou,/ jamais se esconda 
e não se apague em mim o seu 
fulgor./ Sim, eu quero que o meu 
amor ajude o meu irmão/ a cami-
nhar guiado por tua mão, em tua 
lei, em tua luz, Senhor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus conserve viva a luz da fé que 

recebestes no batismo, vos renove 
com os outros sacramentos e vos 
conduza com sua Palavra. E que 
vos abençoe, proteja e defenda de 
todo mal, o mesmo Deus todo-po-
deroso e fonte da vida, Pai e Filho 
e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 



1. RITOS
INICIAIS 

A. (Nº 346) 1. 
Com a presença 
de Cristo entre 
nós, temos cer-
teza que o Reino 
chegou. Tudo de 

novo renasce de Deus e o povo 
sente que tudo mudou.

Ref. Este é o Reino chegando, au-
rora nascendo e a fonte jorran-
do. Jesus está vivo no meio de 
nós!

2. Jesus convoca e reúne no amor, 
faz enxergar o que o povo não vê. 
Revela ao pobre seu grande va-
lor, garante a vida a todo o que 
crê.

3. O povo simples encontra em 
Jesus uma resposta que vem 
confirmar: o que é de Deus, o 
que é bom, o que é luz, e um tem-
po novo que vai começar.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. O Deus da esperança que sempre 

nos renova e enriquece com seus 
dons, em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
Anim.: Participando da vida do seu 

povo, Jesus esteve à mesa para a 
refeição em diversos ambientes e 
ocasiões. Ele nos convida para a 
celebração da nova aliança, sela-
da em seu sangue, o vinho novo 
que garante a verdadeira alegria 
que Ele quer para todos agora e na 
eternidade. 

P. (...empo de férias / ...). 

Ato penitencial
P. Em Jesus Cristo, o justo que in-

tercede por nós e nos reconcilia 
com o Pai, abramos o coração ao 
arrependimento para sermos me-
nos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor. 

L. Senhor, que viestes estabelecer a 
nova aliança em vosso sangue re-
dentor, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes renovar a hu-

manidade em vosso amor, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que socorreis quem está 

em dificuldades, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 716/A) Glória a Deus nos 

altos céus, paz na terra aos seus 
amados. A vós louvam, Rei celes-
te, os que foram libertados.

B. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos, damos 
glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.

A. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai, vós de Deus, 
Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai.

B. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, acolhei 
nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.

A/B. Vós somente sois o Santo, o 
Altíssimo, o Senhor, com o Es-
pírito divino, de Deus Pai no es-
plendor.

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que governais o céu 
e a terra, escutai com bondade 
as preces do vosso povo e dai 
ao nosso tempo a vossa paz. 
PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 2º DTC-C, 
Paulinas-Paulus, p. 879-881)

Anim. Em festa de casamento junto 
com sua Mãe e os discípulos, Jesus 
revela sua missão de trazer vida 
nova para todos, com a abundância 
dos bens messiânicos.  

1ª Leitura: Is 62,1-5 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
Por amor de Sião não me calarei, 

por amor de Jerusalém não des-
cansarei, enquanto não surgir 
nela, como um luzeiro, a justiça 
e não se acender nela, como uma 
tocha, a salvação. As nações ve-
rão a tua justiça, todos os reis ve-
rão a tua glória; serás chamada 
com um nome novo, que a boca 
do Senhor há de designar. E se-
rás uma coroa de glória na mão 
do Senhor, um diadema real nas 
mãos de teu Deus. Não mais te 
chamarão Abandonada, e tua ter-
ra não mais será chamada Deser-
ta; teu nome será Minha Predile-
ta e tua terra será a Bem-Casada, 
pois o Senhor agradou-se de ti e 
tua terra será desposada. Assim 
como um jovem desposa a donze-
la, assim teus filhos te desposam; 
e como a noiva é a alegria do noi-
vo, assim também tu és a alegria 
de teu Deus. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 95(96)
S. Cantai ao Senhor Deus um canto 

novo, / manifestai os seus prodí-
gios entre os povos! 

A. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, / manifestai os seus 
prodígios entre os povos! 

S. 1. Cantai ao Senhor Deus um can-
to novo,* cantai ao Senhor Deus, 
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ó terra inteira! - Cantai e bendizei 
seu santo nome!* Cantai e bendi-
zei seu santo nome!

A. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, / manifestai os seus 
prodígios entre os povos! 

2. Dia após dia anunciai sua salva-
ção,* manifestai a sua glória entre 
as nações, - e entre os povos do uni-
verso seus prodígios!* E entre os 
povos do universo seus prodígios. 

3. Ó família das nações, dai ao Se-
nhor,* ó nações, dai ao Senhor po-
der e glória, - dai-lhe a glória que é 
devida ao seu nome!* Oferecei um 
sacrifício nos seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da santida-
de,* terra inteira, estremecei dian-
te dele! - Publicai entre as nações: 
“Reina o Senhor!”*  pois os povos 
ele julga com justiça. 

2ª Leitura: 1Cor 12,4-11
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.  
Irmãos:
Há diversidade de dons, mas um 

mesmo é o Espírito. Há diversida-
de de ministérios, mas um mesmo 
é o Senhor. Há diferentes ativi-
dades, mas um mesmo Deus que 
realiza todas as coisas em todos. 
A cada um é dada a manifestação 
do Espírito em vista do bem co-
mum. A um é dada pelo Espírito 
a palavra da sabedoria. A outro, 
a palavra da ciência segundo o 
mesmo Espírito. A outro, a fé no 
mesmo Espírito. A outro, o dom de 
curas no mesmo Espírito. A outro, 
o poder de fazer milagres. A outro, 
profecia. A outro, discernimento 
de espíritos. A outro, falar línguas 
estranhas. A outro, a interpreta-
ção de línguas. Todas estas coisas 
as realiza um e o mesmo Espírito, 
que distribui a cada um conforme 
quer. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 2,1-11 
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, 

alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, 
alê, aleluia!:/

S. No casamento de Caná, de água 
vinho fez Jesus, manifestou-lhes a 
sua glória e os discípulos creram 
na luz. 

A. / Aleluia...:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, houve um casa-

mento em Caná da Galileia. A mãe 
de Jesus estava presente. Também 
Jesus e seus discípulos tinham sido 
convidados para o casamento. 
Como o vinho veio a faltar, a mãe 
de Jesus lhe disse: “Eles não têm 
mais vinho”.  Jesus respondeu-lhe: 
“Mulher, por que dizes isto a mim? 
Minha hora ainda não chegou”.  
Sua mãe disse aos que estavam 
servindo: “Fazei o que ele vos dis-
ser”.  Estavam seis talhas de pedra 
colocadas aí para a purificação 
que os judeus costumam fazer. Em 
cada uma delas cabiam mais ou 
menos cem litros. Jesus disse aos 
que estavam servindo: “Enchei as 
talhas de água”.  Encheram-nas 
até a boca. Jesus disse: “Agora ti-
rai e levai ao mestre-sala”.  E eles 
levaram. O mestre-sala experimen-
tou a água, que se tinha transfor-
mado em vinho. Ele não sabia de 
onde vinha, mas os que estavam 
servindo sabiam, pois eram eles 
que tinham tirado a água. O mes-
tre-sala chamou então o noivo e lhe 
disse: “Todo mundo serve primeiro 
o vinho melhor e, quando os convi-
dados já estão embriagados, serve 
o vinho menos bom. Mas tu guar-
daste o vinho melhor até agora!” 
Este foi o início dos sinais de Jesus. 
Ele o realizou em Caná da Galileia 
e manifestou a sua glória, e seus 
discípulos creram nele. - Palavra 
da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso,

A. criador do céu e da terra, de to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-

deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram fei-
tas, 

A. e por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez 
homem.

P. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. 

A. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 

A. para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu Reino não terá fim. 

P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, 
A. una, santa, católica e apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. Como em Caná da Galileia, Nos-

sa Senhora está sempre atenta às 
nossas necessidades. Por meio 
dela, apresentemos nossas preces 
ao Pai, pedindo não só por nós mas 
também por todos os que vivem si-
tuações particularmente difíceis.

A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor.

L.1. Para que a Igreja, acompanhan-
do a realidade atual com seus gran-
des desafios, ajude a todos a perce-
ber a presença de Cristo e a viver a 
fé nele, nós vos pedimos, Senhor. 

2. Para que os ministros ordenados 
e leigos, a exemplo de Maria, aju-
dem as famílias e comunidades em 
suas necessidades, nós vos pedi-
mos, Senhor. 

3. Para que a etapa diocesana da As-
sembleia do Sínodo dos Bispos re-
vigore a todos na comunhão, parti-
cipação e missão da Igreja, nós vos 
pedimos, Senhor. 



4. Para que os casais renovem cons-
tantemente sua união pela oração, 
pela Palavra de Deus e pela Euca-
ristia, nós vos pedimos, Senhor.

A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor.

5. Para que as festas de casamento 
e outras confraternizações sejam 
realizadas com sobriedade e resul-
tem sempre em verdadeira alegria 
para todos, nós vos pedimos, Se-
nhor.

6. Para que namorados e noivos vi-
vam a preparação de seu casamen-
to à luz da fé, nós vos pedimos, 
senhor. 

7. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, perceber 

sempre as necessidades de nossos 
irmãos e irmãs, garantindo-lhes a 
solicitude de nosso amor fraterno.  
Por Cristo, Nosso Senhor. 

A. Amém. 

 3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim.: Em Caná da Galileia, Cristo 
contou com a água que os serven-
tes colocaram à sua disposição e 
realizou seu primeiro sinal. Com o 
pão e o vinho do trabalho humano, 
ele nos dá seu Corpo e Sangue.  

A, (Nº 433) Ref. Com alegria, 
Senhor, nesta oferenda, vou ex-
pressar o que sou, com alegria, 
Senhor!

1. O grão moído, Senhor, que hoje 
te trago, é fruto colhido num dia 
que passou.

2. E neste vinho, Senhor, que ora 
te oferto, recordo a fadiga de um 
grande labor.

3. Pão, eu te dei, Senhor, e vinho 
também; dá-me em troca teu 
dom. Amém!

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Concedei-nos, ó Deus, a graça 
de participar constantemente da 
eucaristia, pois todas as vezes 
que celebramos este sacrifício, 
torna-se presente a nossa reden-
ção. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. circunstâncias IV

Jesus que passa fazendo o bem
(Missal, p. 860) 

 P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor e Redentor. Ele 
sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colo-
cando-se ao lado dos perseguidos 
e marginalizados. Com a vida e a 
palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com 
todos os Anjos e Santos, nós vos 
louvamos e bendizemos, e pro-
clamamos o hino de vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 758/M) Santo, santo, santo, 
Senhor Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam vossa gló-
ria. Hosana, hosana, hosana nas 
alturas. Bendito o que vem em 
nome do Senhor. Hosana, hosa-
na, hosana nas alturas.

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós.

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e † o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, duran-

te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-

zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção.

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, ago-
ra e por toda a eternidade, entre 
os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

A. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
N., o nosso Bispo N., com todos 
os Bispos, presbíteros e diáconos e 
todo o povo que conquistastes.

A. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!

P. Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos pala-
vras e ações para confortar os de-
sanimados e oprimidos; fazei que, 
a exemplo de Cristo, e seguindo o 
seu mandamento, nos empenhe-
mos lealmente no serviço a eles. 
Vossa Igreja seja testemunha viva 
da verdade e da liberdade, da justi-
ça e da paz, para que toda a huma-
nidade se abra à esperança de um 
mundo novo. 

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
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P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, a plenitude da vida.

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, esposo de Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, (com 
S.N.: santo do dia ou patrono) e 
todos os Santos, vos louvaremos 
e glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito da Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Anim.: Transformando a água em 

vinho, Cristo despertou a fé dos 
discípulos. Transformando o pão 
e o vinho em seu Corpo e Sangue 
alimenta nossa fé, nos fortalece 
no compromisso de trabalharmos 
para que a ninguém falte o alimen-
to, a paz e a alegria. 

A. (Nº 516) 1. Sempre tem mais 
um lugar na mesa / pra quem 
sabe repartir o pão. Do que te-
mos em nossa pobreza, / o amor 
faz multiplicação.

Ref. Felizes os pobres na mesa do 
rei! Meu corpo e meu sangue, to-
mai e comei! /:Eu sou o pão vivo, 
o amor é a lei.:/

2. Comer juntos no jantar de Deus 
/ é mudar a triste situação. É 
querer que a terra seja um céu, 
/ onde a gente vive como irmão.

3. Quando a gente é mesmo com-
panheiro, / no caminho de Nosso 
Senhor, comunhão é gesto verda-
deiro, / que entrega a vida por 
amor.

4. Pra bater o duro chão da es-
trada, / nossa força não pode 

minguar. O alimento desta cami-
nhada / é o próprio Cristo neste 
altar.

P. OREMOS! Infundi em nós, ó 
Deus, o vosso Espírito de cari-
dade, para que vivam unidos no 
vosso amor os que alimentais 
com o mesmo pão.  Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Dispostos a seguir a orienta-
ção de Maria de fazer tudo o que 
seu Filho nos diz, peçamos sua 
intercessão junto a Ele por nossas 
necessidades. 

1. (Nº 898) Ref. Maria, medianei-
ra divinal, se pedes, teu Jesus 
atenderá. Repete o teu apelo ma-
ternal assim como nas bodas de 
Caná.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, por intercessão de Maria, 

nossa mãe, vos conserve sempre 
atentos e solidários com os irmãos 
e irmãs. E vos abençoe, defenda e 
console o Deus da paz e do perdão, 
Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Oração pelo Sínodo
Espírito Santo! Eis-nos aqui, dian-

te de Vós, reunidos em vosso 
Nome.

Nosso defensor, vinde, ficai co-
nosco; tomai posse do nosso co-
ração.

Mostrai-nos o destino, caminhai 
conosco, conservando-nos em 
comunhão.

Ai de nós, pecadores, se cairmos 
na confusão! Não o permitais.

Iluminai a nossa ignorância, liber-
tai-nos da parcialidade.

Senhor que dais a vida, em Vós, a 
unidade, convosco, a verdade e a 
justiça; em marcha até à vida sem 
ocaso: nós vos suplicamos.

Vós que soprais onde e como dese-
jais, a todos dando a possibilida-
de de passar, com Jesus, ao Pai: 

nós vos adoramos, agora e sem-
pre. Amém.

(É oração historicamente utilizada 
em Concílios, Sínodos e outras 
reuniões de Igreja. As atividades 
do Concílio Ecumênico Vaticano 
II começavam com esta oração.) 

16ª Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos:

Em 1965, por sugestão dos Bispos 
participantes do Concílio Ecumê-
nico Vaticano II, o Papa São Pau-
lo VI instituiu o Sínodo dos Bis-
pos como Conselho permanente 
representativo de todo o episco-
pado católico para a participação 
na solicitude do Papa pela Igreja 
Universal. Em fevereiro deste 
ano, Papa Francisco convocou 
a 16ª Assembleia Ordinária do 
Sínodo a ser realizada em 2023, 
mas que iniciou no dia 10 de ou-
tubro, quando ele fez a abertura 
oficial em nível universal. No do-
mingo seguinte, os bispos fizeram 
a abertura em nível diocesano. O 
tema proposto pelo Papa é “Sino-
dalidade: comunhão, participação 
e missão”. Esta assembleia sino-
dal terá 4 etapas, uma diocesana, 
outra continental, outra universal 
e depois a da execução. De outu-
bro passado até julho deste ano, 
é o tempo da reflexão nas Dioce-
ses. O Sínodo não é um evento da 
Igreja, mas forma de ela ser como 
expressão de colegialidade, cor-
responsabilidade e comunhão. 

Leituras da semana:
dia 17, 2ªf, Sto. Antão: 1Sm 

15,16-23; Sl 49(50); Mc 2,18-
22; dia 18, 3ªf:  1Sm 16,1-13; 
Sl 88(89); Mc 2,23-28; dia 19, 
4ªf: 1Sm 17,32-33.37.40-51; Sl 
143(244); Mc 3,1-6; dia 20, 5ªf, 
S. Fabiano – S. Sebastião: 1Sm 
18,6-9.19,1-7; Sl 55(56); Mc 3,7-
12; dia 21, 6ªf, Santa Inês: 1Sm 
24,3-21; Sl 56(57); Mc,3,13-19; 
dia 22, sáb., S. Vicente: 2Sm 
1,1-4.11-12.19.23-27; Sl 79(80); 
Mc 3,20-21;  dia 23, dom., 3ºdo 
TC-C – Domingo da Palavra 
de Deus:  Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 
18(19); 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 
4,14-21 ( Jesus em Nazaré).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 346) 1. 
Com a presen-
ça de Cristo en-
tre nós, temos 
certeza que o 
Reino chegou. 

Tudo de novo renasce de Deus 
e o povo sente que tudo mudou.

Ref. Este é o Reino chegando, au-
rora nascendo e a fonte jorrando. 
Jesus está vivo no meio de nós!

2. Jesus convoca e reúne no amor, 
faz enxergar o que o povo não 
vê. Revela ao pobre seu grande 
valor, garante a vida a todo o 
que crê.

3. O povo simples encontra em 
Jesus uma resposta que vem 
confirmar: o que é de Deus, o 
que é bom, o que é luz, e um 
tempo novo que vai começar.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. A graça, o amor e a paz de Deus, 

nosso Pai, e de Cristo, enviado 
para anunciar a Boa Nova aos po-
bres, com a força do Espírito San-
to, estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
Anim.: Com os modernos meios de 

comunicação, podemos receber e 
transmitir informações a todo mo-
mento. Mas podemos não acompa-
nhar a vida de quem está conosco 
e, principalmente, não dar atenção 
à grande Boa Nova da Salvação 
em Cristo que permanece sempre 
atual. Em cada celebração litúrgica, 
especialmente a dominical, em par-
ticular neste domingo da Palavra, 
podemos acolher sua luz, que ilu-

mina nossa vida e com a qual forta-
lecemos nossa comunhão fraterna.

P. (.../ pessoas em férias – em visita 
a familiares na comunidade ou em 
outras ...)

Ato penitencial
P. Ao celebrarmos a vitória de Cris-

to sobre o pecado e a morte, so-
mos convidados também a morrer 
ao pecado e a ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos ne-
cessitados da misericórdia divina 
e peçamos perdão de nossas faltas. 

L. Senhor, Palavra viva do Pai a nos 
mostrar o caminho da salvação, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, ungido e enviado para 

proclamar-nos o tempo favorável 
da graça do Pai, tende piedade de 
nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que continuamente rea-

lizais entre nós o que a Sagrada 
Escritura anuncia, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, Pai benigno e amoroso...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 723) Ref. /:Glória a Deus 

na imensidão e paz na terra ao 
homem, nosso irmão.:/

1. Senhor, Deus Pai, criador oni-
potente, nós vos louvamos e vos 
bendizemos por nos terdes dado 
o Cristo salvador.

2. Senhor Jesus, unigênito do Pai, 
nós vos damos graças por terdes 
vindo ao mundo, feito nosso ir-
mão, sois o nosso redentor.

3. Senhor, Espírito Santo, Deus 
de amor, nós vos adoramos e vos 
glorificamos por nos conduzir-
des por Cristo a nosso Pai.

P. OREMOS. Ó Deus eterno e 
todo-poderoso, dirigi a nossa 
vida segundo o vosso amor, 
para que possamos, em nome 
do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. PNSrJC.

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA  

(Lecionário Dominical, 3º DTC-C, 
Paulinas-Paulus, p. 882-887)

Anim. De muitas maneiras, mas de 
modo especial na celebração li-
túrgica, com a força do Espírito, 
Cristo continua a revelar a Boa 
Nova da Salvação.

1ª Leitura: Ne 8,2-4a.5-6.8-10 
L. Leitura do Livro de Neemias. 
Naqueles dias, o sacerdote Esdras 

apresentou a Lei diante da as-
sembleia de homens, de mulheres 
e de todos os que eram capazes 
de compreender. Era o primei-
ro dia do sétimo mês. Assim, na 
praça que fica defronte da porta 
das Águas, Esdras fez a leitura 
do livro, desde o amanhecer até 
ao meio-dia, na presença dos ho-
mens, das mulheres e de todos os 
que eram capazes de compreen-
der. E todo o povo escutava com 
atenção a leitura do livro da Lei. 
Esdras, o escriba, estava de pé 
sobre um estrado de madeira, er-
guido para esse fim. Estando num 
lugar mais alto, ele abriu o livro 
à vista de todo o povo. E, quando 
abriu o livro, todo o povo ficou de 
pé. Esdras bendisse o Senhor, o 
grande Deus, e todo o povo res-
pondeu, levantando as mãos: 
“Amém! Amém!” Depois incli-
naram-se e prostraram-se diante 
do Senhor, com o rosto em terra. 
E leram clara e distintamente o 

Comunidade em Oração 
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livro da Lei de Deus e explicaram 
seu sentido, de maneira que se 
pudesse compreender a leitura. 
O governador Neemias e Esdras, 
sacerdote e escriba, e os levitas 
que instruíam o povo, disseram a 
todos: “Este é um dia consagra-
do ao Senhor, vosso Deus! Não 
fiqueis tristes nem choreis”, pois 
todo o povo chorava ao ouvir as 
palavras da Lei. E Neemias dis-
se-lhes: “Ide para vossas casas e 
comei carnes gordas, tomai bebi-
das doces e reparti com aqueles 
que nada prepararam, pois este 
dia é santo para o nosso Senhor. 
Não fiqueis tristes, porque a ale-
gria do Senhor será a vossa for-
ça”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 18(19)
S. Vossas palavras, Senhor, são es-

pírito e vida!
A. Vossas palavras, Senhor, são 

espírito e vida!
S. 1. - A lei do Senhor é perfeita,* 

conforto para a alma! - O testemu-
nho do Senhor é fiel,* sabedoria 
dos humildes.

2. - Os preceitos do Senhor são 
precisos,* alegria ao coração. - O 
mandamento do Senhor é brilhan-
te,* para os olhos é uma luz.

3. - É puro o temor do Senhor,* 
imutável para sempre. - Os julga-
mentos do Senhor são corretos* e 
justos igualmente.

4. - Que vos agrade o cantar dos 
meus lábios* e a voz da minha 
alma; - que ela chegue até vós, ó 
Senhor,* meu Rochedo e Reden-
tor!

2ª Leitura 1Cor 12,12-30
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 
Como o corpo é um, embora tenha 

muitos membros, e como todos os 
membros do corpo, embora se-
jam muitos, formam um só cor-
po, assim também acontece com 
Cristo. De fato, todos nós, judeus 
ou gregos, escravos ou livres, fo-
mos batizados num único Espí-
rito, para formarmos um único 
corpo, e todos nós bebemos de 

um único Espírito. Com efeito, o 
corpo não é feito de um membro 
apenas, mas de muitos membros. 
Se o pé disser: “eu não sou mão, 
portanto não pertenço ao corpo”, 
nem por isso deixa de pertencer 
ao corpo. E se o ouvido disser: 
“eu não sou olho, portanto não 
pertenço ao corpo”, nem por isso 
deixa de pertencer ao corpo. Se o 
corpo todo fosse olho, onde esta-
ria o ouvido? Se o corpo todo fos-
se ouvido, onde estaria o olfato? 
De fato, Deus dispôs os membros 
e cada um deles no corpo, como 
quis. Se houvesse apenas um 
membro, onde estaria o corpo? 
Há muitos membros e, no entan-
to, um só corpo. O olho não pode, 
pois, dizer à mão: “não preciso de 
ti”. Nem a cabeça pode dizer aos 
pés: “não preciso de vós”. Antes, 
pelo contrário, os membros do 
corpo que parecem mais fracos 
são muito mais necessários do 
que se pensa. Também os mem-
bros que consideramos menos 
honrosos, a estes nós cercamos 
com mais honra, e os que temos 
por menos decentes, nós os trata-
mos com mais decência. Os que 
consideramos decentes não pre-
cisam de cuidado especial. Mas 
Deus, quando formou o corpo, 
deu maior atenção e cuidado ao 
que nele é tido como menos hon-
roso, para que não haja divisão 
no corpo e, assim, os membros 
zelem igualmente uns pelos ou-
tros. Se um membro sofre, todos 
os membros sofrem com ele; se 
é honrado, todos os membros 
se regozijam com ele. Vós todos 
juntos, sois o corpo de Cristo e, 
individualmente, sois membros 
desse corpo. E, na Igreja, Deus 
colocou, em primeiro lugar, os 
apóstolos; em segundo lugar, 
os profetas; em terceiro lugar, 
os que têm o dom e a missão de 
ensinar; depois, outras pessoas 
com dons diversos, a saber: dom 
de milagres, dom de curas, dom 
para obras de misericórdia, dom 
de governo e direção, dom de lín-
guas. Acaso todos são apóstolos? 
Todos são profetas? Todos ensi-
nam? Todos realizam milagres? 

Todos têm o dom das curas? To-
dos falam em línguas? Todos in-
terpretam? Palavra do Senhor

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 1,1-4; 4,14-21 
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Foi o Senhor quem me mandou, 

Boas notícias anunciar; ao pobre, 
a quem está no cativeiro, liberta-
ção eu vou proclamar!

A. /: Aleluia...:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Muitas pessoas já tentaram es-

crever a história dos aconteci-
mentos que se realizaram entre 
nós, como nos foram transmitidos 
por aqueles que, desde o princí-
pio, foram testemunhas oculares 
e ministros da palavra. Assim sen-
do, após fazer um estudo cuidado-
so de tudo o que aconteceu desde 
o princípio, também eu decidi 
escrever de modo ordenado para 
ti, excelentíssimo Teófilo. Deste 
modo, poderás verificar a solidez 
dos ensinamentos que recebeste. 

Naquele tempo, Jesus voltou para a 
Galileia, com a força do Espírito, 
e sua fama espalhou-se por toda a 
redondeza. Ele ensinava nas suas 
sinagogas e todos o elogiavam. E 
veio à cidade de Nazaré, onde se 
tinha criado. Conforme seu cos-
tume, entrou na sinagoga no sá-
bado, e levantou-se para fazer a 
leitura. Deram-lhe o livro do pro-
feta Isaías. Abrindo o livro, Jesus 
achou a passagem em que está es-
crito: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque ele me consa-
grou com a unção para anunciar a 
Boa-nova aos pobres; enviou-me 
para proclamar a libertação aos 
cativos e aos cegos a recuperação 
da vista; para libertar os oprimi-
dos e para proclamar um ano da 
graça do Senhor”.  Depois fechou 
o livro, entregou-o ao ajudante, e 
sentou-se. Todos os que estavam 
na sinagoga tinham os olhos fixos 
nele. Então começou a dizer-lhes: 
“Hoje se cumpriu esta passagem 



que acabastes de ouvir”. - Pala-
vra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé 

(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem 
depositei minha confiança!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Oração dos fiéis 
P. A Deus, cujas palavras são espe-

rança e vida, roguemos confiantes.  
A. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e 

salvação.
1. Para que a Igreja anuncie a Boa 

Nova da Salvação a todos com re-
novado vigor e com o testemunho 
da solicitude com os pobres, nós 
vos pedimos:

2. Para sermos comunidade eclesial 
missionária, que anuncia e teste-
munha a Boa Nova da Salvação, 
nós vos pedimos:

3. Para que nossa Diocese tenha o 
esforço de todos na execução de 
seu Plano de Ação Evangelizadora 
e na participação na fase diocesa-
na da Assembleia do Sínodo dos 
Bispos, nós vos pedimos:

4. Para que as pessoas em depres-
são, enlutadas, desempregadas ou 
em outra situação de sofrimento, 
mantenham a esperança em Vós e 
tenham a solidariedade dos irmãos 
e irmãs, nós vos pedimos: 

5. Para cultivarmos intenso apreço 
por vossa Palavra, lendo-a pes-
soalmente e acolhendo-a na fa-

mília e na comunidade, nós vos 
pedimos:

6. Para que os missionários, com a 
força do vosso Espírito, superem 
as dificuldades em sua missão, nós 
vos pedimos: 

7. ... 
P. Disponde, ó Deus, nossa mente 

e nosso coração para acolher com 
a devida atenção vossa Palavra 
e praticá-la com fidelidade. Por 
Cristo, nosso Senhor!

A. Amém. 

 3. LITURGIA EUCARÍSTI-
CA

Preparação das oferendas
Anim.: Coloquemos em nossa ofer-

ta as atividades da animação bíbli-
co-catequética em toda a Igreja.

A. (Nº 419) 1. A mesa santa que 
preparamos / mãos que se ele-
vam a Ti, ó Senhor. O pão e o 
vinho, frutos da terra, / duro 
trabalho, carinho e amor. Ô, ô, 
ô, recebe, Senhor / Ô, ô, recebe, 
Senhor!

2. Flores, espinhos, dor e alegria, 
/ pais, mães e filhos diante do al-
tar. A nossa oferta em nova festa 
/ a nossa dor vem, Senhor trans-
formar. Ô, ô, ô, recebe, Senhor / 
Ô, ô, recebe, Senhor!

3. A vida nova, nova família, / que 
celebramos, aqui tem lugar. Tua 
bondade vem com fartura, / é 
só saber reunir, partilhar. Ô, ô, 
ô, recebe, Senhor / Ô, ô, recebe, 
Senhor!

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus, acolhei com bondade 
as oferendas que vos apresen-
tamos para que sejam santifi-
cadas e nos tragam a salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística  
Div. Circunstâncias III 

Jesus, caminho para o Pai 
(Missal, p. 854)

P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 
dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai santo, Senhor do céu e 

da terra, por Cristo, Senhor nos-
so. Pela vossa palavra criastes o 
universo e em vossa justiça tudo 
governais. Tendo-se encarnado, 
vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir 
seus passos. Ele é o caminho que 
conduz para vós, a verdade que 
nos liberta e ávida que nos enche 
de alegria. Por vosso filho, reunis 
em uma só família os homens e as 
mulheres criados para a glória de 
vosso nome, reunidos pelo sangue 
de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 758/A) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus/ do universo! O 
céu e a terra proclamam a vos-
sa glória. /:Hosana nas alturas, 
hosana!:/ /:Bendito aquele que 
vem em nome do Senhor!:/ /:Ho-
sana nas alturas, hosana!:/

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistir 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós.

A. O vosso filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo † e o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, du-
rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
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MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, P.A REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!

A. Salvador do mundo, salvai-
-nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição.

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifí-
cio pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por 
toda a eternidade, entre os mem-
bros do vosso filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.

A. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. Pela participação neste mistério, 
ó Pai todo-poderoso, santificai-
-nos pelo Espírito e concedei que 
nos tornemos semelhantes à ima-
gem de vosso filho. Fortalecei-nos 
na unidade, em comunhão com o 
nosso papa (...) e o nosso bispo 
(...), com todos os bispos, pres-
bíteros e diáconos e todo o vosso 
povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhe-se, de verdade, no serviço 
do evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na ale-
gria!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhe-

cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida.

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

P. Concedei-nos, ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventura-
da virgem Maria, com São José, seu 
esposo, com os apóstolos e mártires 
(santo do dia ou padroeiro) e todos 
os santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso filho.  
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém!

Rito da Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Anim.: Na sua bondade infinita, 
Deus nos dá sua Palavra para in-
dicar-nos o caminho e o Pão da 
Eucaristia para termos a força de 
percorrê-lo. 

A. (Nº 481) 1. Caminhando vai 
teu povo que procura a salva-
ção; E com fome sai, buscando o 
alimento do teu pão.

Ref. Senhor, olha teu povo que 
luta para construir, à espera de 
um mundo novo, na fé vamos te 
seguir.

2. Renovando a fé, queremos par-
tilhar do teu amor, comungando 
o pão, sentimos que tu és liber-
tador.

3. Quando a noite vem, sabemos 
que tu és a nossa luz; E na dor 
também, contigo carregamos 
nossa cruz.

4. Quando nosso irmão sentir 
ameaçado seu viver, devemos 
lembrar que todos têm direito 
de vencer.

5. Acolhendo em nós teu Corpo 
oferecido no altar, vamos enten-
der que a vida nos é dada para 
amar.

6. Sabe ser feliz quem faz feliz o 
outro seu irmão. Nunca morrerá 
quem crê na vida e na ressurrei-
ção.

P. OREMOS! Concedei-nos, 
Deus todo-poderoso, que, ten-
do recebido a graça de uma 
nova vida, sempre nos glorie-
mos dos vossos dons. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso) 

Anim. Conforme a primeira leitura 
deste domingo, o povo foi convi-
dado a irradiar a alegria por ouvir 
a Palavra de Deus. Irradiemos a 
alegria de participar desta cele-
bração. 

A. (Nº 542) Ref. /:E pelo mundo 
eu vou, cantando teu amor,/ pois 
disponível estou para seguir-te, 
Senhor!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos ilumine com a luz do 

seu Espírito para proclamar a 
Boa Nova aos pobres, libertar 
os presos, recuperar a alegria e a 
esperança aos tristes e desanima-
dos. Abençoe-vos Deus Criador e 
Providente, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 24, 2ªf, S. Francisco de Sa-

les: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); 
Mc 3,22-30; dia 25, 3ªf: Con-
versão de S. Paulo: At 22,3-16; 
ou At 9,1-22;  Sl 116(117); Mc 
16,15-18 (envio missionário); 
dia 26, 4ªf, São Timóteo e São 
Tito: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1, 1-5; Sl 
95(96); Lc 10,1-9; dia 27, 5ªf., 
Sta. Ângela de Mérici: 2Sm 
7,18-19.24-29; Sl 131(132); Mc 
4,21-25; dia 28, 6ªf, S. Tomás 
de Aquino: 2Sm 11,1- 10a.13-
17; Sl 50(51). Mc 4,26-34; dia 
29, sáb.: 2Sm 12,1-7a.10-17; 
Sl 50(51); Mc 4,35-41; dia 30, 
dom., 4º do TC-C: Jr 1,4-5.17-
19; Sl 70(71);1Cor 12,31-13,13; 
Lc 4,21-30 (Jesus e os Nazare-
nos).



1. ACOLHI-
DA

A. (Nº 811) 1. 
Me chamaste 
para caminhar 
na vida conti-
go. Decidi para 
sempre seguir-

-te, não voltar atrás. Me puseste 
uma brasa no peito e uma flecha 
na alma. É difícil, agora, viver 
sem lembrar-me de ti.

Ref. /:Te amarei, Senhor! Te ama-
rei, Senhor! Eu só encontro a 
paz e alegria bem perto de ti!:/

2. Eu pensei muitas vezes calar e 
não dar nem resposta. Eu pensei 
na fuga esconder-me, ir longe de 
ti. Mas tua força venceu e, ao 
final, eu fiquei seduzido. É difícil 
agora viver sem saudade de ti.

3. Ó Jesus, não me deixes jamais 
caminhar solitário, pois conhe-
ces a minha fraqueza e o meu 
coração. Vem, ensina-me a viver 
a vida na tua presença, no amor 
dos irmãos, na alegria, na paz, 
na união.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Deus, nos-

so Pai, que nos ama desde o ventre 
materno, e de Cristo, o profeta que 
realiza a Escritura, estejam con-
vosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
Anim.: A Palavra de Deus que nos 

reúne para a celebração litúrgi-
ca nos revela o amor de Deus e a 
missão que Ele confia a cada um 
de nós, desde antes de nosso nas-
cimento. Agradecidos por sua mi-
sericórdia, peçamos-lhe a graça 
da fidelidade à missão recebida e 

a perseverança daqueles que são 
perseguidos por causa do seu tes-
temunho profético.  

P. (... padres que assumem nova mis-
são / quarta-feira, festa da Apre-
sentação do Senhor – Dia Mundial 
da Vida Consagrada / quinta-feira, 
dia de São Brás, invocado para 
proteção dos males da garganta). 

Ato penitencial 
P. Na leitura e meditação da Sagra-

da Escritura, percebemos melhor 
quanto Deus nos ama e ao mesmo 
tempo em que nem sempre cor-
respondemos ao que nos concede. 
Peçamos-lhe que seja clemente co-
nosco e nos perdoe. 

(Nº 678) S. Senhor, que viestes pro-
curar quem estava perdido, tende 
piedade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em 

resgate de muitos, tende piedade 
de nós!

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unida-

de os vossos filhos dispersos, ten-
de piedade  de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas 

alturas e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados./ Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo 
poderoso:/ nós vos louvamos, 
vos bendizemos, vos adoramos, 
vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória./ 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai./ Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que ti-
rais 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, na glória de 
Deus Pai./ Amém. Amém, amém, 
amém, amém!

P. OREMOS. Concedei-nos, Se-
nhor nosso Deus, adorar-vos de 
todo o coração, e amar todas as 
pessoas com verdadeira carida-
de. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, 4º DTC-C, 
Paulinas-Paulus, p. 888-892)

Anim. Desde antes do nascimento, 
Deus chama cada pessoa à missão 
profética, que deve ser vivida com 
a firmeza e a força dos profetas e 
de Cristo, rejeitado em sua própria 
terra. 

1ª Leitura: Jr 1,4-5.17-19
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias. 
Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-

-me dirigida a palavra do Senhor, 
dizendo: “Antes de formar-te no 
ventre materno, eu te conheci; 
antes de saíres do seio de tua mãe, 
eu te consagrei e te fiz profeta das 
nações. Vamos, põe a roupa e o 
cinto, levanta-te e comunica-lhes 
tudo que eu te mandar dizer: não 
tenhas medo, senão, eu te farei 
tremer na presença deles. Com 
efeito, eu te transformarei hoje 
numa cidade fortificada, numa 
coluna de ferro, num muro de 
bronze contra todo o mundo, fren-
te aos reis de Judá e seus prínci-
pes, aos sacerdotes e ao povo da 
terra; eles farão guerra contra ti, 
mas não prevalecerão, porque eu 
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estou contigo para defender-te”, 
diz o Senhor. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 70(71)
S. Minha boca anunciará todos os 

dias / vossas graças incontáveis, ó 
Senhor!

A. Minha boca anunciará todos os 
dias / vossas graças incontáveis, 
ó Senhor!

S. 1. - Eu procuro meu refúgio em 
vós, Senhor:* que eu não seja en-
vergonhado para sempre! - Porque 
sois justo, defendei-me e libertai-
-me!* Escutai a minha voz, vinde 
salvar-me!

2. - Sede uma rocha protetora para 
mim,* um abrigo bem seguro que 
me salve! = Porque sois a minha 
força e meu amparo,+ o meu refú-
gio, proteção e segurança!* Liber-
tai-me, ó meu Deus, das mãos do 
ímpio. 

3. - Porque sois, ó Senhor Deus, 
minha esperança,* em vós confio 
desde a minha juventude! - Sois 
meu apoio desde antes que eu nas-
cesse,* desde o seio maternal, o 
meu amparo.

4. - Minha boca anunciará todos os 
dias* vossa justiça e vossas graças 
incontáveis. - Vós me ensinastes 
desde a minha juventude,* e até 
hoje canto as vossas maravilhas. 

2ª Leitura: 1Cor 12,31-13,13 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: 
Aspirai aos dons mais elevados. Eu 

vou ainda mostrar-vos um cami-
nho incomparavelmente superior. 
Se eu falasse todas as línguas, as 
dos homens e as dos anjos, mas 
não tivesse caridade, eu seria 
como um bronze que soa ou um 
címbalo que retine. Se eu tivesse 
o dom da profecia, se conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciên-
cia, se tivesse toda a fé, a ponto 
de transportar montanhas, mas 
se não tivesse caridade, eu não 
seria nada. Se eu gastasse todos 
os meus bens para sustento dos 
pobres, se entregasse meu corpo 
às chamas, mas não tivesse a ca-
ridade, isso de nada me serviria. 

A caridade é paciente, é benig-
na; não é invejosa, não é vai-
dosa, não se ensoberbece; não 
faz nada de inconveniente, não 
é interesseira; não se encoleri-
za, não guarda rancor; não se 
alegra com a iniquidade, mas se 
regozija com a verdade. Suporta 
tudo, crê tudo, espera tudo, des-
culpa tudo. A caridade não aca-
bará nunca. As profecias desa-
parecerão, as línguas cessarão, 
a ciência desaparecerá. Com 
efeito, o nosso conhecimento é 
limitado e a nossa profecia é im-
perfeita. Mas, quando vier o que 
é perfeito, desaparecerá o que é 
imperfeito. Quando eu era crian-
ça, falava como criança, pensava 
como criança, raciocinava como 
criança. Quando me tornei adul-
to, rejeitei o que era próprio de 
criança. Agora nós vemos num 
espelho, confusamente, mas, en-
tão, veremos face a face. Agora, 
conheço apenas de modo im-
perfeito, mas, então, conhecerei 
como sou conhecido. Atualmente 
permanecem estas três coisas: 
fé, esperança, caridade. Mas a 
maior delas é a caridade. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 4,21-30
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Foi o Senhor, quem me mandou/ 

boas notícias anunciar; /ao pobre, 
a quem está no cativeiro,/ liberta-
ção eu vou proclamar!

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, estando Jesus 

na sinagoga, começou a dizer: 
“Hoje se cumpriu esta passagem 
da Escritura que acabastes de ou-
vir”. Todos davam testemunho a 
seu respeito, admirados com as 
palavras cheias de encanto que 
saíam da sua boca. E diziam: 
“Não é este o filho de José?” Je-
sus, porém, disse: “Sem dúvida, 
vós me repetireis o provérbio: 

Médico, cura-te a ti mesmo. Faze 
também aqui, em tua terra, tudo 
o que ouvimos dizer que fizeste 
em Cafarnaum”.  E acrescentou: 
“Em verdade eu vos digo que ne-
nhum profeta é bem recebido em 
sua pátria. De fato, eu vos digo; 
no tempo do profeta Elias, quan-
do não choveu durante três anos 
e seis meses e houve grande fome 
em toda a região, havia muitas 
viúvas em Israel. No entanto, a 
nenhuma delas foi enviado Elias, 
senão a uma viúva que vivia em 
Sarepta, na Sidônia. E no tempo 
do profeta Eliseu, havia muitos 
leprosos em Israel. Contudo, ne-
nhum deles foi curado, mas sim 
Naamã, o sírio”.  Quando ouvi-
ram estas palavras de Jesus, to-
dos na sinagoga ficaram furiosos. 
Levantaram-se e o expulsaram da 
cidade. Levaram-no até ao alto 
do monte sobre o qual a cidade 
estava construída, com a intenção 
de lançá-lo no precipício. Jesus, 
porém, passando pelo meio deles, 
continuou o seu caminho. - Pala-
vra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, 
creio, Senhor, mas aumentai 
meu ardor, minha fé!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./



Oração dos fiéis
P. Confiando na infinita bondade de 

Deus para conosco, apresentemos-
-lhes nossos pedidos.

A. Ouvi-nos e atendei-nos, Se-
nhor.

L. 1. Para que a Igreja seja firme e 
profética na defesa e promoção da 
vida, especialmente frente à con-
testação de forças contrárias, nós 
vos pedimos: 

2. Para que os enviados do Senhor 
não se deixem abater pelas adver-
sidades na missão, nós vos pedi-
mos, Senhor:

3. Para que os religiosos e religio-
sas, lembrados de modo especial 
no Dia Mundial da Vida Consagra-
da, quarta-feira, testemunhem com 
alegria a fidelidade ao compromis-
so assumido, nós vos pedimos:

4. Para que a certeza do amor de 
Deus e a solidariedade dos irmãos 
e irmãs fortaleçam os que enfren-
tam o desânimo e a depressão, nós 
vos pedimos: 

5. Pelos padres que assumem nova 
missão, a fim de que tenham a par-
ticipação acolhedora e ativa das 
pessoas às quais são enviados, nós 
vos pedimos:

6. Para que, pela intercessão de São 
Brás, sejamos livres dos males da 
garanta e usemos nossa voz para 
vos louvar e para o diálogo frater-
no, nós vos pedimos: 

7. ...
P. Ó Deus, ajudai-nos a viver com 

alegria e fidelidade a missão que 
nos confiastes em vosso infinito 
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA 
Apresentação das oferendas

Anim.: Na oferta do altar, coloque-
mos a fidelidade dos evangeliza-
dores quem enfrentam rejeição e 
perseguição em sua missão. 

A. (Nº 455) 1. Ofertar nossa vida 
queremos como gesto de amor, 
doação. Procuramos criar mun-
do novo, trazer para o povo a 
libertação.

Ref. De braços erguidos, a Deus 
ofertamos aquilo que somos e 
tudo o que amamos. Os dons que 
nós temos compartilharemos, 
aqueles que sofrem, sorrir os fa-
remos.

2. A injustiça que fere e que mata, 
tanto homem, criança e mulher, 
faz o jovem viver sem sentido, 
frustrado, perdido, distante da 
fé.

3. Como o pão e o vinho se tornam 
corpo e sangue de Cristo Jesus, 
transformemos a realidade, pra 
ser de verdade esperança e luz.

4. Juventude, milhões pelo mun-
do, tanto anseio de libertação! 
Gente nova, sem cercas e muros, 
constrói seu futuro, liberta o ir-
mão.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Para vos servir, ó Deus, deposita-
mos nossas oferendas em vosso al-
tar; acolhei-as com bondade, a fim 
de que se tornem o sacramento da 
nossa salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias II

(Missal, p. 848)
A Ig. no caminho da salvação

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, criador do mun-
do e fonte da vida. Nunca aban-
donais a obra da vossa sabedoria, 
agindo sempre no meio de nós. 
Com vosso braço poderoso, guias-
tes pelo deserto o vosso povo de 
Israel. Hoje, com a luz e a força do 
Espírito Santo, acompanhais sem-
pre a vossa Igreja, peregrina neste 
mundo; e por Jesus Cristo, vosso 
Filho, a acompanhais pelos cami-
nhos da história até a felicidade 
perfeita em vosso reino. Por esta 
razão, também nós, com os anjos e 
santos, proclamamos a vossa gló-
ria, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

A. (Nº 758/E) Santo, santo, santo, 
Senhor, Deus do universo, o céu 
e a terra proclamam a vossa gló-
ria./ /:Hosana, hosana, hosana 
nas alturas!:/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor.

P. Na verdade, vós sois santo digno 

de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós. 

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e † o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, du-

rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vos-

sa morte e proclamamos a vos-
sa ressurreição. Vinde, Senhor 
Jesus! P. Celebrando, pois, ó Pai 
santo, a memória de Cristo, vos-
so Filho, nosso salvador, que pela 
paixão e morte de cruz fizestes 
entrar na glória da ressurreição e 
colocastes à vossa direita, anuncia-
mos a obra do vosso amor até que 
ele venha e vos oferecemos o pão 
da vida e o cálice da bênção. Olhai 
com bondade para a oferta da vos-
sa Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que vos 
foi entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por toda 
a eternidade, entre os membros do 
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
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A. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nos-
so papa ... e o nosso bispo ... com 
todos os bispos, presbíteros, diá-
conos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e ale-
gria e caminhar com fé e esperança 
pelas estradas da vida. 

A. Tornai viva nossa fé, nossa es-
perança!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressur-
reição, a plenitude da vida.

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada virgem Maria, 
com São José, seu esposo, com os 
apóstolos e mártires (santo do dia 
ou padroeiro) e todos os santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém!

Rito da Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Anim.: Para vivermos tudo com 
amor, sem o qual nada tem valor, 
conforme o ensinamento de São 
Paulo na segunda leitura de hoje, 
Cristo nos dá seu Corpo, Pão des-
cido do céu. 

A. (Nº 527) 1. Vejam, eu andei pe-
las vilas,/ apontei as saídas como 
o Pai me pediu;/ portas eu che-
guei para abri-las./ Eu curei as 
feridas como nunca se viu.

Ref. Por onde formos também 
nós, que brilhe a tua luz!/ Fala, 
Senhor, na nossa voz, em nossa 
vida./ Nosso caminho então con-
duz. Queremos ser assim!/ Que o 

pão da vida nos revigore no nos-
so “SIM”!

2. Vejam, fiz de novo a leitura/ das 
raízes da vida, que meu Pai vê 
melhor./ Luzes acendi com bran-
dura./ Para a ovelha perdida não 
medi meu suor.

3. Vejam, procurei bem aqueles/ 
que ninguém procurava e falei 
de meu Pai./ Pobres, a esperan-
ça que é deles/ eu não quis ver 
escrava de um poder que retrai.

4. Vejam, semeei consciência/ nos 
caminhos do povo, pois o Pai 
quer assim./ Tramas, enfrentei 
prepotência/ dos que temem o 
novo qual perigo sem fim.

5. Vejam, eu quebrei as algemas,/ 
levantei os caídos, do meu Pai 
fui as mãos./ Laços, recusei os 
esquemas,/ eu não quero oprimi-
dos, quero um povo de irmãos.

P. OREMOS! Renovados pelo 
sacramento da nossa redenção, 
nós vos pedimos, ó Deus, que 
este alimento da salvação eter-
na nos faça progredir na verda-
deira fé. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)

Anim. Vivamos a missão da Pala-
vra, mesmo que isto acarrete in-
compreensões e rejeição, como 
aconteceu com os profetas e com 
o próprio Cristo. 

A. (Nº 841) Ref. Vou, Senhor, con-
tigo vou, vou contigo, Senhor. 
Hoje quero confirmar, confir-
mar minha vocação.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sua graça; vos 

dê saúde de alma e de corpo; vos 
faça amar a todos como irmãos e 
servi-los com alegria e generosi-
dade. E que vos abençoe Deus in-
finitamente misericordioso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. Anunciai a todos a Boa Notícia. 

Sede testemunhas do amor. Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 
A. (Nº 431) 1. Bendito e louva-

do seja o Pai, nosso Criador: o 

pão que nós recebemos é pro-
va do seu amor! O pão que nós 
recebemos, que é prova do seu 
amor, é fruto de sua terra e do 
povo trabalhador, o fruto de 
sua terra e do povo trabalha-
dor. Na missa é transformado 
no corpo do Salvador!

Ref. /:Bendito seja Deus, bendito 
seu amor, bendito seja Deus Pai 
onipotente, nosso criador.:/

2. Bendito e louvado seja o Pai, 
nosso Criador: o vinho que re-
cebemos é prova do seu amor! 
O vinho que recebemos que é 
prova do seu amor, é fruto de 
sua terra e do povo trabalha-
dor. O fruto de sua terra e do 
povo trabalhador. Na missa 
é transformado no sangue do 
Salvador!

Leituras da semana:
dia 31, 2ªf, S. João Bosco: 2Sm 

15,13-14.30;16,5-13a; Feverei-
ro: dia 1º, 3ªf: 2Sm 18,9-10.14v.
24-25a.30-19,3 Sl 85(86); Mc 
5,21-43; dia 02, 4ªf, Apresen-
tação do Senhor; Ml 3,1-4; 
Sl 23(24); Lc 2,22-40; dia 03, 
5ªf., S. Brás – Sto Oscar: 1Rs 
2,1-4.10-12; 1Cr 29; Mc 6,7-
13; dia 04, 6ªf: Eclo 47,2-13; 
Sl 17(18); Mc 6,14-29; dia 05, 
sáb., Sta. Águeda: 1Rs 3,4-13; 
Sl 118(119); Mc 6,30-34; dia 06, 
dom., 5º do TC-C: Is 6,1-2a.3-
8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-11; Lc 
5,1-11 (Pesca abundante).

Lembrete:
No site da Diocese de Erexim,
www.diocesedeerexim.org.br
na aba “Acervo digital” e nela, 

“hinário litúrgico”, estão os 
áudios dos cantos deste folheto 

dominical “Comunidade em 
Oração”, gravados pelo Pe. José 
Carlos Sala. É valioso recurso 
para as equipes de canto das 

comunidades.
No site, também, este folheto, 
caderno das celebrações domi-
nicais da Palavra de Deus, notí-
cias diárias, documentos, textos 
diversos, Jornal Comunicação 

Diocesana e outros...


