
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Exulte de alegria / Quem busca a Deus, / 
Quem busca a Deus, / Quem busca a Deus, 
/ Sua face é tudo o que eu queria!
1. Que se abram teus ouvidos / Ao clamor dos 
meus pedidos! / Se dos erros vais lembrar, / 
Quem, Senhor, vai aguentar?... / Porque há 
em ti perdão, / Todos te respeitarão!
2. No Senhor minh’alma espera / Eu confio em 
sua Palavra. / O vigia espera o sol, / Eu espero 
o meu Senhor. / Seu amor, sua piedade / Nos 
libertam da maldade!

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
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós so-
mos convidados a morrer ao pecado e res-
surgir 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, / 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): Deus Eterno e Todo-Po-
deroso, aumentai em nós a fé, a esperança e 
a caridade e dai-nos amar o que ordenais para 
conseguirmos o que prometeis. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Eclo 35,15b-17.20-22a)
Leitura do Livro do Eclesiástico.
15bO Senhor é um juiz que não faz discrimina-
ção de pessoas. 16Ele não é parcial em prejuí-
zo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos 
oprimidos; 17jamais despreza a súplica do ór-
fão, nem da viúva, quando desabafa suas má-
goas. 20Quem serve a Deus como ele o quer, 
será bem acolhido e suas súplicas subirão até 
as nuvens. 21A prece do humilde atravessa as 
nuvens: enquanto não chegar não terá repou-
so; e não descansará até que o Altíssimo in-
tervenha, 22afaça justiça aos justos e execute o 
julgamento. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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Nós podemos, sim, e devemos agradecer a Deus tudo o que temos e tudo o que somos, 

porque recebemos tudo de Deus. Mas nossa gratidão deve partir de uma profunda humilda-
de, de um reconhecimento sincero de que nada somos e nada podemos fazer de bom sem a 
graça de Deus. E de forma alguma temos o direito de julgar e desprezar os outros, pois Deus 
não despreza um coração contrito e humilhado. Cantemos.



7. SALMO RESPONSORIAL ((Sl 33 (34))
- O pobre clama a Deus e ele escuta: o Se-
nhor liberta a vida dos seus servos.
- Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, 
seu louvor estará sempre em minha boca. / 
Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam 
os humildes e se alegrem!
- Mas ele volta a sua face contra os maus, para 
da terra apagar sua lembrança. / Clamam os 
justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas 
as angústias os liberta.
- Do coração atribulado ele está perto e con-
forta os de espírito abatido. / Mas o Senhor 
liberta a vida dos seus servos, e castigado não 
será quem nele espera.

8. SEGUNDA LEITURA (2Tm 4,6-8.16-18)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Ti-
móteo.
Caríssimo: 6Quanto a mim, eu já estou para 
ser oferecido em sacrifício; aproxima-se o mo-
mento de minha partida. 7Combati o bom com-
bate, completei a corrida, guardei a fé. 8Agora 
está reservada para mim a coroa da justiça, 
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; 
e não somente a mim, mas também a todos 
que esperam com amor a sua manifestação 
gloriosa. 16Na minha primeira defesa, ninguém 
me assistiu; todos me abandonaram. Oxalá 
que não lhes seja levado em conta. 17Mas o 
Senhor esteve a meu lado e me deu forças; 
ele fez com que a mensagem fosse anunciada 
por mim integralmente, e ouvida por todas as 
nações; e eu fui libertado da boca do leão. 18O 
Senhor me libertará de todo mal e me salvará 
para o seu Reino celeste. A ele a glória, pelos 
séculos dos séculos! Amém. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 18,9-14)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, con-
fiando-nos sua Palavra; a Palavra da reconci-
liação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva.

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

Naquele tempo, 9Jesus contou esta parábola 
para alguns que confiavam na sua própria jus-
tiça e desprezavam os outros: 10“Dois homens 
subiram ao Templo para rezar: um era fariseu, 
o outro cobrador de impostos. 11O fariseu, de 
pé, rezava assim em seu íntimo: ‘Ó Deus, eu 
te agradeço porque não sou como os outros 

homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem 
como este cobrador de impostos. 12Eu jejuo 
duas vezes por semana, e dou o dízimo de 
toda a minha renda’. 13O cobrador de impos-
tos, porém, ficou à distância, e nem se atrevia 
a levantar os olhos para o céu; mas batia no 
peito, dizendo: ‘Meu Deus, tem piedade de 
mim que sou pecador!’. 14Eu vos digo: este úl-
timo voltou para casa justificado, o outro não. 
Pois quem se eleva será humilhado, e quem 
se humilha será elevado”.  
- 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, tornai-nos mais justos e solidários!
1. Em 2015, mais de um bilhão de pessoas 
passava fome no mundo. A Igreja ajuda milha-
res de pessoas em todo o mundo, com a so-
lidariedade dos fiéis. Para que sejamos mais 
solidários e generosos na partilha dos bens, 
rezemos.
2. Que a nossa oferta generosa faça chegar o 
Evangelho a nossos irmãos do mundo todo, 
rezemos.
3. “O Senhor veio em meu auxílio e me deu for-
ças. Assim, pude completar a proclamação da 
mensagem, para todas as nações ouvirem”, 
diz São Paulo. Para que Cristo seja nossa for-
ça e tenhamos coragem para testemunhá-lo e 
anunciá-lo, rezemos.
4. Partilha, serviço, testemunho e anúncio são 
exigências de nossa fé. Muitas pessoas gos-
tariam de partir para a Missão e evangelizar. 
Para tanto, precisam de nossa ajuda. Hoje é o 
Dia Mundial das Missões, o dia e o momento 
da partilha. Para que sejamos generosos na 
Coleta de hoje, que se destina às Missões do 
mundo inteiro, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito seja Deus Pai, / Do universo criador, 



/ Pelo pão que nós recebemos, / Foi de graça 
e com amor.
O homem que trabalha / Faz a terra produ-
zir. / O trabalho multiplica os dons / Que 
nós vamos repartir!
2. Bendito seja Deus Pai, / Do universo o cria-
dor, / Pelo vinho que nós recebemos, / Foi de 
graça e com amor.

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

(Sobre as Oferendas)
Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que realizamos. Por 
Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVER-
SAS CIRCUNSTÂNCIAS - 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, Pai misericordioso e Deus 
fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mos-
trou cheio de misericórdia pelos pequenos e 
pobres, pelos doentes e pecadores, colocan-
do-se ao lado dos perseguidos e marginaliza-
dos. Com a vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos como filhos 
e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos 
e Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e 
proclamamos o hino de vossa glória, cantan-
do (dizendo): a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois santo e digno de lou-
vor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, Ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós.
- O vosso Filho permaneça entre nós!
NÓS VOS SUPLICAMOS, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para santifi-
car estes dons do pão e do vinho, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e †  o Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
- Mandai o vosso Espírito Santo!
NA VESPERA de sua paixão, durante a última 
Ceia, 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, toman-
do o cálice em suas mãos, vos deu graças 
novamente e o entregou 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!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO, pois, ó Pai Santo, a memória 
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que 
pela paixão e morte de cruz fizestes entrar 
na glória da ressurreição e colocastes à vos-
sa direita, anunciamos a obra do vosso amor 
até que Ele venha e vos oferecemos o Pão da 
Vida e o Cálice da Bênção.
OLHAI COM BONDADE para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pas-
cal de Cristo, que vos foi entregue. E conce-
dei que, pela força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por toda a eterni-
dade, entre os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.
- Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
SENHOR DEUS, conduzi a vossa Igreja à per-
feição na fé e no amor, em comunhão com o 
nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Cesar, 
com todos os Bispos, presbíteros e diáconos 
e todo o povo que conquistastes.
- Confirmai o vosso povo na unidade!
DAÍ-NOS OLHOS para ver as necessidades 
e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; 
inspirai-nos palavras e ações para confortar os 
desanimados e oprimidos; fazei que, a exem-
plo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, 
nos empenhemos lealmente no serviço a eles. 
Vossa Igreja seja testemunha vida da verdade 
e da liberdade, da justiça e da paz, para que 
toda a humanidade se abra à esperança de 
um mundo novo.
- Ajudai-nos a criar um mundo novo!
LEMBRAI-VOS dos nossos irmãos e irmãs 
(N. e N.), que adormeceram na paz do vosso 
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a ple-
nitude da vida.
- Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
CONCEDEI-NOS AINDA, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a bem-aven-
turada Virgem Maria, com os Apóstolos e Már-
tires, e todos os Santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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!



IGREJA MISSIONÁRIA, TESTEMUNHA DE MISERICÓRDIA
Precisamente neste Ano Jubilar celebra o seu nonagésimo aniversário o Dia Mundial das 

Missões, promovido pela Pontifícia Obra da Propagação da Fé e aprovado pelo Papa Pio XI 
em 1926. Por isso, considero oportuno recordar as sábias indicações dos meus Predecesso-
res, estabelecendo que fossem destinadas a esta Obra todas as ofertas que cada diocese, 
paróquia, comunidade religiosa, associação e movimento, de todo o mundo, pudessem re-
colher para socorrer as comunidades cristãs necessitadas de ajuda e revigorar o anúncio do 
Evangelho até aos últimos confins da terra. Também nos nossos dias, não nos subtraiamos a 
este gesto de comunhão eclesial missionário; não restrinjamos o coração às nossas preocu-
pações particulares, mas alarguemo-lo aos horizontes da humanidade inteira. Santa Maria, 
ícone sublime da humanidade redimida, modelo missionário para a Igreja, ensine a todos, 
homens, mulheres e famílias, a gerar e guardar por todo o lado a presença viva e misteriosa 
do Senhor Ressuscitado, que renova e enche de jubilosa misericórdia as relações entre as 
pessoas, as culturas e os povos. 

Mensagem do Santo Padre o Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões
Colaboração Diácono Marcos Reis de Faria - Catedral São Dimas

retirou. / E, como se eu fosse águia, / Vem re-
novar meu vigor.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, que os vossos sacramen-
tos produzam em nós o que significam, a fim 
de que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 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.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

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 sem-
pre!
- 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.
- 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 Cordei-
ro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
“Piedade, meu Deus, piedade, / Piedade de 
mim, pecador” / Foi a prece do vil publica-
no, / Que perdoado pra casa voltou!
1. Minh’alma louva o Senhor, / Seu nome seja 
louvado! / Minh’alma louva o Senhor, / Por 
tudo que me tem dado. / Me cura as enfermi-
dades / E me perdoa os pecados.
2. Me tira da triste morte, / Me dá carinho e 
amor. / Com sua misericórdia / Do abismo me 
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