
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Povos todos do universo, Batam palmas ao Se-
nhor, Gritem de alegria, Com cantos de louvor!
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. 
- Irmãos eleitos segundo a presciência de 
Deus Pai, pela santificação do Espírito para 
obedecer a Jesus Cristo e participar da bên-
ção da aspersão do seu sangue, graça e paz 
vos sejam concedidas abundantemente. 
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No início desta Celebração Eucarística, pe-
çamos a conversão do coração, fonte de re-
conciliação e comunhão com Deus e com os 
irmãos e irmãs (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): Ó Deus, pela vossa gra-
ça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que 
não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, 
mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa ver-
dade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
- Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (1Rs 19,16b.19-21)
Leitura do Primeiro Livro dos Reis. Naqueles 
dias, disse o Senhor a Elias: 16bvai e unge a 
Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como 
profeta em teu lugar. 19Elias partiu dali e en-
controu Eliseu, filho de Safat, lavrando a terra 
com doze juntas de bois; e ele mesmo condu-
zia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, 
lançou sobre ele o seu manto. 20Então Eliseu 
deixou os bois e correu atrás de Elias, dizen-
do: “Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e mi-
nha mãe, depois te seguirei”. Elias respondeu: 
“Vai e volta! Pois o que te fiz eu?” 21Ele retirou-
-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com 
a madeira do arado e da canga assou a carne 
e deu de comer à sua gente. Depois levantou-
-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!
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Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! Mais uma vez o Senhor nos presenteia com 
o dom de sua Palavra, que neste domingo tem como tema predominante o discipulado, ou o 
do seguimento. Sabemos que não é fácil seguir Jesus, mas somos escolhidos e preparados 
para anunciar sua mensagem de esperança e amor. Nesta liturgia, peçamos ao Senhor que 
fortaleça os laços de amor que nos identificam como discípulos e discípulas do Mestre. Com 
alegria, iniciemos cantando.



7. SALMO RESPONSORIAL (15 (16))
- Ó Senhor, sois minha herança para sempre! 
- Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refu-
gio! / Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu 
Senhor: nenhum bem eu posso achar fora de 
vós!” / Ó Senhor, sois minha herança e minha 
taça, meu destino está seguro em vossas mãos!
- Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até 
de noite me adverte o coração. / Tenho sempre 
o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao 
meu lado não vacilo. 
- Eis por que meu coração está em festa, mi-
nha alma rejubila de alegria, e até meu corpo 
no repouso está tranquilo; / pois não haveis de 
me deixar entregue à morte, nem vosso amigo 
conhecer a corrupção. 
- Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna 
e alegria ao vosso lado!

8. SEGUNDA LEITURA (Gl 5,1.13-18)
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Ir-
mãos: 1É para a liberdade que Cristo nos liber-
tou. Ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar 
de novo ao jugo da escravidão. 13Sim, irmãos, 
fostes chamados para a liberdade. Porém, não 
façais dessa liberdade um pretexto para servir-
des à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos 
uns dos outros, pela caridade. 14Com efeito, 
toda a Lei se resume neste único mandamen-
to: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 
15Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos 
outros, cuidado para não serdes consumidos 
uns pelos outros. 16Eu vos ordeno: Procedei se-
gundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos de-
sejos da carne. 17Pois a carne tem desejos con-
tra o espírito, e o espírito tem desejos contra a 
carne. Há uma oposição entre carne e espírito, 
de modo que nem sempre fazeis o que gosta-
ríeis de fazer. 18Se, porém, sois conduzidos pelo 
Espírito, então não estais sob o jugo da Lei. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 9,51-62)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Fala, Senhor, que te escuta teu servo! Tu tens 
palavras de vida eterna!

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

51Estava chegando o tempo de Jesus ser leva-
do para o céu. Então Ele tomou a firme decisão 
de partir para Jerusalém 52e enviou mensagei-
ros à sua frente. Estes puseram-se a caminho 
e entraram num povoado de samaritanos, para 

preparar hospedagem para Jesus. 53Mas os sa-
maritanos não o receberam, pois Jesus dava a 
impressão de que ia a Jerusalém. 54Vendo isso, 
os discípulos Tiago e João disseram: “Senhor, 
queres que mandemos descer fogo do céu 
para destruí-los?” 55Jesus, porém, voltou-se e 
repreendeu-os. 56E partiram para outro povoa-
do. 57Enquanto estavam caminhando, alguém 
na estrada disse a Jesus: “Eu te seguirei para 
onde quer que fores”. 58Jesus lhe respondeu: 
“As raposas têm tocas e os pássaros têm ni-
nhos; mas o Filho do Homem não tem onde 
repousar a cabeça”. 59Jesus disse a outro: “Se-
gue-me” Este respondeu: “Deixa-me primeiro 
ir enterrar meu pai”. 60Jesus respondeu: “Deixa 
que os mortos enterrem os seus mortos; mas 
tu, vai anunciar o Reino de Deus”. 61Um outro 
ainda lhe disse: “Eu te seguirei, Senhor, mas 
deixa-me primeiro despedir-me dos meus fami-
liares”. 62Jesus, porém, respondeu-lhe: “Quem 
põe a mão no arado e olha para trás, não está 
apto para o Reino de Deus”. 
- 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)
- Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1. Para que o Papa Francisco, nosso bispo Dom 
Cesar, os Padres e Diáconos exerçam com ale-
gria o seu ministério de seguidores de Jesus, 
em favor do povo santo de Deus, oremos.
2. Para que os discípulos empenhados em cau-
sas nobres permaneçam fortes e perseveran-
tes, oremos.
3. Para que Deus nos perdoe por termos igno-
rado muitas vezes a presença de Cristo nos po-
bres e marginalizados, oremos. 
4. Para que Deus guie os governantes na sua 
missão, lhes dê um espírito de tolerância e de 
concórdia, no respeito pela natureza e pela 
vida, oremos.
5. Pela Jornada Mundial da Juventude, que se 
realizará no próximo mês, em Cracóvia, na Po-
lônia, para que nossos jovens experimentem o 
amor, a força e a esperança que vêm do Se-
nhor, 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)
Ó DEUS, que nos assegurais os frutos dos vos-
sos sacramentos, concedei que o povo reunido 
para vos servir corresponda à santidade dos 
vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEMPO 
COMUM, VI)
- O Senhor esteja convosco …

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. Em vós vivemos, nos move-
mos e somos. E, ainda peregrinos neste mun-
do, não só recebemos, todos os dias, as provas 
de vosso amor de Pai, mas também possuímos, 
já agora, a garantia da vida futura. Possuindo 
as primícias do Espírito, por quem ressuscitas-
tes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar, 
um dia, a plenitude da Páscoa eterna. Por essa 
razão, com os anjos e com todos os santos, en-
toamos um cântico novo, para proclamar vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo ...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor 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.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresenta-
mos 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.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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, 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 DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vos-
so Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição 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.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos 
santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e 
todos os santos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz 
e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé 
e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco, 
o nosso Bispo Cesar, com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e to-
dos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciar-nos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
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 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, digamos juntos:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 



SEGUIR-TE-EI PARA ONDE QUER QUE FORES
O Evangelho de Lucas, em sua totalidade, procura mostrar um Jesus itinerante, que está sempre a 

caminho. Demonstra que sua missão não é estática, e sim dinâmica. Neste domingo não é diferente. 
O Evangelho já inicia com esse caminho a Jerusalém, sua última peregrinação para cumprir a vontade 
do Pai.

Nesse percurso Jesus se depara com situações que se tornarão um aprendizado para aqueles que 
querem segui-lo. Primeiro, ocorre a rejeição do povoado dos samaritanos em acolher Jesus – havia 
muita hostilidade dos samaritanos contra os judeus por motivos religiosos e raciais –, mas Jesus, pela 
repreensão às intenções de vingança dos discípulos contra o povoado, demonstra que a missão de 
anunciar o Novo Reino não deve se pautar em padrões humanos, e sim no exemplo do Mestre, no amor 
a Deus e ao próximo.

Em seguida, ocorre o caso das pessoas que se dispõem a seguir Jesus pelo caminho. Esse episó-
dio parece ser uma preparação para o envio dos setenta e dois discípulos que se dará no capítulo dez. 
Os questionamentos de Jesus em relação aos que querem segui-lo revelam as exigências à vocação 
de discípulo. 

A expressão deixar que os mortos enterrem seus mortos – enterrar os mortos, principalmente o pai, 
era um sério costume judaico – tinha a intenção de libertação das antigas ideias judaicas, muitas vezes 
escravizadas pela lei, para acolher a novidade do Reino que gera vida. Por fim, a expressão “quem tiver 
lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus” quer provocar não um 
sentimento de indiferença em relação aos laços familiares, mas sim uma preferência e total atenção 
pelo projeto de Jesus. É ver Jesus como o Senhor de suas vidas.

Adriano Alves Machado - Paróquia de Sant’Ana

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Je-
sus Cristo, que oferecemos em sacrifício e rece-
bemos em comunhão, nos transmitam uma vida 
nova, para que, unidos a vós pela caridade que 
não passa, possamos produzir frutos que per-
maneçam. 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.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

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, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu Sangue 
permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Partiste a Jerusalém / Ao encontro da cruz 
sem temor … / A tua graça nos dás, / Segui-
remos, firmados no amor!
1. Como é boa a tua casa, / Como é bom morar 
contigo. / Por ti suspira a minh’alma, / Meu co-
ração, ó Deus vivo!
2. Encontrou a andorinha / Ninho para os seus 
filhotes; / O teu altar, tua casa, / Eu encontrei, ó 
Deus forte!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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