
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Assim que a tua glória / Revelar-se, Senhor, 
perante a história, / Tua face contemplarei / 
E satisfeito pra sempre eu ficarei.
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é bom, ve-
nha louvar! / Peguem logo o violão / E o pan-
deiro pra tocar. / Para ele um canto novo / Va-
mos, gente, improvisar.
2. Ele cumpre o que promete: / Podem nele 
confiar! / Ele ama o que é direito / E ele sabe 
bem julgar. / Sua palavra fez o céu, / Fez a 
terra e fez o mar.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam 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).
- 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, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado 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 Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, que mostrais a 
luz da verdade aos que erram para retomarem 
o bom caminho, dai a todos os que professam 
a fé rejeitar o que não convém ao cristão, e 
abraçar tudo o que é digno deste nome. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Dt 30,10-14)
Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: 10“Ouve a voz 
do Senhor teu Deus, e observa todos os seus 
mandamentos e preceitos, que estão escri-
tos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração e com toda a 
tua alma. 11Na verdade, este mandamen-
to que hoje te dou não é difícil demais, nem 
está fora do teu alcance. 12Não está no céu, 
para que possas dizer: ‘Quem subirá ao céu 
por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará 
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Irmãos e Irmãs! Jesus nos revela o que é preciso para receber em herança a vida eter-
na. Não basta conhecer os mandamentos; torna-se necessário vivenciá-los, assumindo as 
atitudes do bom samaritano. Somos chamados à misericórdia e à compaixão para com as 
pessoas caídas à beira do caminho, violentadas em sua dignidade.  Com alegria, iniciemos 
cantando.



para que o possamos cumprir?’. 13Nem está 
do outro lado do mar, para que possas alegar: 
‘Quem atravessará o mar por nós para apa-
nhá-lo? Quem no-lo ensinará para que o pos-
samos cumprir?’. 14Ao contrário, esta palavra 
está bem ao teu alcance, está em tua boca e 
em teu coração, para que a possas cumprir”. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (68 (69))
- Os preceitos do Senhor são precisos, ale-
gria ao coração!
- A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para 
a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabe-
doria dos humildes.
- Os preceitos do Senhor são precisos, alegria 
ao coração. O mandamento do Senhor é bri-
lhante, para os olhos é uma luz.
- É puro o temor do Senhor, imutável para 
sempre. Os julgamentos do Senhor são corre-
tos e justos igualmente.
- Mais desejáveis do que o ouro são eles, do 
que o ouro refinado. Suas palavras são mais 
doces que o mel, que o mel que sai dos favos!

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 1,15-20)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossen-
ses.
15Cristo é a imagem do Deus invisível, o pri-
mogênito de toda a criação, 16pois, por cau-
sa dele, foram criadas todas as coisas no céu 
e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e 
dominações, soberanias e poderes. Tudo foi 
criado por meio dele e para ele. 17Ele existe 
antes de todas as coisas e todas têm nele a 
sua consistência. 18Ele é a Cabeça do corpo, 
isto é, da Igreja. Ele é o Princípio, o Primogê-
nito dentre os mortos; de sorte que em tudo 
ele tem a primazia, 19porque Deus quis habitar 
nele com toda a sua plenitude 20e por ele re-
conciliar consigo todos os seres, os que estão 
na terra e no céu, realizando a paz pelo san-
gue da sua cruz. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 10,25-37)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; 
as palavras que dizeis bem que são de eterna 
vida!

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

  Naquele tempo, 25um mestre da Lei se le-
vantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, 
perguntou: “Mestre, que devo fazer para re-
ceber em herança a vida eterna?”. 26Jesus lhe 
disse: “O que está escrito na Lei? Como lês?”. 
27Ele então respondeu: “Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração e com toda a tua 
alma, com toda a tua força e com toda a tua 
inteligência; e ao teu próximo como a ti mes-
mo!”. 28Jesus lhe disse: “Tu respondeste cor-
retamente. Faze isso e viverás”. 29Ele, porém, 
querendo justificar-se, disse a Jesus: “E quem 
é o meu próximo?”. 30Jesus respondeu: “Certo 
homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu 
nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-
-lhe tudo, espancaram-no, e foram-se embora 
deixando-o quase morto. 31Por acaso, um sa-
cerdote estava descendo por aquele caminho. 
Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo 
outro lado. 32O mesmo aconteceu com um le-
vita: chegou ao lugar, viu o homem e seguiu 
adiante, pelo outro lado. 33Mas um samaritano 
que estava viajando, chegou perto dele, viu e 
sentiu compaixão. 34Aproximou-se dele e fez 
curativos, derramando óleo e vinho nas feri-
das. Depois colocou o homem em seu próprio 
animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou 
dele. 35No dia seguinte, pegou duas moedas 
de prata e entregou-as ao dono da pensão, 
recomendando: ‘Toma conta dele! Quando eu 
voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais’”. 
E Jesus perguntou: 36“Na tua opinião, qual 
dos três foi o próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes?”. 37Ele respondeu: 
“Aquele que usou de misericórdia para com 
ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e faze a mes-
ma coisa”. 
- 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 cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu 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 ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- Irmãos e irmãs, após ouvir a palavra do Se-
nhor, peçamos que Ele ouça e atenda nossas 
súplicas, dizendo:



- Senhor, atendei a nossa prece.
1. Pela Igreja, para que seja sinal do amor gra-
tuito e universal de Deus para toda a humani-
dade, rezemos.
2. Pelos anunciadores da palavra de Deus, 
para que a proclamem com fidelidade, reze-
mos.
3. Pelos maltratados e feridos, para que en-
contrem um bom samaritano em seu cami-
nho, rezemos.
4. Pelos governantes, para que tudo façam 
pensando em primeiro lugar nos mais despro-
vidos, rezemos.
5. Pelos jovens, para que construam seu futu-
ro com honestidade, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. A mesa santa que preparamos, mãos que 
se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, fru-
tos da terra, duro trabalho, carinho e amor: 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, ô, recebe, Se-
nhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e 
filhos diante do altar! / A nossa oferta em nova 
festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar! 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, ô, recebe, Se-
nhor!
3. A vida nova, nova família, que celebramos, 
aqui tem lugar. / Tua bondade vem com fartu-
ra; é só saber reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! Ô, ô, ô, recebe, Senhor!

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

(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja 
em oração, e fazei crescer em santidade os fi-
éis que participam deste sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEMPO 
COMUM, II)
- 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, por Cristo, Senhor nosso. 
Compadecendo-se da fraqueza humana, ele 
nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho 
da Cruz, ele nos libertou da morte. Ressus-
citando dos mortos, ele nos garantiu a vida 
eterna. Por ele, os anjos celebram a vossa 
grandeza, os santos proclamam a vossa gló-
ria. Concedei-nos também a nós associar-nos 

aos seus louvores, cantando (dizendo) a uma 
só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando li-
vremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-
ças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizen-
do:
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 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!
- Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o Papa Francisco, com 
o nosso Bispo Cesar, e todos os ministros do 
vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cris-
to, vosso Filho.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 



“O AMOR É PRÁTICA CONCRETA”

No Evangelho deste domingo, vemos que o primeiro a colocar obstáculos no caminho de 
Jesus é ummestre da Lei. Ele sabe que o amor total a Deus e ao próximo é que leva à vida. 
Mas não basta saber. É preciso amar concretamente. A parábola do samaritano mostra que 
o próximo é quem se aproxima do outro para lhe dar uma resposta à necessidade. Nessa 
tarefa prática, o amor não leva em conta barreiras de raça, religião, nação ou classe social. 
O próximo é aquele que eu encontro no meu caminho. O mestre da Lei citado em Lc 10,29 
estabelece limites para o amor: Quem é o meu próximo? E Jesus inverte a pergunta: O que 
você faz para se tornar próximo do outro? Neste Ano Santo da Misericórdia, conheçamos as 
14 obras de misericórdia, e a exemplo do bom samaritano esforcemo-nos por praticá-las. 

Colaboração do Diácono José Alencar Ribeiro

2. Encontrou a andorinha / Ninho para os seus 
filhotes; / O teu altar, tua casa, / Eu encontrei, 
ó Deus forte!
pra gente / na Igreja, eterno louvor.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Alimentados pela vossa Eucaris-
tia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em 
nós a vossa salvação cada vez que celebra-
mos este mistério. Por Cristo, nosso Senhor.  
- Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer 
a fé que professa e amar a liturgia que celebra. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. - Amém.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

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 forma-
dos 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.
- 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.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Samaritano que importa, / É só ele quem 
tem compaixão, / Quem se aproxima e so-
corre, / Vá, você, faça o mesmo ao irmão!
1. Como é boa a tua casa, / Como é bom mo-
rar contigo. / Por ti suspira a minh’alma, / Meu 
coração, ó Deus vivo!
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