
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Eu sou a salvação do povo meu / Do povo 
meu, quem diz é o Senhor. / Se o povo por 
mim clama, seu Deus serei / E ouvirei pra 
sempre o seu clamor.
1. Quem confia no Senhor, / É qual monte de 
Sião: / Não tem medo, não se abala, / Está 
bem firme no seu chão.
2. As montanhas rodeiam / A feliz Jerusalém. 
/ O Senhor cerca seu povo, / Para não temer 
ninguém.

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
- 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 Pai, que resumistes 
toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei 
que, observando o vosso mandamento, consi-
gamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Am 8,4-7)
Leitura da Profecia de Amós.
4Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e 
causais a prostração dos pobres da terra; 5vós 
que andais dizendo: “Quando passará a lua 
nova, para vendermos bem a mercadoria? E 
o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, 
para diminuir medidas, aumentar pesos, e 
adulterar balanças, 6dominar os pobres com 
dinheiro e os humildes com um par de san-
dálias, e para pôr à venda o refugo do trigo?” 
7Por causa da soberba de Jacó, jurou o Se-
nhor: “Nunca mais esquecerei o que eles fize-
ram”. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (112(113))
- Louvai o Senhor, que eleva os pobres!
- Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, 
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louvai o nome do Senhor! / Bendito seja o 
nome do Senhor, agora e por toda a eterni-
dade!
- Louvai o Senhor, que eleva os pobres!
- O Senhor está acima das nações, sua glória 
vai além dos altos céus. / Quem pode compa-
rar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto 
céu tem o seu trono / e se inclina para olhar o 
céu e a terra?
- Levanta da poeira o indigente e do lixo ele 
retira o pobrezinho, / para fazê-lo assentar-se 
com os nobres, assentar-se com nobres do 
seu povo!

8. SEGUNDA LEITURA (1Tm 2,1-8)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Ti-
móteo.
Caríssimo: 1Antes de tudo, recomendo que 
se façam preces e orações, súplicas e ações 
de graças, por todos os homens; 2pelos que 
governam e por todos que ocupam altos car-
gos, a fim de que possamos levar uma vida 
tranquila e serena, com toda piedade e dig-
nidade. 3Isto é bom e agradável a Deus, nos-
so Salvador; 4ele quer que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 
verdade. 5Pois há um só Deus, e um só me-
diador entre Deus e os homens: o homem 
Cristo Jesus, 6que se entregou em resgate por 
todos. Este é o testemunho dado no tempo 
estabelecido por Deus, 7e para este testemu-
nho eu fui designado pregador e apóstolo, e - 
falo a verdade, não minto – mestre das nações 
pagãs na fé e na verdade. 8Quero, portanto, 
que em todo lugar os homens façam a oração, 
erguendo mãos santas, sem ira e sem discus-
sões! - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 16,1-13)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por 
amor; para que sua pobreza nos, assim, en-
riquecesse.

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

Naquele tempo, 1Jesus dizia aos discípulos: 
“Um homem rico tinha um administrador que 
foi acusado de esbanjar os seus bens. 2Ele o 
chamou e lhe disse: ‘Que é isto que ouço a 
teu respeito? Presta contas da tua administra-
ção, pois já não podes mais administrar meus 
bens’. 3O administrador então começou a re-
fletir: ‘O senhor vai me tirar a administração. 

Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças; 
de mendigar, tenho vergonha. 4Ah! Já sei o 
que fazer, para que alguém me receba em 
sua casa quando eu for afastado da adminis-
tração’. 5Então ele chamou cada um dos que 
estavam devendo ao seu patrão. E perguntou 
ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu patrão?’  
6Ele respondeu: ‘Cem barris de óleo!’ O ad-
ministrador disse: ‘Pega a tua conta, senta-
-te, depressa, e escreve cinquenta!’ 7Depois 
ele perguntou a outro: ‘E tu, quanto deves?’ 
Ele respondeu: ‘Cem medidas de trigo’. O ad-
ministrador disse: ‘Pega tua conta e escreve 
oitenta’. 8E o senhor elogiou o administrador 
desonesto, porque ele agiu com esperteza. 
Com efeito, os filhos deste mundo são mais 
espertos em seus negócios do que os filhos 
da luz. 9E eu vos digo: Usai o dinheiro injusto 
para fazer amigos, pois, quando acabar, eles 
vos receberão nas moradas eternas. 10Quem 
é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas 
grandes, e quem é injusto nas pequenas tam-
bém é injusto nas grandes. 11Por isso, se vós 
não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem 
vos confiará o verdadeiro bem? 12E se não 
sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará 
aquilo que é vosso? 13Ninguém pode servir a 
dois senhores, porque ou odiará um e amará 
o outro, ou se apegará a um e desprezará o 
outro. Vós não podeis servir a Deus e ao di-
nheiro”. - 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
- Ó Pai, vós que sempre foste fiel ao seu povo, 
queremos em nome de Jesus apresentar nos-
sas orações e necessidades como comunida-
de, para que as atenda para o bem e santida-
de de vossa Igreja, rezemos:
- Ó Pai, ouvi nossa oração.
1. Senhor Deus, vós que sempre assistis vos-
sa Igreja em suas necessidades, abençoai o 
Papa Francisco na sua missão de pastor da 
única e verdadeira Igreja, rezemos.
2. Senhor Deus, abençoai nosso bispo Dom 
Cesar, os sacerdotes, diáconos e seminaristas 



de nossa diocese e que eles, a exemplo de 
Jesus, sejam fiéis à missão a eles confiada, 
rezemos.
- Ó Pai, ouvi nossa oração.
3. Senhor Deus, abençoai todos os religiosos 
e religiosas, leigos e leigas consagrados ao 
vosso serviço e os sustentais em suas neces-
sidades na missão a eles confiada, rezemos.
4. Senhor Deus, olhai para os enfermos e con-
cedei a todos a restauração de suas forças, 
para que vos sirvam na pessoa do próximo, 
rezemos.
5. Senhor Deus, acolhei na morada eterna to-
dos os que partiram desta vida e concedei o 
consolo a seus familiares nesta hora de dor e 
saudade, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Ó Deus, recebe o trigo, moído! / Vê como é 
bom o pão! / Seja teu Corpo!
2. Ó Deus, recebe a uva, pisada! / Vê como é 
bom o vinho! / Seja teu Sangue!
3. Ó Deus, recebe a vida da gente! / Vê como 
é boa a lida! / Seja tua oferta!

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

(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferen-
das do vosso povo, para que possamos conse-
guir por este sacramento o que proclamamos 
pela fé. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA 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. Ele 
é a vossa Palavra viva, pela qual tudo crias-
tes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, ver-
dadeiro homem, concebido do Espírito Santo 
e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir 
a vossa vontade, e reunir um povo santo em 
vosso louvor, estendeu os braços na hora da 
sua paixão a fim de vencer a morte e manifes-
tar a ressurreição. Por Ele os anjos celebram 
vossa grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a nós associar-
-nos a 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 livre-
mente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, 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!
- Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!
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, 
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 



A PALAVRA E A ALEGRIA
“Quanto mais soubermos colocar-nos à disposição da Palavra divina, tanto mais poderemos cons-

tatar como o mistério do Pentecostes se está a realizar ainda hoje na Igreja de Deus. O Espírito do 
Senhor continua a derramar os seus dons sobre a Igreja, para que sejamos guiados para a verdade 
total, desvendando-nos o sentido das Escrituras e tornando-nos anunciadores credíveis da Palavra 
de Salvação. E assim regressamos à Primeira Carta de São João. Na Palavra de Deus, também nós 
escutamos, vimos e tocamos o Verbo da Vida. Por graça, acolhemos o anúncio de que a vida eterna 
se manifestou, de modo que agora reconhecemos que estamos em comunhão uns com os outros, 
com quem nos precedeu no sinal da fé e com todos aqueles que, espalhados pelo mundo, escutam 
a Palavra, celebrem a Eucaristia, vivem o testemunho da caridade. Recebemos a comunicação deste 
anúncio – recorda-nos o apóstolo João para que ‘a nossa alegria seja completa’ (cf. 1Jo 1,4).

A Assembleia Sinodal permitiu-nos experimentar tudo isto que está contido na mensagem joani-
na: o anúncio da Palavra cria comunhão e gera alegria. Trata-se de uma alegria profunda que brota 
do próprio coração da vida trinitária e é-nos comunicada no Filho. Trata-se da alegria como dom 
inefável que o mundo não pode dar. Segundo a Escritura, a alegria é fruto do Espírito Santo (cf. Gl 
5, 22), que nos permite entrar na Palavra e fazer com que a Palavra divina entre em nós e frutifique 
para a vida eterna. Anunciando a Palavra de Deus na força do Espírito Santo, queremos comunicar 
também a fonte da verdadeira alegria, não uma alegria superficial e efêmera, mas aquela que brota 
da certeza de que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna (cf. Jo 6,68).”

Papa Bento XVI.
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini. São Paulo: Paulinas, 2010.  p. 215.

Colaboração João Machado - Paróquia Nossa Senhora do Rosário

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, auxiliai sempre os que ali-
mentais com o vosso sacramento para que 
possamos colher os frutos da redenção na li-
turgia e na vida. 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 fiéis viver con-
tinuamente os sacramentos pascais e desejar 
ardentemente os bens futuros, para que, fiéis 
aos mistérios pelos quais renasceram, sejam 
levados por suas obras a uma nova vida. 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.

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
Não é possível servir / A dois senhores, 
com agrado. / Se somos de Jesus Cristo, / 
O mundo fique de lado. / Senhor, desprezo 
as riquezas, / Pra caminhar a teu lado.
1. Feliz quem teme o Senhor / E ama seus 
mandamentos. / Seus filhos serão valentes, / 
Benditos seus descendentes.
2. Em casa terá fartura, / Será sempre dadi-
voso. / Pra quem é bom, é luz forte, / Bom e 
misericordioso.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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