
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Do seu povo Ele é a força, / Salvação do 
seu Ungido; / Salva, Senhor, teu povo, / So-
corre os teus queridos!
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.
- A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o 
Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressur-
gir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. 
- Amém.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!

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): Senhor, nosso Deus, dai-
-nos por toda a vida a graça de vos amar e 
temer, pois nunca cessais de conduzir os que 
firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Zc 12,10-11;13,1)
Leitura da Profecia de Zacarias.
Assim diz o Senhor: 10“Derramarei sobre a casa 
de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém 
um espírito de graça e de oração; eles olha-
rão para mim. Ao que eles feriram de morte, 
hão de chorá-lo, como se chora a perda de um 
filho único, e hão de sentir por ele a dor que 
se sente pela morte de um primogênito. 11Na-
quele dia, haverá um grande pranto em Jeru-
salém, como foi o de Adadremon, no campo 
de Magedo. 13,1Naquele dia, haverá uma fonte 
acessível à casa de Davi e aos habitantes de 
Jerusalém, para ablução e purificação”. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (62 (63))
- A minh’alma tem sede de vós, como a ter-
ra sedenta, ó meu Deus!
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Querido povo de Deus. É bom estarmos juntos novamente, como comunidade, para ali-
mentar nossa vida e fé com a Palavra e o Pão Eucarístico. Hoje, a liturgia quer nos mostrar 
que para compreender a novidade do Reino anunciado por Jesus é preciso se desvincular 
do modelo de vida que o mundo oferece, ou seja, “perder esta vida” para viver uma vida nova 
em Cristo. Cantemos!



- Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! / Desde a 
aurora ansioso vos busco! / A minh’alma tem 
sede de vós, / minha carne também vos deseja.
- A minh’alma tem sede de vós, como a ter-
ra sedenta, ó meu Deus!
- Como terra sedenta e sem água, / venho, as-
sim, contemplar-vos no templo, para ver vossa 
glória e poder. / Vosso amor vale mais do que 
a vida: e por isso meus lábios vos louvam.
- Quero, pois vos louvar pela vida, e elevar 
para vós minhas mãos! / A minh’alma será 
saciada, como em grande banquete de festa; 
cantará a alegria em meus lábios, ao cantar 
para vós meu louvor!
- Para mim fostes sempre um socorro; de vos-
sas asas à sombra eu exulto! / Minha alma se 
agarra em vós; com poder vossa mão me sus-
tenta!

8. SEGUNDA LEITURA (Gl 3,26-29)
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
Irmãos: 26Vós todos sois filhos de Deus pela fé 
em Jesus Cristo. 27Vós todos que fostes bati-
zados em Cristo vos revestistes de Cristo. 28O 
que vale não é mais ser judeu nem grego, nem 
escravo nem livre, nem homem nem mulher, 
pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. 
29Sendo de Cristo, sois então descendência 
de Abraão, herdeiros segundo a promessa. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 9,18-24)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha 
voz estão elas a escutar; eu conheço, então, 
minhas ovelhas, que me seguem comigo a ca-
minhar.

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

Certo dia, 18Jesus estava rezando num lugar 
retirado, e os discípulos estavam com ele. En-
tão Jesus perguntou-lhes: “Quem diz o povo 
que eu sou?”. 19Eles responderam: “Uns dizem 
que és João Batista; outros, que és Elias; mas 
outros acham que és algum dos antigos profe-
tas que ressuscitou”. 20Mas Jesus perguntou: 
“E vós, quem dizeis que eu sou?”. Pedro res-
pondeu: “O Cristo de Deus”. 21Mas Jesus proi-
biu-lhes severamente que contassem isso a 
alguém. 22E acrescentou: “O Filho do Homem 
deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, 
deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia”. 

23Depois Jesus disse a todos: “Se alguém me 
quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua 
cruz cada dia, e siga-me. 24Pois quem quiser 
salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder 
a sua vida por causa de mim, esse a salvará” 
- 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)
- Ouvi-nos, Senhor.
1. Pela santa Igreja, para que esteja sempre 
pronta a proclamar o Evangelho da Misericór-
dia e do Perdão, oremos.
2. Pelos ministros ordenados, para que man-
tenham acesa a chama do sacramento que re-
ceberam com a imposição das mãos, oremos.
3. Pelos vocacionados à vida religiosa, diaco-
nal e sacerdotal, para que sejam perseveran-
tes ao chamado que receberam, oremos.
4. Pelos casais, para que o amor que os une 
seja alimentado pela oração, pelo diálogo e 
pelo perdão, oremos.
5. Pelos falecidos da nossa paróquia, para 
que sejam acolhidos em Vosso Reino de 
amor, oremos.

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!

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

(Sobre as Oferendas)
ACOLHEI, ó Deus, este sacrifício de reconci-
liação e louvor, e fazei que, purificados por ele, 
possamos oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.



15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVER-
SAS CIRCUNSTÂNCIAS – VI-C
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Pai Santo, Senhor do céu e 
da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa 
Palavra criastes o universo e em vossa justi-
ça 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 
a vida 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, redimidos 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:
- Santo, Santo, Santo ...
NA VERDADE, vós sois Santo e digno de lou-
vor, 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 Escrituras e parte o pão para nós.
- O vosso Filho permaneça entre nós!
NÓS VOS suplicamos, Pai de bondade, que 
envieis o vosso Espírito Santo para santificar 
estes dons do pão e do vinho, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e † o Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
- Mandai o vosso Espírito Santo!
NA VÉSPERA de sua paixão, durante 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, toman-
do o cálice em suas mãos, vos 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.
Eis o mistério da fé!
- Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!
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 di-

reita, 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 apresentamos o sacrifício pas-
cal de Cristo, que vos foi entregue. E conce-
dei que, pela força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por toda a eterni-
dade, entre os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.
- Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
PELA PARTICIPAÇÃO neste mistério, ó Pai To-
do-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e con-
cedei que nos tornemos semelhantes à ima-
gem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, 
em comunhão com o nosso Papa Francisco  e 
nosso Bispo Cesar, com todos os Bispos, pres-
bíteros e diáconos e todo o vosso povo.
- O vosso Espírito nos una num só corpo!
FAZEI que todos os membros da Igreja, à luz 
da fé, saibam reconhecer os sinais dos tem-
pos e empenhem-se, de verdade, no serviço 
do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponí-
veis para todos, para que possamos partilhar 
as dores e as angústias, as alegrias e as espe-
ranças, e andar juntos no caminho do vosso 
reino.
- Caminhamos no amor e na alegria!
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 con-
cedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude 
da vida.
- Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
CONCEDEI-NOS ainda, no fim da nossa pere-
grinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convos-
co. E em comunhão com a bem-aventurada 
Virgem Maria, com os Apóstolos e Mártires, e 
todos os Santos, vos louvaremos e glorificare-
mos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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
- O Senhor nos comunicou o seu Espírito. 
Com a confiança e a liberdade de filhos, diga-
mos juntos:
- 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.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 



QUEM PERDER A SUA VIDA POR MINHA CAUSA, SALVÁ-LA-Á.

Estamos todos, independentemente da consciência do homem em relação a Deus, em um caminho 
onde o solo que pisamos nos traz incertezas e inseguranças, confundindo e ofuscando a meta prin-
cipal de nossas vidas, que é a participação definitiva do Reino de Deus. O homem, em nosso tempo, 
constantemente é seduzido por propagandas que roubam sua sobriedade de consciência acerca dos 
valores essenciais de sua existência, e isso o leva a buscar sua felicidade em coisas efêmeras, em uma 
tentativa de preencher o vazio dentro de si, um imenso vazio que tem o tamanho exato de Deus.

A pergunta lançada por Jesus no Evangelho, primeiramente, quer saber como o povo o vê diante da 
novidade que Ele anuncia, que é um Novo Reino. A resposta demonstra que o povo ainda está preso 
ao velho modelo judaico de reino, onde o Messias deve ser um guerreiro que agirá pela força da vio-
lência. A resposta à segunda pergunta de Jesus, agora dirigida aos que estão próximos Dele, tem uma 
novidade. Reconhece em Jesus aquele que é o Ungido de Deus, desvinculando-o dos personagens 
do Antigo Testamento. Mas Jesus deixa claro que para compreender e assumir esse Reino é preciso 
“perder a vida”, ou seja, se desvincular da vida antiga  e assumir esta vida nova em Cristo a cada dia.

Adriano Alves Machado - Paróquia de Sant’Ana

sempre, a salvação que devotamente esta-
mos celebrando. Por Cristo, nosso Senhor.  
- Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre 
de toda adversidade e derrame sobre vós as 
suas bênçãos. 
- Amém.
- Torne os vossos corações atentos à sua pa-
lavra, a fim de que transbordeis de alegria di-
vina.  - Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamen-
tos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. 
- Amém. 
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. 
- Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

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.
- Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e 
irmãs com sua cruz, saudai-vos com um sinal 
de reconciliação e de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
“Quem quer me seguir, que ele tome sua 
cruz, / Se negue e me siga, quem diz é Je-
sus … / Quem perde sua vida por causa de 
mim, / Irá encontrar uma vida sem fim.
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)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Renovados pelo Corpo e Sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que 
possamos receber um dia, resgatados para 
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