
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Meu Deus, vem libertar-me, / Não demores, 
Senhor, em socorrer! / Só tu és o meu ar-
rimo, / Libertador, vem depressa me valer!
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 
soldados. / O valente não se livra / Por sua 
força ou seus cuidados. / Quem confia nos ca-
valos / Vai, no fim, ser derrotado.

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, / 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): Manifestai, ó Deus, vos-
sa inesgotável bondade para com os filhos e 
filhas que vos imploram e se gloriam de vos 
ter como criador e guia, restaurando para eles 
a vossa criação, e conservando-a renovada. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ecl 1,2;2,21-23)
Leitura do Livro do Eclesiastes.
2“Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vai-
dade das vaidades! Tudo é vaidade”. 2,21Por 
exemplo: um homem que trabalhou com in-
teligência, competência e sucesso, vê-se obri-
gado a deixar tudo em herança a outro que 
em nada colaborou. Também isso é vaidade 
e grande desgraça. 22De fato, que resta ao ho-
mem de todos os trabalhos e preocupações 
que o desgastam debaixo do sol? 23Toda a sua 
vida é sofrimento, sua ocupação, um tormen-
to. Nem mesmo de noite repousa o seu cora-
ção. Também isso é vaidade. 
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (89(90))
- Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
- Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando 
dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” / Pois mil 
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 “BUSCAI AS COISAS DO ALTO” 
Irmãos e irmãs, “vaidade das vaidades, tudo é vaidade, recorda-nos o autor sagrado”. 

Tudo pode tornar-se vaidade quando a ganância toma conta do nosso coração e esquece-
mos as coisas do alto. Iniciemos nossa celebração cantando.



anos para vós são como ontem, qual vigília de 
uma noite que passou.
- Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
- Eles passam como o sono da manhã, / são 
iguais à erva verde pelos campos: De manhã 
ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e 
logo seca.
- Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai 
ao nosso coração sabedoria! / Senhor, voltai-
-vos! Até quando tardareis? / Tende piedade e 
compaixão de vossos servos!
- Saciai-nos de manhã com vosso amor, e 
exultaremos de alegria todo o dia! / Que a 
bondade do Senhor e nosso Deus repouse 
sobre nós e nos conduza! / Tornai fecundo, ó 
Senhor, nosso trabalho.

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 3,1-5.9-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses.
Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, esfor-
çai-vos por alcançar as coisas do alto, onde 
está Cristo, sentado à direita de Deus; 2aspirai 
às coisas celestes e não às coisas terrestres. 
3Pois vós morrestes, e a vossa vida está es-
condida, com Cristo, em Deus. 4Quando Cris-
to, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então 
vós aparecereis também com ele, revestidos 
de glória. 5Portanto, fazei morrer o que em vós 
pertence à terra: imoralidade, impureza, pai-
xão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. 
9Não mintais uns aos outros. Já vos despo-
jastes do homem velho e da sua maneira de 
agir 10e vos revestistes do homem novo, que 
se renova segundo a imagem do seu Criador, 
em ordem ao conhecimento. 11Aí não se faz 
distinção entre grego e judeu, circunciso e in-
circunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, 
mas Cristo é tudo em todos.
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 12,13-21)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Felizes os humildes de espírito, porque deles 
é o Reino dos Céus.

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

Naquele tempo, 13alguém, do meio da multidão, 
disse a Jesus: “Mestre, dize ao meu irmão que 
reparta a herança comigo”. 14Jesus respondeu: 
“Homem, quem me encarregou de julgar ou 
de dividir vossos bens?” 15E disse-lhes: “Aten-
ção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganân-
cia, porque, mesmo que alguém tenha muitas 
coisas, a vida de um homem não consiste na 

abundância de bens”. 16E contou-lhes uma 
parábola: “A terra de um homem rico deu uma 
grande colheita. 17Ele pensava consigo mes-
mo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde guardar 
minha colheita’. 18Então resolveu: ‘Já sei o que 
fazer! Vou derrubar meus celeiros e construir 
maiores; neles vou guardar todo o meu trigo, 
junto com os meus bens. 19Então poderei di-
zer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa 
reserva para muitos anos. Descansa, come, 
bebe, aproveita!’ 20Mas Deus lhe disse: ‘Louco! 
Ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. 
E para quem ficará o que tu acumulaste?’ 21As-
sim acontece com quem ajunta tesouros para 
si mesmo, mas não é rico diante 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 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
- (Introdução e conclusão pelo presidente da 
celebração).
- Senhor, vinde em nosso auxílio.
1. Para que a Igreja, seja pobre e livre como 
Jesus a quis, rezemos.
2. Para que os bispos, padres e diáconos imi-
tem a Cristo, rezemos.
3. Para que os bens não desorientem o cora-
ção das pessoas, rezemos.
4. Para que os trabalhadores sejam remunera-
dos dignamente, rezemos.
5. Para que os jovens reunidos na Polônia, na 
Jornada Mundial da Juventude e os em nossa 
diocese, na Jornada Diocesana, transmitam a 
Misericórdia do Pai, 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 
vinho 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)
DIGNAI-VOS, ó Deus, santificar estas oferen-
das e, aceitando este sacrifício espiritual, fa-
zei de nós uma oferenda eterna para vós. 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 mo-
vemos e somos. E, ainda peregrinos neste 
mundo, 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 
ressuscitastes Jesus dentre os mortos, espe-
ramos gozar, um dia, a plenitude da Páscoa 
eterna. Por essa razão, com os anjos e com 
todos os santos, entoamos um cântico novo, 
para proclamar vossa bondade, 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 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 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 
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa 
Francisco, 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 
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.
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
- Antes de participar do banquete da Eucaris-
tia, sinal de reconciliação e vínculo de união 
fraterna, rezemos, juntos, como o Senhor 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.



“BUSCAR AS COISAS DO ALTO”
Todos nós desejamos segurança, felicidade… Mas onde as podemos encontrar? Muitos as procu-

ram nas coisas, nos bens terrenos e, para isso, se dedicam febrilmente em empreendimentos grandio-
sos e lucrativos. Às vezes basta a simples visita de um ladrão, um fracasso nos negócios, o desempre-
go, uma doença… e lá se vai o que acumularam… Outros buscam segurança e felicidade nas pessoas, 
e quantas vezes acabam depois profundamente decepcionados… Percebem que o que este mundo 
oferece, não é suficiente para estancar a sede de felicidade. Só Deus pode nos tornar plenamente 
felizes…

Jesus é chamado a ser juiz numa divisão de herança. Recusa-se. Percebe certa injustiça a alguém. 
Vai à raiz do mal e afirma: “Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de uma 
pessoa, ainda que esteja em abundância, não depende de suas riquezas”. Os males vêm da ganância 
pelos bens materiais. Os bens deste mundo não são nossos, pertencem a Deus que destinou a todas 
as pessoas. Jesus ensina que a riqueza não é má; mas acumular só para si é um erro. O agricultor 
não é censurado porque produziu muitos bens, mas porque acumulou só para si. Não enriqueceu aos 
olhos de Deus! . 

Vivamos como se tudo tivéssemos, mas, na verdade, nada tendo. No tesouro do céu deve estar 
nosso coração, e não nos bens deste mundo. A única riqueza: Deus.

Colaboração do Diácono José Alencar Ribeiro

tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cris-
to, 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 
salvação.
- 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 
mostre o caminho da caridade e da paz.  
- 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.

- 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.
- Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mun-
do.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Um tesouro que não se desgasta, / Que não 
perde,  jamais, seu valor,  /  É preciso ajuntá-
-lo no céu, / O amigo que avisa é o Senhor!
1. O Senhor é minha luz, / Ele é minha sal-
vação. / O que é que eu vou temer? / Deus é 
minha proteção. / Ele guarda a minha vida: / 
Eu não vou ter medo, não! 
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! 

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Acompanhai, ó Deus, com prote-
ção constante os que renovastes com o pão 
do céu e, como não cessais de alimentá-los, 
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