
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Acolhe os oprimidos, / Em sua casa, o Se-
nhor, é meu abrigo! / Só Ele se faz temer, / 
Pois a seu povo dá força e poder!
1. A nação que ele governa, / É feliz com tal 
Senhor. / Lá do céu ele vê tudo, / Vê o homem 
e seu valor. / Fez o nosso coração, / Forte e 
contemplador.
2. O que dá vitória ao rei, / Não é ter muitos sol-
dados. / O valente não se livra / Por sua força 
ou seus cuidados. / Quem confia nos cavalos / 
Vai, no fim, ser derrotado.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- 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
- Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas cul-
pas para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios (pausa).
- Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que sois a verdade que ilumina os po-
vos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 
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 da-
mos 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, aco-
lhei 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, sois o amparo 
dos que em vós esperam e, sem vosso auxílio, 
ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de 
amor para conosco, para que, conduzidos por 
vós, usemos de tal modo os bens que passam, 
que possamos abraçar os que não passam. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 18,20-32)
Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, 20o Senhor disse a Abraão: “O 
clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e 
agravou-se muito o seu pecado. 21Vou descer 
para verificar se as suas obras correspondem 
ou não ao clamor que chegou até mim”. 22Par-
tindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, 
enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. 
23Então, aproximando-se, disse Abraão: “Vais 
realmente exterminar o justo com o ímpio? 
24Se houvesse cinquenta justos na cidade, aca-
so irias exterminá-los? Não pouparias o lugar 
por causa dos cinquenta justos que ali vivem? 
25Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo 
com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ím-
pio. Longe de ti! O juiz de toda a terra não faria 
justiça?”. 26O Senhor respondeu: “Se eu encon-
trasse em Sodoma cinquenta justos, pouparia 
por causa deles a cidade inteira”. 27Abraão 
prosseguiu dizendo: “Estou sendo atrevido 
em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cin-
za. 28Se dos cinquenta justos faltassem cinco, 
destruirias por causa dos cinco a cidade intei-
ra?”. O Senhor respondeu: “Não destruiria, se 
achasse ali quarenta e cinco justos”. 29Insistiu 
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“A ORAÇÃO É DIÁLOGO COM DEUS”
Irmãos e irmãs, Deus habita em seu templo santo e nos reúne como filhos e filhas para 

celebrar. Neste domingo, somos instruídos sobre o valor e a importância da oração. Na Euca-
ristia descobrimos o rosto do Pai, que sempre se mostra favorável quando pedimos com fé e 
perseverança. Iniciemos a celebração da santa missa, cantando.



ainda Abraão e disse: “E se houvesse quaren-
ta?”. Ele respondeu: “Por causa dos quarenta, 
não o faria”. 30Abraão tornou a insistir: “Não se 
irrite o meu Senhor, se ainda falo. E se hou-
vesse apenas trinta justos?”. Ele respondeu: 
“Também não o faria, se encontrasse trinta”. 
31Tornou Abraão a insistir: “Já que me atrevi a 
falar a meu Senhor, e se houver vinte justos?”. 
Ele respondeu: “Não a iria destruir por causa 
dos vinte”. 32Abraão disse: “Que o meu Senhor 
não se irrite, se eu falar só mais uma vez: e se 
houvesse apenas dez?”. Ele respondeu: “Por 
causa dos dez, não a destruiria”. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (137 (138))
- Naquele dia em que gritei, vós me escutas-
tes, ó Senhor!
- Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 
Perante os vossos anjos vou cantar-vos / e ante 
o vosso templo vou prostrar-me.
- Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, / 
porque fizestes muito mais que prometestes; / 
naquele dia em que gritei, vós me escutastes e 
aumentastes o vigor da minha alma.
- Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de 
longe reconhece os orgulhosos. / Se no meio 
da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar 
à vida novamente; / quando os meus persegui-
dores me atacarem e com ira investirem contra 
mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio 
/ e havereis de me salvar com vossa destra.
- Completai em mim a obra começada; ó Se-
nhor,  vossa bondade é para sempre! Eu vos 
peço: não deixeis inacabada esta obra que fi-
zeram vossas mãos!

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 2,12-14)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossen-
ses.
Irmãos: 12Com Cristo fostes sepultados no ba-
tismo; com ele também fostes ressuscitados 
por meio da fé no poder de Deus, que ressus-
citou a Cristo dentre os mortos. 13Ora, vós está-
veis mortos por causa dos vossos pecados, e 
vossos corpos não tinham recebido a circunci-
são, até que Deus vos trouxe para a vida, junto 
com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. 
14Existia contra nós uma conta a ser paga, mas 
ele a cancelou, apesar das obrigações legais, 
e a eliminou, pregando-a na cruz. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 11,1-13)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Recebestes o Espírito de adoção; é por Ele que 
clamamos: Abá, Pai!

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

1Jesus estava rezando num certo lugar. Quan-
do terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: 
“Senhor, ensina-nos a rezar, como também 
João ensinou a seus discípulos”. 2Jesus res-
pondeu: “Quando rezardes, dizei: ‘Pai, santifi-
cado seja o teu nome. Venha o teu Reino. 3Dá-
-nos a cada dia o pão de que precisamos, 4e 
perdoa-nos os nossos pecados, pois nós tam-
bém perdoamos a todos os nossos devedores; 
e não nos deixes cair em tentação’”. 5E Jesus 
acrescentou: “Se um de vós tiver um amigo e 
for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: ‘Ami-
go, empresta-me três pães, 6porque um amigo 
meu chegou de viagem e nada tenho para lhe 
oferecer’, 7e se o outro responder lá de den-
tro: ‘Não me incomodes! Já tranquei a porta, e 
meus filhos e eu já estamos deitados; não me 
posso levantar para te dar os pães’; 8eu vos de-
claro: mesmo que o outro não se levante para 
dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao 
menos por causa da impertinência dele e lhe 
dará quanto for necessário. 9Portanto, eu vos 
digo: pedi e recebereis; procurai e encontra-
reis; batei e vos será aberto. 10Pois quem pede, 
recebe; quem procura, encontra; e, para quem 
bate, se abrirá. 11Será que algum de vós que é 
pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma co-
bra? 12Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um 
escorpião? 13Ora, se vós que sois maus, sabeis 
dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais 
o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o 
pedirem!” - 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 po-
der do Espírito Santo; / nasceu da Virgem Ma-
ria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucifica-
do, 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 car-
ne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- Vamos suplicar a Deus para que inspire nossa 
oração a fim de sabermos pedir o que convém, 
rezemos:
- Abençoai, Senhor, o vosso povo.
1. Pelo papa, pelos bispos e pelos ministros or-
denados, rezemos.



2. Pelas pessoas que abandonaram a vida de 
oração, rezemos.
- Abençoai, Senhor, o vosso povo.
3. Por aqueles que fazem de sua vida uma ora-
ção, rezemos.
4. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, 
rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Alegre em prece, teu povo agradece teus 
dons, ó Senhor. / E como família, cantando, 
partilha seus dons, seu amor.
2. Unidos, fazemos os dons que trazemos o vi-
nho e o pão. / Quem colhe, quem planta, quem 
faz e quem canta é tudo oração.
3. Bem vês nesta mesa, Deus quer, com certe-
za, a todos saciar. / Ninguém vá na vida, sem 
pão, sem comida, proclama este altar.

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

(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vos-
sa bondade e trazemos a este altar. Fazei que 
estes sagrados mistérios, pela força da vossa 
graça, nos santifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEMPO 
COMUM, IV)
- 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. 
Nascendo na condição humana, renovou in-
teiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, 
apagou nossos pecados. Ressurgindo, glorio-
so, da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subin-
do, triunfante, ao céu, abriu-nos as portas da 
eternidade. E, enquanto esperamos a plenitu-
de de vosso Reino, com os anjos e com todos 
os santos, nós vos aclamamos, cantando (di-
zendo) 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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA 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 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 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 cami-
nha neste mundo: o vosso servo o Papa Fran-
cisco, o nosso Bispo Cesar, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que con-
quistastes.
- 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 
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, 



JESUS ENSINA A ORAR

Conversando com Deus, no Pai Nosso, fazemos a Ele sete pedidos: os três primeiros têm por objeto 
a Glória d’Ele: a Santificação do Seu Nome, a vinda do Reino, e o Cumprimento da Sua Vontade.  Nos 
outros quatro apresentamos os nossos desejos: Pedimos para que a  nossa vida seja  nutrida: “O Pão 
nosso de cada dia nos dai hoje”, tanto corporalmente, através do pão terrestre, como espiritualmente, 
através do Pão da Vida: Palavra de Deus e Corpo de Cristo. Fazemos pedidos para que nossa vida seja 
curada do pecado: Imploramos a misericórdia de Deus devido às nossas ofensas, misericórdia que só 
penetra nos nossos corações se soubermos perdoar os nossos inimigos. Fazemos pedidos para nos 
dar o discernimento da fortaleza,  a graça da vigilância e da perseverança (“não nos deixeis cair em ten-
tação”); e por fim pedimos a proteção contra insídias de satanás (“mas livrai-nos do mal”). E termina-
mos com o “Amém” quando exprimimos o nosso “fiat” em relação aos sete pedidos: “Que assim seja!”

Colaboração do Diácono José Alencar Ribeiro

não vou ter medo, não! (bis)
2. Quando os maus vêm avançando, / Procu-
rando me acuar, / Desejando ver meu fim, / Só 
querendo me matar, / Inimigos opressores / É 
que vão se liquidar! (bis)

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente da paixão do 
vosso Filho; fazei que o dom da vossa inefável 
caridade possa servir à nossa salvação. 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, aos vossos filhos e filhas, 
vossa assistência e vossa graça: dai-lhes saú-
de de alma e corpo, fazei que se amem como 
irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
- 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

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
- Obedientes à Palavra do Salvador e formados 
pelo 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 mi-
nha 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.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Ó Senhor, quem te pede, recebe; / Quem 
procura, há de um dia encontrar. / Bato à 
porta do teu coração, / Vais abrir e eu, feliz, 
vou entrar.
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 a minha vida: / Eu 
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