
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Vão entrando e de joelhos / Ao Senhor nós 
adoremos, / Pois é Ele o nosso Criador, / 
Nosso Deus, e somos dele!
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 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.
- 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).
- 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): Velai, ó Deus, sobre a 
vossa família, com incansável amor; e, como 
só confiamos na vossa graça, guardai-nos 
sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 58,7-10)
Leitura do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: 7Reparte o pão com o fa-
minto, acolhe em casa os pobres e peregri-
nos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e 
não desprezes a tua carne. 8Então, brilhará tua 
luz como a aurora e tua saúde há de recupe-
rar-se mais depressa; à frente caminhará tua 
justiça e a glória do Senhor te seguirá. 9Então 
invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás 
socorro, e ele dirá: “Eis-me aqui”. Se destruí-
res teus instrumentos de opressão, e deixares 
os hábitos autoritários e a linguagem maldosa; 
10se acolheres de coração aberto o indigente e 
prestares todo o socorro ao necessitado, nas-
cerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura 
será como o meio-dia.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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 VOCÊ TAMBÉM É SAL E LUZ!
Com alegria reunimo-nos para nosso encontro com Jesus, que neste domingo nos pro-

põe algo muito especial: ser sal da terra e luz do mundo, na Igreja e na sociedade. Pelo batis-
mo, cada um de nós recebeu esta missão tão bonita e importante: dar verdadeiro testemunho 
de fé nos diversos ambientes e momentos de nossa caminhada. Que o Espírito Santo nos 
fortaleça nesta missão para que, com nossas vidas, possamos iluminar as diversas realida-
des do mundo. Cantemos!



7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 111(112))
- Uma luz brilha nas trevas para o justo, per-
manece para sempre o bem que fez.
- Ele é correto, generoso e compassivo, como 
luz brilha nas trevas para os justos. / Feliz o 
homem caridoso e prestativo, que resolve 
seus negócios com justiça.
- Porque jamais vacilará o homem reto, sua 
lembrança permanece eternamente! / Ele 
não teme receber notícias más: confiando em 
Deus, seu coração está seguro.
- Seu coração está tranquilo e nada teme. / Ele 
reparte com os pobres os seus bens, perma-
nece para sempre o bem que fez e crescerão 
a sua glória e seu poder!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 2,1-5)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios.
1Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-
-vos o mistério de Deus, não recorri a uma lin-
guagem elevada ou ao prestígio da sabedoria 
humana. 2Pois, entre vós, não julguei saber 
coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado. 3Aliás, eu estive junto de vós, com 
fraqueza e receio, e muito tremor. 4Também a 
minha palavra e a minha pregação não tinham 
nada dos discursos persuasivos da sabedo-
ria, mas eram uma demonstração do poder do 
Espírito, 5para que a vossa fé se baseasse no 
poder de Deus, e não na sabedoria dos ho-
mens.
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 5,13-16)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Pois eu sou a Luz do mundo, quem nos diz é 
o Senhor; e vai ter a Luz da Vida, quem se faz 
meu seguidor!

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

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-
los: 13“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se 
tornar insosso, com que salgaremos? Ele não 
servirá para mais nada, senão para ser jogado 
fora e ser pisado pelos homens. 14Vós sois a 
luz do mundo. Não pode ficar escondida uma 
cidade construída sobre um monte. 15Ninguém 
acende uma lâmpada e a coloca debaixo de 
uma vasilha, mas, sim, num candeeiro, onde 
brilha para todos, que estão na casa. 16Assim 

também brilhe a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e lou-
vem o vosso Pai que está 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 
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)
1. Pela Igreja, para que seguindo com fideli-
dade sua missão, exalte com alegria entre os 
povos os valores do Reino, rezemos: 
- Vinde em nosso auxílio, Senhor!
2. Pelos nossos governantes, para que este-
jam sempre atentos à defesa dos mais frágeis, 
trabalhando pelo bem comum de toda a po-
pulação brasileira, rezemos:
3. Para que possamos dar autêntico testemu-
nho cristão na família, no trabalho, nos relacio-
namentos e nas diversas realidades de nossa 
vida, rezemos:
4. Por todos os cristãos, para que agindo no 
mundo mostrem a luz da sabedoria que está 
contida nos mandamentos de Deus, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1 - Os dons que trago aqui são o que fiz, o 
que vivi. / O pão que ofertarei, pouco depois 
comungarei. / Assim, tudo o que é meu, sinto 
também que é de Deus.
Esforços, trabalhos e sonhos. / O amor 
concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com 
Cristo e em Cristo, / tudo ofertamos ao pai 
na alegria.
2 - Jesus nos quis chamar, para seguir e aju-
dar / E aqui nos vai dizer, como servir e ofe-
recer. / Deus põe nas minhas mãos, para eu 
partir com meus irmãos.

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)
Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o 
vinho para alimento da nossa fraqueza, con-
cedei que se tornem para nós sacramento da 
vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração está em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso de-
ver e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele 
é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. 
Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro 
homem, concebido do Espírito Santo e nasci-
do da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa 
vontade, e reunir um povo santo em vosso lou-
vor, estendeu os braços na hora da sua paixão, 
a fim de vencer a morte e manifestar a ressur-
reição. Por ele, os anjos celebram vossa gran-
deza e os santos proclamam vossa glória. Con-
cedei-nos também a nós associar-nos a seus 
louvores, dizendo (cantando) 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 CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA 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
- Antes de participarmos do banquete da Eu-
caristia, sinal de reconciliação e vínculo de 
união fraterna, rezemos, juntos, como o Se-
nhor 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.



SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO

Sal e luz. No Evangelho deste domingo, Jesus utiliza duas imagens muito conhecidas 
para definir seus discípulos e a missão que a eles conferiu. Sal e luz, símbolos milenares de 
conservação e iluminação possuem significados muito fortes que estão ligados ao nosso 
testemunho de fé. E como o mundo precisa deste testemunho!

 Nas famílias, no trabalho, nas escolas, na política, na pesquisa científica, na igreja, nas 
comunicações, nas ruas, nos diversos ambientes que compõem a nossa sociedade, cada 
um de nós é chamado a viver e a testemunhar a sua fé, através de atitudes baseadas nos 
valores do Evangelho, colaborando assim para a construção de uma sociedade mais justa, 
fraterna e solidária.

 Como fruto dos trabalhos efetuados na 54.ª Assembleia Geral da CNBB realizada em 
2016 em Aparecida, foi redigido um belíssimo texto a respeito deste assunto, o Documento 
n. 105 da CNBB, que em seu capítulo I nos recorda que: “Nem o sal, nem a luz, nem a Igreja, 
nem nenhum cristão vive para si mesmo. Sua missão é sair de si, iluminar, se doar, dar sabor, 
dissolver. Os cristãos leigos e leigas, na Igreja e na sociedade devem ter olhares luminosos 
e corações sábios, para gerar luz, sabedoria e sabor, como Jesus Cristo e seu Evangelho”.

 Que o Espírito Santo nos ilumine e fortaleça para que cada um de nós seja sal e luz no 
mundo em que vivemos.

Fábio Vieira – Paróquia Santa Cecília

- 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 a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mun-
do.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Senhor, nós queremos ser luz para o mun-
do, / Que vive nas trevas, andando no escu-
ro. / Queremos ser sal, levando pra todos / 
O gosto da vida, num mundo tão duro.
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: Ó Deus, vós quisestes que partici-
pássemos do mesmo pão e do mesmo cálice; 
fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, 
que tenhamos a alegria de produzir muitos 
frutos para a salvação do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor.  - Amém.
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ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Que o Deus de toda consolação disponha 
na sua paz os vossos dias e vos conceda as 
suas bênçãos
. - Amém.
- Sempre vos liberte de todos os perigos e 
confirme os vossos corações em seu amor. 
- Amém.
- E assim, ricos em esperança, fé e caridade, 
possais viver praticando o bem e chegar feli-
zes à vida eterna. 
- 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.

SEGUNDA: GN 1,1-19; SL 103; MC 6,53-56.
TERÇA: GN 1,20 - 2,4ª; SL 8; MC 7,1-13.
QUARTA: GN 2,4B-9.15-17; SL 103; MC 7,14-23.          
QUINTA: GN 2,18-25; SL 127; MC 7,24-30.
SEXTA: GN 3,1-8; SL 31; MC 7,31-37. 
SÁBADO: GN 3,9-24; SL 89; MC 8,1-10.
DOMINGO: ECLO 15,16-2; SL 118; 1COR 2, 
6-10; MT 5,17-37.

LEITURAS DA SEMANA:


