
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Ó Senhor, ouve o meu grito, / Tu és minha 
proteção; / Senhor, não me abandones, / 
Deus, minha salvação!
1. O Senhor é minha luz, / Ele é minha salva-
ção. / O que é que eu vou temer? / Deus é mi-
nha 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 sermos 
menos indignos de aproximar-nos da mesa do 
Senhor (pausa).
- Senhor, que mandastes que nos perdoemos 
mutuamente antes de nos aproximarmos do 
vosso altar, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que muito perdoais a quem muito ama, 
tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que nos perdoais na medida em que 
perdoamos os nossos irmãos e irmãs, tende 
piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
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, força daqueles 
que esperam em vós, sede favorável ao nos-
so apelo, e como nada podemos em nossa 
fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vos-
sa graça, para que possamos querer e agir 
conforme vossa vontade, seguindo os vos-
sos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (2Sm 12,7-10.13)
Leitura do Segundo Livro de Samuel.
Naqueles dias, 7Natã disse a Davi: “Esse ho-
mem és tu! Assim diz o Senhor, o Deus de Is-
rael: Eu te ungi como rei de Israel, e salvei-te 
das mãos de Saul. 8Dei-te a casa do teu senhor 
e pus nos teus braços as mulheres do teu se-
nhor, entregando-te também a casa de Israel e 
de Judá; e, se isto te parece pouco, vou acres-
centar outros favores. 9Por que desprezaste a 
palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagra-
da? Feriste à espada o hitita Urias, para fazer 
da sua mulher a tua esposa, fazendo-o morrer 
pela espada dos amonitas. 10Por isso, a espada 
jamais se afastará de tua casa, porque me des-
prezaste e tomaste a mulher do hitita Urias para 
fazer dela a tua esposa. 13Davi disse a Natã: 
“Pequei contra o Senhor”. Natã respondeu-lhe: 
“De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, 
de modo que não morrerás! Entretanto, por te-
res ultrajado o Senhor com teu procedimento, 
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Queridos irmãos e irmãs! Pela graça de Deus estamos mais uma vez reunidos para ouvir a 
Palavra de Deus e participar do Grande Banquete. As leituras deste domingo pretendem nos 
levar a experimentar o perdão de Deus, pois a misericórdia de Deus é infinita! Não depende 
do querer do homem, mas sim da Graça de Deus. A nós, cabe, pela fé, acolher de coração 
aberto essa Graça. Cantemos!



o filho que te nasceu morrerá”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (31(32))
- Eu confessei, afinal, meu pecado e perdo-
astes, Senhor, minha falta.
- Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta 
já foi encoberta! / Feliz o homem a quem o Se-
nhor não olha mais como sendo culpado, e em 
cuja alma não há falsidade!
- Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta 
vos fiz conhecer. Disse: “Eu irei confessar meu 
pecado!” E perdoastes, Senhor, minha falta.
- Sois para mim proteção e refúgio; na minha 
angústia me haveis de salvar, e envolvereis a 
minha alma no gozo. / Regozijai-vos, ó justos, 
em Deus, e no Senhor exultai de alegria! Cora-
ções retos, cantai jubilosos!

8. SEGUNDA LEITURA (Gl 2.16.19-21)
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
Irmãos: 16Sabendo que ninguém é justificado 
por observar a Lei de Moisés, mas por crer em 
Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em 
Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé 
em Cristo e não pela prática da Lei, porque 
pela prática da Lei ninguém será justificado. 
19Aliás, foi em virtude da Lei que eu morri para 
a Lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu 
fui pregado na cruz. 20Eu vivo, mas não eu, é 
Cristo que vive em mim. Esta minha vida pre-
sente, na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho 
de Deus, que me amou e por mim se entregou. 
21Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a 
justiça vem pela Lei, então Cristo morreu inu-
tilmente. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 7,36-50)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Tanto amor Deus nos mostrou, que seu Filho 
se entregou, como vítima expiatória pelas nos-
sas transgressões!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 36um fariseu convidou Jesus 
para uma refeição em sua casa. Jesus entrou 
na casa do fariseu e pôs-se à mesa. 37Certa 
mulher, conhecida na cidade como pecadora, 
soube que Jesus estava à mesa, na casa do 
fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com 
perfume, 38e, ficando por detrás, chorava aos 
pés de Jesus; com as lágrimas começou a ba-

nhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, 
cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. 
39Vendo isso, o fariseu que o havia convidado 
ficou pensando: “Se este homem fosse um 
profeta, saberia que tipo de mulher está tocan-
do nele, pois é uma pecadora”. 40Jesus disse 
então ao fariseu: “Simão, tenho uma coisa 
para te dizer”. Simão respondeu: “Fala, mes-
tre!” 41“Certo credor tinha dois devedores; um 
lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro, 
cinquenta. 42Como não tivessem com que pa-
gar, o homem perdoou os dois. Qual deles o 
amará mais?” 43Simão respondeu: “Acho que é 
aquele ao qual perdoou mais”. Jesus lhe disse: 
“Tu julgaste corretamente”. 44Então Jesus virou-
-se para a mulher e disse a Simão: “Estás ven-
do esta mulher? Quando entrei em tua casa, 
tu não me ofereceste água para lavar os pés; 
ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e 
enxugou-os com os cabelos. 45Tu não me des-
te o beijo de saudação; ela, porém, desde que 
entrei, não parou de beijar meus pés. 46Tu não 
derramaste óleo na minha cabeça; ela, porém, 
ungiu meus pés com perfume. 47Por esta ra-
zão, eu te declaro: os muitos pecados que ela 
cometeu estão perdoados porque ela mostrou 
muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, 
mostra pouco amor”. 48E Jesus disse à mulher: 
“Teus pecados estão perdoados”. 49Então, os 
convidados começaram a pensar: “Quem é 
este que até perdoa pecados?”. 50Mas Jesus 
disse à mulher: “Tua fé te salvou. Vai em paz!” 
- 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)
- Escutai, Senhor, a nossa oração.
1. Pela Igreja, comunidade de reconciliados, 
para que seja no mundo sinal de misericórdia e 
perdão, rezemos.
2. Pelos sacerdotes, que administram o Sacra-
mento da Reconciliação, para que acolham com 
amor e misericórdia os penitentes, rezemos.
3. Pelas mulheres discriminadas e persegui-
das, para que encontrem acolhida e incentivo 



na sua comunidade, rezemos.
4. Pelos namorados, que hoje comemoram o 
seu dia, para que seu namoro seja tempo rico 
de conhecimento e de preparação para o ma-
trimônio, rezemos.
- Escutai, Senhor, a nossa oração.

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 res-
suscitados: / Obrigado, Senhor!

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

(Sobre as Oferendas)
Ó DEUS, que pelo pão e vinho alimentais a vida 
dos seres humanos e os renovais pelo sacra-
mento, fazei que jamais falte este sustento ao 
nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA SOBRE A RECON-
CILIAÇÃO, II
- O Senhor esteja convosco …

NÓS VOS AGRADECEMOS, Deus Pai Todo-Po-
deroso, e por causa de vossa ação no mundo 
vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da 
humanidade, dividida em contínua discórdia, 
sabemos por experiência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Es-
pírito Santo move os corações, de modo que 
os inimigos voltem à amizade, os adversários 
se deem as mãos e os povos procurem reen-
contrar a paz.
- Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz.
SIM, Ó PAI, porque é obra vossa que a busca 
da paz vença os conflitos, que o perdão supere 
o ódio, e a vingança dê lugar à reconciliação. 
Por tudo de bom que fazeis, Deus de miseri-
córdia, não podemos deixar de vos louvar e 
agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, 
cantamos (dizemos) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
DEUS DE AMOR e de poder, louvado sois em 
vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso 
nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva 
toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis 
aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos 
chega a vossa paz.
- Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz.
DEUS, NOSSO PAI, quando vos abandona-
mos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, 
entregando-o à morte para que voltássemos 

a vós e nos amássemos uns aos outros. Por 
isso, celebramos a reconciliação que vosso Fi-
lho nos mereceu.
CUMPRINDO o que ele nos mandou, vos pedi-
mos: Santificai, † por vosso Espírito, estas ofe-
rendas. Antes de dar a vida para nos libertar, 
durante a Ceia, Jesus tomou o pão, pronun-
ciou a bênção de ação de graças e o entregou 
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI TODOS E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cáli-
ce e, proclamando a vossa misericórdia, 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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
Ó DEUS, PAI DE MISERICÓRDIA, vosso Filho 
nos deixou esta prova de amor. Celebrando a 
sua morte e ressurreição, nós vos damos aqui-
lo que nos destes: o sacrifício da perfeita re-
conciliação.
- Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou!
NÓS VOS PEDIMOS, ó Pai, aceitai-nos tam-
bém com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o 
mesmo Espírito de reconciliação e de paz.
- Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou!
ELE NOS CONSERVE em comunhão com o 
Papa Francisco e nosso Bispo Cesar, com to-
dos os bispos e o povo que conquistastes. Fa-
zei de vossa Igreja sinal da unidade entre os 
seres humanos e instrumento da vossa paz.
-  Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou!
ASSIM COMO aqui nos reunistes, ó Pai, à 
mesa do vosso Filho em união com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, 
reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, 
os homens e as mulheres de todas as classes 
e nações, de todas as raças e línguas, para a 
ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, 
nosso Senhor.
- Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 
reconciliou.
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
- Antes de participar do banquete da Eucaristia, 
sinal de reconciliação e vínculo de união frater-
na, rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou:



A MISERICÓRDIA ULTRAPASSA A RAZÃO HUMANA
As leituras que a liturgia nos traz neste domingo demonstram que a Graça é fruto da vontade de 

Deus e está além do entendimento humano. Mas pelo dom da fé, que nos foi dado (Ef 2, 8-9), temos 
a possibilidade de participar, já nessa vida, dessa graça. A misericórdia de Deus ultrapassa a razão 
humana.

Na primeira leitura podemos perceber a própria vida do homem que, mesmo favorecido por tantos 
benefícios dados pelo Criador, acaba deixando-se seduzir pelo pecado e sendo infiel. Mas Deus o 
acolhe de forma misericordiosa.

No Evangelho do domingo anterior Jesus vai ao encontro da viúva. Neste domingo, é uma mulher 
que vai ao encontro de Jesus. Este encontro ocorre na casa de um fariseu, que não se preocupa em 
fazer uma boa acolhida para Jesus – a generosidade na hospitalidade era considerada uma virtude nos 
costumes judaicos no tempo de Jesus. Porém, aquela pobre mulher, mesmo sem o direito, segundo o 
costume judaico, de estar presente em uma refeição com homens, rompe dentro de si com o legalismo 
da Lei e se deixa, pela fé, ser atraída pelo amor de Jesus. O dono da casa se tornou um intruso diante 
da tamanha hospitalidade do coração daquela mulher. 

O que mais tocou o coração de Jesus não foi o perfume derramado em seus pés, mas o aroma de 
pureza e arrependimento que exalou daquela pobre alma.

 Adriano Alves Machado - Paróquia de Sant’Ana

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)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, esta comunhão na Eucaris-
tia prefigura a união dos fiéis em vosso amor; 
fazei que realize também a comunhão na vossa 
Igreja. 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 Filho 
† e Espírito Santo. - Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

 Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e pro-
tegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
- 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, segundo 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.
- Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e ir-
mãs com sua cruz, saudai-vos com um sinal de 
reconciliação e de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Se esta mulher, que na vida errou, / Um tão 
grande amor nos agora mostrou, / É que 
suas faltas, seus muitos pecados / Só podem 
ter sido por Deus perdoados.
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 
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