
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Senhor, de mim tem piedade, Dia e noite, a 
ti clamor! Tu és um Deus de bondade, Para 
quem por ti, chama, és amor!
 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 San-
to.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressur-
gir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai (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): Deus do universo, fonte 
de todo bem, derramai em nossos corações o 
vosso amor e estreitai os laços que nos unem 
convosco para alimentar em nós o que é bom 
e guardar com solicitude o que nos destes. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
- Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Eclo 3,19-21.30-31)
Leitura do Livro do Eclesiástico.
19Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e 
serás amado mais do que um homem genero-
so. 20Na medida em que fores grande, deve-
rás praticar a humildade, e assim encontrarás 
graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros 
e ilustres, mas é aos humildes que ele reve-
la seus mistérios. 21Pois grande é o poder do 
Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. 
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VOCAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS E SERVIÇOS NA COMUNIDADE
DIA NACIONAL DAS CATEQUISTAS

Irmãos e irmãs, ao encerrarmos este Mês Vocacional, queremos louvar e agradecer a 
Deus pelos trabalhos pastorais e serviços que leigos generosa e gratuitamente realizam na 
comunidade! De maneira especial, celebramos todos os catequistas, milhares de fiéis que 
se dedicam à educação da fé de crianças, jovens e adultos. Parabéns, catequista! Bela vo-
cação, importante missão! A todos o nosso carinho e gratidão das comunidades paroquiais 
e votos extensivos aos ex-catequistas. Assim, com o coração agradecido iniciamos a nossa 
Celebração Eucarística.



30Para o mal do orgulhoso não existe remédio, 
pois uma planta de pecado está enraizada 
nele, e ele não compreende. 31O homem inte-
ligente reflete sobre as palavras dos sábios, e 
com ouvido atento deseja a sabedoria. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (67(68))
- Com carinho preparastes uma mesa para 
o pobre.
- Os justos se alegram na presença do Senhor, 
rejubilam satisfeitos e exultam de alegria! / 
Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um sal-
mo a seu nome! O seu nome é Senhor: exultai 
diante dele!
- Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor: é 
assim o nosso Deus em sua santa habitação. 
/ É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos 
deserdados, quem liberta os prisioneiros e os 
sacia com fartura.
- Derramastes lá do alto uma chuva generosa, 
e vossa terra, vossa herança, já cansada, re-
novastes; / e ali vosso rebanho encontrou sua 
morada; com carinho preparastes essa terra 
para o pobre!

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 12,18-19.22-24a)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma 
realidade palpável: “fogo ardente e escuri-
dão, trevas e tempestade, 19som da trombeta 
e voz poderosa”, que os ouvintes suplicaram 
não continuasse. 22Mas vós vos aproximastes 
do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a 
Jerusalém celeste; da reunião festiva de mi-
lhões de anjos; 23da assembleia dos primogê-
nitos, cujos nomes estão escritos nos céus; 
de Deus, o Juiz de todos; dos espíritos dos 
justos, que chegaram à perfeição; 24ade Jesus, 
mediador da nova aliança. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 14,1.7-14)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, 
que sou manso e humilde de coração!

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

1Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi 
comer na casa de um dos chefes dos fariseus. 
E eles o observavam. 7Jesus notou como os 
convidados escolhiam os primeiros lugares. 

Então contou-lhes uma parábola: 8“Quando tu 
fores convidado para uma festa de casamen-
to, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que 
tenha sido convidado alguém mais importante 
do que tu, 9e o dono da casa, que convidou 
os dois, venha te dizer: ‘Dá o lugar a ele’. En-
tão tu ficarás envergonhado e irás ocupar o 
último lugar. 10Mas, quando tu fores convida-
do, vai sentar-te no último lugar. Assim, quan-
do chegar quem te convidou, te dirá: ‘Amigo, 
vem mais para cima’. E isto vai ser uma honra 
para ti diante de todos os convidados. 11Por-
que quem se eleva, será humilhado e quem 
se humilha, será elevado”. 12E disse também 
a quem o tinha convidado: “Quando tu deres 
um almoço ou um jantar, não convides teus 
amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, 
nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam 
também convidar-te e isso já seria a tua re-
compensa. 13Pelo contrário, quando deres 
uma festa, convida os pobres, os aleijados, os 
coxos, os cegos. 14Então tu serás feliz! Porque 
eles não te podem retribuir. Tu receberás a re-
compensa na ressurreição dos justos”.  
- 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 por conta do presi-
dente da celebração.
- Derramai, Senhor vossa bênção e sabe-
doria.
1. Pela Igreja em sua missão evangelizadora e 
catequética, nos vos pedimos Senhor.
2. Pelo Santo Padre o Papa Francisco, pelo 
nosso Bispo, padres e diáconos, nos vos pe-
dimos Senhor.
3. Aos fiéis leigos que estão incorporados a 
Cristo pelo batismo, que formam o povo de 
Deus e participam das funções de Cristo: sa-
cerdote, profeta e rei, nós vos pedimos Senhor.
4. Pelos catequistas do mundo inteiro, para 
que saibam conduzir com fidelidade a doutri-
na da Igreja a fim de que o catequisando pos-
sa experimentar em sua vida o amor de Deus, 
nos vos pedimos Senhor.



5. Pela Pastoral Catequética, seus coordena-
dores e formadores, nos vos pedimos Senhor.
- Derramai, Senhor vossa bênção e sabe-
doria.
6. Por todos os catequistas de nossa diocese 
para que, deixando se conduzir pelo Espíri-
to Santo, sejam autênticas testemunhas dos 
compromissos batismais recebidos, nós vos 
pedimos Senhor.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. As mesmas mãos que plantaram a semen-
te aqui estão / O mesmo pão que a mulher 
preparou aqui está / O vinho novo que a uva 
sangrou jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade haverá / E 
nesta festa onde a gente é irmão / O Deus 
da vida se faz comunhão! (bis)
2. Na flor do altar o sonho da paz mundial / A 
luz acesa é fé que palpita hoje em nós / Do livro 
aberto o amor se derrama total no nosso altar!

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

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos 
traga sempre a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que realizamos nesta 
liturgia. 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, 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 



AOS CATEQUISTAS DE NOSSA QUERIDA DIOCESE OS NOSSOS PARABÉNS.
Ao longo do mês de agosto louvamos e agradecemos a Deus por tantas vocações. Cada vocação 

celebrada nos lembra do carinho de Deus presente em seu povo, suscitando do seu próprio meio pes-
soas generosas e dedicadas à causa da Evangelização. Fechamos o mês celebrando a vocação do ca-
tequista. O seguimento a Jesus Cristo se dá a partir de um verdadeiro encontro com Ele, mediado pela 
Igreja, através dos catequistas, o que é determinante na vida das pessoas para dar-lhes novo horizonte 
e orientações decisivas. Para que a mensagem de vida, Jesus Cristo, pudesse chegar ao coração de 
seus filhos e filhas, esta vocação foi gestada em meio a tanto carinho no coração do Pai. Neste domin-
go, seu dia, além das orações, queremos desejar que a experiência do encontro com Jesus Cristo seja 
a força motivadora capaz de lhes trazer o encantamento pelo fascinante caminho do discipulado. Não 
temam os desafios deste caminho, pois eles geram também profundas alegrias. Cada um de vocês 
acolha o  abraço carinhoso de gratidão pela presença na educação da fé de tantas crianças, adoles-
centes, jovens e adultos. A missão do catequista traduz de forma especial a vocação da Igreja-Mãe que 
cuida dos filhos que gerou na fé pela ação do Espírito Santo. Deus lhes pague.

Diácono Hélio Rocha - Cooperador da Paróquia Catedral São Dimas

mundo, / No céu será o primeiro.
1. Ponho em Deus minha esperança, / Que eu 
não fique envergonhado... / Já que é justo, me 
defende: / Sei que vou ser libertado. / Vem ou-
vir a minha voz, / Eu estou angustiado.
2. Vem, me mostra a tua face / A brilhar de 
compaixão. / Tua bondade é sem tamanho, / 
Tens um grande coração. / Os que em ti pro-
curam abrigo, / Os que buscam, encontrarão.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Restaurados à vossa mesa pelo pão 
da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da caridade fortifique os nossos cora-
ções e nos leve a vos servir em nossos irmãos 
e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos 
filhos e filhas, e fortalecei-os com vossa gra-
ça, para que sejam fiéis na oração e sinceros 
no amor fraterno. 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!

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
- 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.
- Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Quem quiser o melhor lugar, / Ponha-se no 
derradeiro. / Quer for o último aqui neste 
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