
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS 

1. CANTO DE ENTRADA
Toda a terra te adore, / Ó Senhor do uni-
verso, / Os louvores do teu nome / Cante o 
povo em seus versos!
1. Venham todos, com alegria, / Aclamar nos-
so Senhor, / Caminhando ao seu encontro, / 
Proclamando seu louvor. / Ele é o Rei dos reis. 
/ E dos deuses o maior.
2. Tudo é dele: abismos, montes, / Mar e terra 
ele formou. / De joelhos adoremos / Este Deus 
que nos criou, / Pois nós somos seu rebanho / 
E ele é nosso Pastor.

2. SAUDAÇÃO 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda a 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 
- O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à con-
versão. Reconheçamos ser pecadores e invo-
quemos com confiança a misericórdia do Pai  
(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 condu-
za 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 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, que governais o céu e a terra, escutai 
com bondade as preces do vosso povo e dai 
ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 49,3.5-6)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
3O Senhor me disse: “Tu és o meu Servo, Is-
rael, em quem serei glorificado”. 5E agora diz-
-me o Senhor – ele que me preparou desde 
o nascimento para ser seu Servo – que eu 
recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a 
ele; aos olhos do Senhor esta é a minha gló-
ria. 6Disse ele: “Não basta seres meu Servo 
para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir 
os remanescentes de Israel: eu te farei luz das 
nações, para que minha salvação chegue até 
aos confins da terra”. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!
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“COM PRAZER, FAÇO A VOSSA VONTADE”
A liturgia de hoje nos apresenta a questão da vocação e nos convida a situá-la no contexto 

do projeto de Deus para a humanidade e para o mundo. Deus tem um projeto de vida plena 
para oferecer aos que criou e ama; e elege pessoas para serem testemunhas desse projeto 
na história e no tempo. Esses eleitos somos nós, se aderirmos ao seu convite. Neste domin-
go, junto com João Batista, testemunhamos que Jesus é verdadeiramente o filho de Deus. 
Que elimina o pecado do mundo com sua morte na cruz e batiza no Espírito Santo por sua 
ressurreição. Celebremos a Páscoa de Jesus Cristo que se revela em todas as pessoas que 
testemunham sua fé em favor dos irmãos, cantando!



7. SALMO RESPONSORIAL (39(40))
- Eu disse: Eis que venho, Senhor, com pra-
zer faço a vossa vontade.
- Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-
-se, ouviu meu clamor. / Canto novo ele pôs 
em meus lábios, / um poema em louvor ao 
Senhor.
- Sacrifício e oblação não quisestes, / mas 
abristes, Senhor, meus ouvidos; / não pedis-
tes ofertas nem vítimas, / holocaustos por nos-
sos pecados!
- E então eu vos disse: “Eis que venho!” / So-
bre mim está escrito no livro: / “Com prazer 
faço a vossa vontade, guardo em meu cora-
ção vossa lei!”!
- Boas-novas de vossa justiça anunciei numa 
grande assembleia; vós sabeis: não fechei os 
meus lábios!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 1,1-3)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios.
1Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cris-
to, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, 
2à Igreja de Deus que está em Corinto: aos 
que foram santificados em Cristo Jesus, cha-
mados a ser santos junto com todos os que, 
em qualquer lugar, invocam o nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 
3Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nos-
so Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Jo 1,29-34)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
A Palavra se fez carne, entre nós ela acampou; 
todo aquele que a acolheu, de Deus filho se 
tornou!

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

Naquele tempo, 29João viu Jesus aproximar-
-se dele e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. 30Dele é que eu 
disse: ‘Depois de mim vem um homem que 
passou à minha frente, porque existia antes de 
mim’. 31Também eu não o conhecia, mas se eu 
vim batizar com água, foi para que ele fosse 
manifestado a Israel”. 32E João deu testemu-
nho, dizendo: “Eu vi o Espírito descer, como 
uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. 
33Também eu não o conhecia, mas aquele 
que me enviou a batizar com água me disse: 
‘Aquele sobre quem vires o Espírito descer e 

permanecer, este é quem batiza com o Espíri-
to Santo’. 34Eu vi e dou testemunho: Este é o 
Filho 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.
- Ao Senhor, que nos chama sempre mais a 
ser construtores do seu Reino, com fé e espe-
rança, apresentemos nossas orações.
1. Senhor, que a vossa Igreja, chamada a ser 
testemunha e anunciadora do vosso Reino, 
ajude a humanidade a se santificar em sua ca-
minhada para vós, nós vos pedimos: 
- Fazei-nos, Senhor, profeta da verdade!
2. Senhor, que todos os agentes de pastorais 
e movimentos que colaboram para o trabalho 
da evangelização sejam ajudados a crescer 
na fé, levando esperança àqueles que deles 
se aproximam, nós vos pedimos:
3. Senhor, para aqueles que ignoram o vosso 
chamado e vivem uma vida de autossuficiên-
cia, que a mensagem do vosso Filho chegue 
aos seus corações e que se convertam para 
vós, nós vos pedimos:
4. Senhor, para que nossa comunidade seja 
mais atenta e vigilante ao testemunho de vos-
sa palavra e assim possam levar alegria e co-
ragem aos desanimados, nós vos pedimos: 

 (Conclusão espontânea do celebrante)

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
De mãos estendidas, ofertamos / O que de 
graça recebemos (bis)
1. A natureza tão bela, / Que é louvor, que é 
serviço, / O sol que ilumina as trevas, / Trans-
formando-as em luz. / O dia que nos traz o pão 
/ E a noite que nos dá repouso, / Ofertamos ao 
Senhor / O louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira / Ofertamos ao Se-
nhor, / Como prova de amizade, / Como prova 
de amor. / Com o vinho e com o pão, / Oferte-
mos ao Senhor / Nossa vida toda inteira, / O 
louvor da criação.



14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício para a glória do teu nome para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois, todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V (DO CON-
GRESSO DE MANAUS)
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração esta em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nossa dever e nossa salvação.

É JUSTO e nos faz todos ser mais santos lou-
var a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez naquela 
ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem 
unidos, louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz 
dos santos todos, para cantar (dizer):
- Santo, Santo, Santo...
SENHOR, vós que sempre quisestes ficar mui-
to perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, mandai vosso Espí-
rito Santo a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo † e no Sangue de nosso Se-
nhor Jesus Cristo.
- Mandai vosso Espírito Santo!
NA NOITE em que ia ser entregue, ceando 
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em 
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cá-
lice em suas mãos, 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. 
Tudo isto é mistério da fé!
- Toda vez que se come deste Pão, toda vez 
que se bebe deste Vinho, se recorda a pai-

xão de Jesus Cristo e se fica esperando sua 
volta.
RECORDAMOS, ó Pai, neste momento, a pai-
xão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição 
e ascensão; nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho 
que nos salva e dá coragem.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E QUANDO recebermos Pão e Vinho, o Corpo 
e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una 
num só corpo, para sermos um só povo em 
seu amor.
- O Espírito nos una num só corpo.
PROTEGEI vossa Igreja que caminha nas es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia reno-
vando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
- Caminhamos na estrada de Jesus.
DAI ao santo Padre, o Papa Francisco, ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a Cesar, que 
é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu 
rebanho.
- Caminhamos na estrada de Jesus.
ESPERAMOS entrar na vida eterna com a Vir-
gem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
- Esperamos entrar na vida eterna.
A TODOS que chamastes para a outra vida na 
vossa amizade, e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que 
para todos preparastes.
- A todos dai a luz que não se apaga.
E A NÓS, que agora estamos reunidos e somos 
povo santo e pecador, dai força para construir-
mos juntos o vosso reino que também é nosso. 
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 forma-
dos por 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 
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, 



O CORDEIRO DE DEUS
O evangelho de hoje conta como João Batista apresenta Jesus a seus discípulos, chamando-o de 

“cordeiro de Deus”. Este título é estranho para nós e certamente não suscita muita simpatia entre os 
jovens da época, pois era necessário ser quase um super-homem para enfrentar o império e as vicissi-
tudes do tempo, por isso, nenhum jovem gostaria de ser chamado de “cordeiro”.

O pano de fundo deste título é a imagem do Servo do Senhor, que se encontra nos “Cânticos do 
Servo” da profecia de Isaias (Is 42,1-4; 49, 3.5-6; 50 e 53), que apresenta o Servo no qual Deus coloca 
seu Espírito, para que reúna seu povo e seja para eles a luz das nações, o Servo Sofredor é comparado 
com o cordeiro levado ao matadouro, imagem que estende a Jesus, o Servo do Senhor. 

Se Jesus, ao ser batizado por João, aparece como o Servo do Senhor, João o chama mais explici-
tamente, “o cordeiro que tira o pecado do mundo”, “aquele sobre quem o Espírito permanece” e que 
“batiza com o Espírito”. Tudo isso para dizer que Jesus é convidado por Deus para libertar o mundo 
do pecado e comunicar o Espírito de Deus aos fiéis. Ambas as coisas, ele as realiza por sua morte por 
nós. Ele morre coo o cordeiro redentor e, quando de sua “exaltação” (na cruz e na glória), confere-nos 
o Espírito (Jo 7, 39), para libertar o mundo do pecado. 

Se combinarmos essas ideias, parece que esse “cordeiro” não é tão passivo assim. Somos bati-
zados no Espírito conferido pelo cordeiro libertador, para libertar o mundo do mal. Somos chamados 
a realizar a mesma missão do Servo e Cordeiro: dar a nossa vida para que o pecado seja derrotado. 
É o sentido profundo do martírio cristão, que sempre acompanha a caminhada da comunidade de Je-
sus até hoje. Sempre haverá cristãos que, representando o povo de Deus inteiro, darão sua vida para 
desfazer a força do pecado, para desarmar o mal do mundo. Tudo isso faz parte de nossa “vocação a 
sermos santos”, o seja, a pertencermos a Deus.

Amilton Gonçalves Cruz - Instituto Franz de Castro Holzwarth

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus vos abençoe e vos guarde.
 - Amém.
- Ele vos mostre a sua face e se compadeça 
de vós. 
- Amém.
- Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua 
paz. 
- 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.

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) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
És Jesus, o Cordeiro de Deus / Que te ofer-
tas pra ser imolado. / Vem nos dar o alimen-
to da Vida / E tirar deste mundo o pecado 
(bis)!
1. Bendito o Deus de Israel, / Que seu povo 
visitou / E deu-nos libertação / Enviando um 
Salvador, / Da casa do rei Davi, / Seu ungido 
servidor.
2. Cumpriu a voz dos profetas / Desde os tem-
pos mais antigos, / Quis libertar o seu povo 
/ Do poder dos inimigos, / Lembrando-se da 
aliança / De Abraão e dos antigos.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso 
Espírito de caridade, para que vivam unidos 
no vosso amor os que alimentais com o mes-
mo pão. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.
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