
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
É Deus quem me abriga, / O Senhor, quem 
sustenta a minha vida! / De todo o meu cora-
ção, / Porque és bom, vou fazer-te a oblação.
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 Santo.
- Amém.
- O Senhor, que encaminha os nossos cora-
ções para o amor de Deus e a constância de 
Cristo, esteja convosco.
- 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, / 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, sede generoso 
para com os vossos filhos e filhas e multipli-
cai em nós os dons da vossa graça, para que, 
repletos de fé, esperança e caridade, guarde-
mos fielmente os vossos mandamentos. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 18,1-10a)
Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, 1o Senhor apareceu a Abraão 
junto ao carvalho de Mambré, quando ele es-
tava sentado à entrada da sua tenda, no maior 
calor do dia. 2Levantando os olhos, Abraão viu 
três homens de pé, perto dele. Assim que os 
viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por 
terra. 3E disse: “Meu Senhor, se ganhei tua 
amizade, peço-te que não prossigas viagem, 
sem parar junto a mim, teu servo. 4Mandarei 
trazer um pouco de água para vos lavar os 
pés, e descansareis debaixo da árvore. 5Farei 
servir um pouco de pão para refazerdes vos-
sas forças, antes de continuar a viagem. Pois 
foi para isso mesmo que vos aproximastes do 
vosso servo”. Eles responderam: “Faze como 
disseste”. 6Abraão entrou logo na tenda, onde 
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estava Sara e lhe disse: “Toma depressa três 
medidas da mais fina farinha, amassa alguns 
pães e assa-os”. 7Depois, Abraão correu até o 
rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros 
e melhores, e deu-o a um criado, para que o 
preparasse sem demora. 8A seguir, foi buscar 
coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo 
diante deles. Abraão, porém, permaneceu de 
pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto 
comiam. 9E eles lhe perguntaram: “Onde está 
Sara, tua mulher?”. “Está na tenda”, respon-
deu ele. 10aE um deles disse: “Voltarei, sem 
falta, no ano que vem, por este tempo, e Sara, 
tua mulher, já terá um filho”. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (14 (15))
- Senhor, quem morará em vossa casa?
- É aquele que caminha sem pecado e pratica 
a justiça fielmente; / que pensa a verdade no 
seu íntimo / e não solta em calúnias sua língua.
- Que em nada prejudica o seu irmão, / nem 
cobre de insultos seu vizinho; / que não dá va-
lor algum ao homem ímpio, / mas honra os 
que respeitam o Senhor.
- Não empresta o seu dinheiro com usura, 
nem se deixa subornar contra o inocente. Ja-
mais vacilará quem vive assim!

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 1,24-28)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossen-
ses.
Irmãos: 24Alegro-me de tudo o que já sofri por 
vós e procuro completar na minha própria 
carne o que falta das tribulações de Cristo, 
em solidariedade com o seu corpo, isto é, a 
Igreja. 25A ela eu sirvo, exercendo o cargo que 
Deus me confiou de vos transmitir a palavra 
de Deus em sua plenitude: 26o mistério escon-
dido por séculos e gerações, mas agora reve-
lado aos seus santos. 27A estes Deus quis ma-
nifestar como é rico e glorioso entre as nações 
este mistério: a presença de Cristo em vós, a 
esperança da glória. 28Nós o anunciamos, ad-
moestando a todos e ensinando a todos, com 
toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos 
em sua união com Cristo. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 10,38-42)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Felizes os que observam a Palavra do Senhor, 
de reto coração, e que produzem muitos fru-
tos, até o fim perseverantes!
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.

- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 38Jesus entrou num povoa-
do, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-
-o em sua casa. 39Sua irmã, chamada Maria, 
sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a 
sua palavra. 40Marta, porém, estava ocupada 
com muitos afazeres. Ela aproximou-se e dis-
se: “Senhor, não te importas que minha irmã 
me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda 
que ela me venha ajudar!”. 41O Senhor, porém, 
lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas 
e andas agitada por muitas coisas. 42Porém, 
uma só coisa é necessária. Maria escolheu a 
melhor parte e esta não lhe será tirada”. 
- 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
- Dirijamos nossas súplicas a Deus, que nos 
convida a sermos acolhedores e hospitaleiros 
com o próximo, dizendo:
- Atendei, Senhor, a nossa prece.
1. Para que as comunidades cristãs sejam si-
nais vivos da comunhão entre os seguidores 
de Jesus, rezemos.
2. Para que os jovens não se fechem em si 
mesmos, mas estejam abertos ao diálogo, re-
zemos.
3. Para que as pessoas e instituições que se 
dedicam à acolhida o façam com amor, reze-
mos.
4. Para que sejam vencidas a ignorância, a 
discriminação e as desigualdades, rezemos.
5. Para que acolhamos Jesus e sua palavra e 
sejamos autênticos discípulos, 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)
Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da 
Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o 
nosso sacrifício para que os dons que cada 
um trouxe em vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEMPO 
COMUM, III)
- 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 Eter-
no e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser 
digno da vossa imensa glória vir em socorro 
de todos os mortais com a vossa divindade. 
E servir-vos de nossa condição mortal, para 
nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da 
salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza, os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos tam-
bém a nós associar-nos aos seus louvores, 
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 apresen-
tamos 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 dis-
cípulos, 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 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 agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vin-
da, 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 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos recon-
cilia convosco e concedei que, alimentando-
-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tor-
nemos em Cristo um só corpo e um só espí-
rito.
- 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 vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, 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 bis-
pos 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 
dispersos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida 
e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.



“OUVIR A PALAVRA DE JESUS”
Marta é a imagem do discípulo ativo, que quer servir ao Mestre da melhor maneira possí-

vel, e Maria é a representação do discípulo que ouve a palavra de Jesus, deixando-se atingir 
totalmente por ela. As duas maneiras de ser discípulo devem se conjugar, pois ambas as 
atitudes são necessárias: escutar e servir.

Se quisermos ser somente Marta, cairemos num ativismo sem fim, trabalhando tanto para 
a Messe do Senhor que nos esqueceremos do Senhor da Messe. 

Se optarmos por ser somente Maria, viveremos num mundo distante do mundo real, sem-
pre esperando a vida em outro mundo; acabaremos nos alienando da realidade humana que 
é tão cara a Jesus. 

Por isso, irmãos e irmãs, sejamos discípulos Marta e Maria. Pessoas que trabalham sem 
se cansar para a construção do Reino, alimentando-se diariamente da Palavra de Deus.

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!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, permanecei junto ao povo 
que iniciastes nos sacramentos do vosso rei-
no, para que, despojando-nos do velho ho-
mem, passemos a uma vida nova. Por Cristo, 
nosso Senhor.  - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- A paz de Deus, que supera todo entendimen-
to, guarde vossos corações e vossas mentes 
no conhecimento e no amor de Deus, e de seu 
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. 
- Amém.
- Levai a todos a alegria do Senhor ressusci-
tado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

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
- Rezemos, com amor e confiança, a oração 
que o Senhor Jesus nos ensinou:
- 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.
- 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, ...
- 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
Uma só coisa é preciso, / Necessário é uma 
coisa só; / Maria soube escolher / E esco-
lheu foi a parte melhor!
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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