
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS 

1. CANTO DE ENTRADA
Ó Senhor, salva teus filhos / E reúne os espa-
lhados, / Para que te celebremos,/ Nós, em ti, 
glorificados!
1. Venham todos, com alegria, / Aclamar nosso 
Senhor, / Caminhando ao seu encontro, / Procla-
mando seu louvor. / Ele é o Rei dos reis. / E dos 
deuses o maior.
2. Tudo é d’Ele: 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.
- Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus 
Pai, pela santificação do Espírito para obedecer 
a Jesus Cristo e participar da bênção da asper-
são do seu sangue, graça e paz vos sejam con-
cedidas abundantemente.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL 
- No início desta Celebração Eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconci-
liação e comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, ir-
mãos e irmãs, que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e omissões, 
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 conduza 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 ho-
mens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos 
céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós vos lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos adora-
mos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos 
graças / por vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordei-
ro 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): Concedei-nos, Senhor, nos-
so Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar 
todas as pessoas com verdadeira caridade. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Sf 2,3;3,12-13)
Leitura da Profecia de Sofonias.

 3Buscai o Senhor, humildes da terra, que pon-
des em prática seus preceitos; praticai a justiça, 
procurai a humildade; talvez achareis um re-
fúgio no dia da cólera do Senhor. 3,12E deixarei 
entre vós um punhado de homens humildes e 
pobres. E no nome do Senhor porá sua espe-
rança o resto de Israel. 13Eles não cometerão 
iniquidades nem falarão mentiras; não se en-
contrará em sua boca uma língua enganadora; 
serão apascentados e repousarão, e ninguém 
os molestará. - Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 145)
- Felizes os pobres em espírito, porque deles 
é o Reino dos Céus.
- O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que 
são oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, é 
o Senhor quem liberta os cativos.
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 “BUSCAI O SENHOR, HUMILDES DA TERRA!”
Irmãos e irmãs em Cristo, na liturgia de hoje, Jesus apresenta-se como mensageiro enviado 

por Deus para anunciar aos pequenos a Boa-Nova. Sua solicitude com os mais pobres era sinal 
de sua missão. Dessa forma, Deus nos insere em sua lógica, em sua forma de pensar e agir e nos 
confronta com nossas convicções e nos pede para repensarmos nosso jeito de viver. Certos de 
que a Páscoa de Jesus se manifesta em todas as pessoas que se esforçam para levarem esperan-
ça de um dia melhor aos mais necessitados, iniciemos cantando.



- O Senhor abre os olhos aos cegos o Senhor faz 
erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é 
justo. / É o Senhor quem protege o estrangeiro.
- Felizes os pobres em espírito, porque deles 
é o Reino dos Céus.
- Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde 
os caminhos dos maus. / O Senhor reinará para 
sempre! A Sião, o teu Deus reinará para sempre 
e por todos os séculos!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 1, 26-31)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Corín-
tios.
26Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes 
chamados por Deus. Pois entre vós não há mui-
tos sábios de sabedoria humana nem muitos 
poderosos nem muitos nobres. 27Na verdade, 
Deus escolheu o que o mundo considera como 
estúpido, para assim confundir os sábios; Deus 
escolheu o que o mundo considera como fraco, 
para assim confundir o que é forte; 28Deus esco-
lheu o que para o mundo é sem importância e 
desprezado, o que não tem nenhuma serventia, 
para assim mostrar a inutilidade do que é con-
siderado importante, 29para que ninguém possa 
gloriar-se diante dele. 30É graças a ele que vós 
estais em Cristo Jesus, o qual se tornou para 
nós, da parte de Deus: sabedoria, justiça, santifi-
cação e libertação, 31para que, como está escri-
to, ‘quem se gloria, glorie-se no Senhor’. 
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 5,1-12a)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, 
pois bem grande é a recompensa que nos céus 
tereis, um dia!

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

Naquele tempo: 1Vendo Jesus as multidões, su-
biu ao monte e sentou-se. Os discípulos apro-
ximaram-se, 2e Jesus começou a ensiná-los: 
3’Bem-aventurados os pobres em espírito, por-
que deles é o Reino dos Céus. 4Bem-aventura-
dos os aflitos, porque serão consolados. 5Bem-
-aventurados os mansos, porque possuirão a 
terra. 6Bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão saciados. 7Bem-aven-
turados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia. 8Bem-aventurados os puros de co-
ração, porque verão a Deus. 9Bem-aventurados 
os que promovem a paz, porque serão chama-
dos filhos de Deus. 10Bem-aventurados os que 
são perseguidos por causa da justiça, porque 
deles é o Reino dos Céus. 11Bem-aventurados 
sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e 

mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, 
por causa de mim. 12aAlegrai-vos e exultai, porque 
será grande a vossa recompensa nos céus.
- Palavra do Senhor. 
- 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 Fi-
lho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; / nasceu da Virgem Maria; / 
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, mor-
to 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 Ca-
tólica; / na comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE.
- Confiantes que Deus acolhe nossos clamores, 
nos ama e nos chama à sua vida, apresentemos 
nossas preces:
1. Para que sua Igreja possa ser profética no tes-
temunho de humildade e simplicidade e se faça 
sempre serva da humanidade, sobretudo dos 
mais necessitados, nós vos pedimos: 
- Atendei-nos, Senhor!
2. Para que todos os cristãos entendam que o 
amor deve ocupar a centralidade da vida, tes-
temunhando sempre a vossa Palavra, nós vos 
pedimos:
3. Para que aqueles que sofrem injustiças e per-
seguições por causa da luta pelas causas do 
bem, da justiça e da verdade, encontrem em vós 
a força necessária para perseverar, nós vos pe-
dimos:

 (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 ser-
viço, / O sol que ilumina as trevas, / Transforman-
do-as em luz. / O dia que nos traz o pão / E a noi-
te que nos dá repouso, / Ofertamos ao Senhor / 
O louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira / Ofertamos ao Senhor, 
/ Como prova de amizade, / Como prova de 
amor. / Com o vinho e com o pão, / Ofertemos 
ao Senhor / Nossa vida toda inteira, / O louvor 
da criação.

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



(Sobre as Oferendas)
Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas ofe-
rendas em vosso altar; acolhei-as com bondade, 
a fim de que se tornem o sacramento da nossa 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA (PARA DIVER-
SAS CIRCUNSTÂNCIAS – VID)
- 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.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos 
destes vosso filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e 
redentor. Ele sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes 
e pecadores, colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a vida e a pala-
vra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais 
de todos como filhos e filhas. Por essa razão, 
com todos os anjos e santos, nos vos louvamos 
e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa 
glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois santo e digno de louvor, 
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 ou-
trora 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 santificar 
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 VÉSPERA 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, tomando o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO 
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 pai-
xão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 

ressurreição e colocastes à vossa direita, anun-
ciamos 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 
pascal de Cristo, que vos foi entregue. E conce-
dei que, pela força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por toda a eternida-
de, entre os membros do vosso filho, cujo Corpo 
e Sangue comungamos.
- Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
SENHOR DEUS, conduzi a vossa Igreja à perfei-
ção 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!
DAI-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 exemplo 
de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vos-
sa Igreja seja testemunha viva 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 conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-
-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
- Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
CONCEDEI-NOS, ainda, no fim da nossa pere-
grinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. 
E em comunhão com a bem-aventurada virgem 
Maria, com os apóstolos e mártires, e todos os 
santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Je-
sus Cristo, vosso filho.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Antes de participarmos do banquete da Euca-
ristia, 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 misericór-
dia, sejamos sempre livres do pecado e protegi-
dos de todos os perigos, enquanto, vivendo a es-
perança, 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 mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. - Amém.



OS “POBRES NO ESPÍRITO”
A insistente pregação de Jesus e da Igreja em favor dos pobres incomoda certas pessoas. Nas 

Bem-aventuranças segundo Mateus (evangelho), Jesus felicita “os pobres no espírito”. Por que “no 
espírito”? Talvez não sejam os materialmente pobres? É possível ser rico materialmente e pobre no 
espírito?

Na primeira leitura Deus mostra que seu favor não depende de poder e riqueza. Ele prefere os que 
praticam a justiça, ainda que pobres: os “pobres do Senhor”. Isso era difícil de entender para os antigos 
israelitas, que, como muita gente hoje, viam na riqueza uma prova do favor de Deus. 

Jesus no evangelho, anuncia o Reino de Deus, como dom e missão, ao que tem esse espírito dos 
“pobres de Deus”, os que não pretender dominar os outros pelo poder e a riqueza, mas se dispõe a 
colaborar na construção do reino de amor, justiça e paz, tornando-se pobres, colocando-se do lado dos 
pobres e confiando antes de tudo no poder de Deus e no valor de sua justiça, que é a sua vontade, o 
seu plano de salvação.

O “pobres de Deus” assumem atitudes inspiradas por Deus e seu Reino: pobreza, paciência, justi-
ça, paz etc. Aos que vivem assim, Jesus anuncia a felicidade (bem-aventurança) do Reino. Esses são 
os cidadãos do Reino. E de fato, o “manso”, o não violento tem bem mais condições de usar a terra do 
que o grileiro. Os pobres solidários constroem uma sociedade melhor que os ricos egoístas. Há quem 
diga que as Bem-aventuranças não visam os pobres materialmente, porque esses na podem ser os 
promotores da paz, as quais se refere a sétima bem-aventurança (Mt 5,9). Mas será que a verdadeira 
paz, fruto da justiça, não é promovida pelos pobres e os que em solidariedade com eles lutam pelo 
direito de todos?

Os pobres no espírito são os que não apenas “queriam”, mas efetivamente “querem e optam por 
formar o povo de Deus” com os oprimidos e empobrecidos, porque têm fome e sede do Reino de Deus 
e sua justiça.

Amilton Gonçalves Cruz - Instituto Franz de Castro Holzwarth

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bon-
dade 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 mos-
tre o caminho da caridade e da paz. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
† e Espírito Santo. - Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

- 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, ...
- Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: se al-
guém come deste Pão, viverá eternamente. Eis o 
Cordeiro 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
Felizes os pobres, felizes os mansos, quem 
busca a justiça, com sede e com fome. Feliz 
quem quer paz, feliz quem é puro, feliz quem 
padece, Senhor, por teu nome! (Bis)
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu 
nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me 
atendeu, me livrou de uma grande aflição.
2. Olhem todos pra ele e se alegrem, todo tempo 
sua boca sorria! Este pobre gritou e ele ouviu, 
fiquei livre de minha agonia.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Renovados pelo sacramento da nossa 
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este ali-
mento da salvação eterna nos faça progredir na 
verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor.  - Amém.
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