
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
O Senhor é minha luz, / Ele é minha salvação, 
/ Que poderei temer? / Deus, minha proteção.
1. O Senhor é minha luz, / Ele é minha sal-
vação. / O que é que eu vou temer? / Deus é 
minha proteção. / Ele guarda minha vida: / Eu 
não vou ter medo, não (bis).
2. Quando os maus vêm avançando, / Procu-
rando me acuar, / Desejando ver meu fim, / 
Querendo me matar, /  Inimigos opressores / 
É que vão se liquidar (bis).

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para ser-
mos menos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor (pausa).
- Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que congregais na unidade os vos-
sos filhos dispersos, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 

vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai. / 
Vós que tirais o pecado do mundo, / tende 
piedade de nós. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós que 
estais à direita do Pai, tende piedade de nós. 
/ Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, / só 
vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito 
Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, fonte de todo o 
bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por 
vossa inspiração, pensar o que é certo e reali-
zá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (1Rs 17,17-24)
Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, 17sucedeu que o filho da dona 
da casa caiu doente, e o seu mal era tão gra-
ve que ele já não respirava. 18Então a mulher 
disse a Elias: “O que há entre mim e ti, homem 
de Deus? Porventura vieste à minha casa para 
me lembrares os meus pecados e matares o 
meu filho? 19Elias respondeu-lhe: “Dá-me o 
teu filho!” Tomando o menino do seu regaço, 
levou-o ao aposento de cima onde ele dormia, 
e o pôs em cima do seu leito. 20Depois, clamou 
ao Senhor, dizendo: “Senhor, meu Deus, até 
a viúva, em cuja casa habito como hóspede, 
queres afligir, matando-lhe seu filho?” 21De-
pois, por três vezes, ele estendeu-se sobre o 
menino e suplicou ao Senhor: “Senhor, meu 
Deus, faze, te rogo, que a alma deste menino 
volte às suas entranhas”. 22O Senhor ouviu a 
voz de Elias: a alma do menino voltou a ele e 
ele recuperou a vida. 23Elias tomou o menino, 
desceu com ele do aposento superior para o 
interior da casa, e entregou-o à sua mãe, di-
zendo: “Eis aqui o teu filho vivo”. 24A mulher 
exclamou: “Agora vejo que és um homem de 
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DEUS NÃO É INDIFERENTE A NOSSA DOR
Caros irmãos e irmãs, a vida é um dom de Deus. Jesus nos dá a possibilidade para que 

vivamos em plenitude.  Experimentar esse Amor, que dá novo sentido a vida, deve nos levar a 
sair do “eu” para ir ao encontro do “outro”. É levar vida àqueles que já não veem sentido em 
suas próprias vidas. Cantemos!



Deus, e que a palavra do Senhor é verdadeira 
em tua boca. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (29 (30))
- Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, 
e preservastes minha vida da morte!
- Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e 
não deixastes rir de mim meus inimigos! / Vós 
tirastes minha alma dos abismos e me salvas-
tes, quando estava já morrendo!
- Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe 
graças e invocai seu santo nome! / Pois sua 
ira dura apenas um momento, mas sua bon-
dade permanece a vida inteira; se à tarde vem 
o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-
-nos a alegria.
- Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! 
Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! / Trans-
formastes o meu pranto em uma festa, / Senhor 
meu Deus, eternamente hei de louvar-vos!

8. SEGUNDA LEITURA (Gl 1,11-19)
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
11Asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho pre-
gado por mim não é conforme a critérios hu-
manos. 12Com efeito, não o recebi nem apren-
di de homem algum, mas por revelação de Je-
sus Cristo. 13Certamente ouvistes falar como 
foi outrora a minha conduta no judaísmo, com 
que excessos perseguia e devastava a Igreja 
de Deus 14e como progredia no judaísmo mais 
do que muitos judeus de minha idade, mos-
trando-me extremamente zeloso das tradições 
paternas. 15Quando, porém, aquele que me 
separou desde o ventre materno e me cha-
mou por sua graça 16se dignou revelar-me o 
seu Filho, para que eu o pregasse entre os pa-
gãos, não consultei carne nem sangue 17nem 
subi, logo, a Jerusalém para estar com os que 
eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, 
parti para a Arábia e, depois, voltei ainda a Da-
masco. 18Três anos mais tarde, fui a Jerusalém 
para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze 
dias. 19E não estive com nenhum outro após-
tolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 7,11-17)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Um grande profeta surgiu entre nós / e Deus 
visitou o seu povo sofrido; / um grande profeta 
surgiu entre nós, / Amém, Aleluia, Aleluia!
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 

† segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 11Jesus dirigiu-se a uma cida-
de chamada Naim. Com Ele iam seus discípu-
los e uma grande multidão. 12Quando chegou 
à porta da cidade, eis que levavam um defun-
to, filho único; e sua mãe era viúva. Grande 
multidão da cidade a acompanhava. 13Ao vê-
-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela 
e lhe disse: “Não chore!” 14Aproximou-se, to-
cou o caixão, e os que o carregavam pararam. 
Então, Jesus disse: “Jovem, eu te ordeno, 
levanta-te!” 15O que estava morto sentou-se 
e começou a falar. E Jesus o entregou à sua 
mãe. 16Todos ficaram com muito medo e glori-
ficavam a Deus, dizendo: “Um grande profeta 
apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu 
povo”. 17E a notícia do fato espalhou-se pela 
Judeia inteira, e por toda a redondeza. 
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
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 Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao terceiro 
dia, subiu aos céus; / está sentado à direita de 
Deus Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. / Creio no Espírito 
Santo; / na Santa Igreja Católica; / na comunhão 
dos santos; / na remissão dos pecados; / na 
ressurreição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução e conclusão pelo presidente da 
celebração)
- Tende compaixão de nós, Senhor
1. Para que o nosso bispo Dom Cesar, os 
presbíteros e diáconos, sejam sempre servi-
dores fiéis do Evangelho de Cristo, dos seus 
sacramentos e da sua caridade, oremos. 
2. Para que os cristãos de todas as Igrejas e 
comunidades testemunhem a sua fé na vida 
eterna e peçam a salvação uns para os outros, 
oremos. 
3. Para que os órfãos, as viúvas e os aban-
donados sintam a presença de Jesus Cristo 
perto de si, por meio dos irmãos, e a Ele se 
entreguem de todo o coração, oremos. 
4. Para que todos os batizados da nossa Pa-
róquia reconheçam o Senhor que visita o seu 
povo e está no meio de nós reunidos em as-
sembleia, oremos. 
5. Para que Deus dê a bem-aventurança eter-
na aos nossos familiares e amigos que parti-



ram deste mundo e enxugue as lágrimas de 
todos os que os choram, oremos.
- Tende compaixão de nós, Senhor

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, / Por-
que tudo é teu!
1. É teu o pão que apresentamos, / É tua a dor 
que suportamos: / Obrigado, Senhor!
2. É teu o vinho que trazemos, / É tua a vida 
que vivemos: / Obrigado, Senhor!
3. Na tua cruz crucificados, / Seremos teus 
ressuscitados: / Obrigado, Senhor!

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
SENHOR nosso Deus, vede nossa disposição 
em vos servir e acolhei nossa oferenda, para 
que este sacrifício vos seja agradável e nos 
faça crescer na caridade. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
(DO CONGRESSO DE MANAUS)
- O Senhor esteja convosco …

É JUSTO e nos faz todos ser mais santos lou-
var a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez naquela 
ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem 
unidos, louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz 
dos santos todos, para cantar (dizer):
- Santo, Santo, Santo...
SENHOR, vós que sempre quisestes ficar mui-
to perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, mandai vosso Espí-
rito Santo a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo † e no Sangue de nosso Se-
nhor Jesus Cristo.
- Mandai vosso Espírito Santo!
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 discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cá-
lice em suas mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 

E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é Mistério da Fé!
- Toda vez que se come deste Pão, toda vez 
que se bebe deste Vinho, se recorda a pai-
xão de Jesus Cristo e se fica esperando sua 
volta.
RECORDAMOS, ó Pai, neste momento, a pai-
xão 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.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E QUANDO recebermos Pão e Vinho, o Corpo 
e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una 
num só corpo, para sermos um só povo em 
seu amor.
- O Espírito nos una num só corpo.
PROTEGEI vossa Igreja que caminha nas es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia reno-
vando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
- Caminhamos na estrada de Jesus.
DAI ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a Cesar que é 
bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu 
rebanho.
- Caminhamos na estrada de Jesus.
ESPERAMOS entrar na vida eterna com a Vir-
gem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
- Esperamos entrar na vida eterna.
A TODOS que chamastes para a outra vida na 
vossa amizade, e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que 
para todos preparastes.
- A todos dai a luz que não se apaga.
E A NÓS, que agora estamos reunidos e so-
mos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que tam-
bém é nosso.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Obedientes à palavra do Salvador e formados 
por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.



JESUS NOS DÁ VIDA PLENA
Neste domingo Jesus vai ao encontro e toca naquilo que é mais precioso para o ser humano, a vida. Não so-

mente uma vida puramente física e biológica, mas principalmente a vida em plenitude (Jo 10,10). Se olharmos 
desatentamente a leitura do evangelho de Lucas desse final de semana, correremos o risco de não penetrar 
no núcleo da ação misericordiosa de Jesus. Acabamos admirados somente com a ressurreição do filho, e não 
percebemos a “ressurreição” da mãe, a viúva.

Ser viúva no tempo de Jesus era um grande desafio. “A mulher que não tinha nenhum homem para defender 
seus direitos era evidentemente vítima das extorsões dos credores (2Rs 4,1ss; Jó 24,3) e de todo tipo de opres-
são (Jó 22,9; 24,21)..., podiam reduzi-la à miséria” (Dic. Bíblico p. 887). Esta era, provavelmente, a situação 
daquela viúva que se depara com Jesus. Ali será sepultado seu único filho, e sua dignidade humana, ou seja, 
seu futuro era incerto. 

Ao tocar o caixão, Jesus dá um novo sentido à lei judaica – quem tocava em um morto ficava impuro, perante 
a Lei judaica da época –, sua atitude demonstra que a vida, em sua totalidade, é mais importante que os inte-
resses econômicos, políticos e religiosos.  Devolver o filho vivo à mãe é devolver não somente o direito à sub-
sistência, mas o direito à dignidade. Por sua prática, Jesus revela que o amor não procura o próprio interesse, 
mas está a serviço dos que sofrem e gritam por uma vida digna. O Papa Francisco, dirigindo-se aos bispos e 
padres, em homilia do dia 6 de novembro 2015, mas que serve também a cada crente, nos exorta que muitas 
vezes, “em vez de servir os outros, nos servimos dos outros”.

O agir de Jesus nesse episódio de Lucas mostra que Deus não está alheio às nossas dores e necessidades. 
Mas também quer provocar em nós uma tomada de decisão. À qual multidão eu quero pertencer, a que caminha 
com a morte ou a que caminha com Jesus, que é “Caminho, Verdade e Vida”? (Jo 14, 6).

Adriano Alves Machado - Paróquia de Sant’Ana

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, que curais nossos males, 
agi em nós por esta Eucaristia, libertando-
-nos das más inclinações e orientando para o 
bem a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua 
bondade e infunda em vós a sabedoria da sal-
vação. - Amém.
- Sempre vos alimente com os ensinamentos 
da fé e vos faça perseverar nas boas obras. 
- Amém.
- Oriente para ele os vossos passos, e vos mos-
tre o caminho da caridade e da paz. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. 
- Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
- Cordeiro de Deus, ...
- Felizes os convidados para o Banquete nup-
cial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
“Menino, eu te ordeno, levanta-te agora!” / 
Falou o Senhor e na mesma hora / O morto 
se senta, à mãe entregou / E toda a cidade 
se maravilhou.
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor / E a seu 
nome fazer louvação. / Procurei o Senhor: me 
atendeu, / Me livrou de uma grande aflição.
Olhem todos pra Ele e se alegrem, / Todo tem-
po sua boca sorria! / Este pobre gritou e Ele 
ouviu, / Fiquei livre de minha agonia.
2. Colocou na batalha seu anjo, / Defendendo 
seu povo e o livrando. / Provem todos, pra ver 
como é bom / O Senhor que nos vai abrigando.
Santos todos, venerem o Senhor! / Aos que o 
amam, nenhum mal assalta. / O cruel ficou po-
bre e tem  fome / Mas, a quem busca a Deus 
nada falta!
(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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