
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ENTRADA
Confiei em teu amor, / Tu me salvas e eu me 
alegro; / Ao Senhor eu cantarei / Pelo bem 
que me tem feito!
1. Ponho em Deus minha esperança, / Que eu 
não seja envergonhado. / Já que és justo, me 
defende: / Sei que vou ser libertado. / Vem ou-
vir a minha voz, / Eu estou angustiado.
2. Sê pra mim uma rocha firme, / Sê pra mim 
seguro abrigo, / Sê pra mim uma fortaleza. / 
Me orienta e eu vou contigo, / Eu te entrego 
o meu espírito / Desde agora, eu te bendigo.

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 
- Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para ser-
mos menos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor (pausa).
- Senhor, que viestes, não para condenar, mas 
para perdoar, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos alegrais pelo pecador arre-
pendido, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que muito perdoais a quem muito 
ama, 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): Concedei, ó Deus Todo-
-Poderoso, que, procurando conhecer sem-
pre o que é reto, realizemos vossa vontade em 
nossas palavras e ações. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Lv 19,1-2.17-18)
Leitura do Livro do Levítico.
1O Senhor falou a Moisés, dizendo: 2“Fala a 
toda a comunidade dos filhos de Israel, e dize-
-lhes: ‘Sede santos, porque eu, o Senhor vos-
so Deus, sou santo’. 17Não tenhas no coração 
ódio contra teu irmão. Repreende o teu próxi-
mo, para não te tornares culpado de pecado 
por causa dele. 18Não procures vingança, nem 
guardes rancor dos teus compatriotas. Ama-
rás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o 
Senhor!”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 102 (103))
- Bendize ó minh’alma, ao Senhor, pois ele 
é bondoso e compassivo!
- Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o 
meu ser, seu santo nome! / Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum 
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7º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 “SEDE SANTOS!”
Amados irmãos e irmãs, estamos reunidos em torno de Jesus, nosso Mestre e Senhor, que neste 

domingo nos ensina algo muito bonito e desafiador: amar os inimigos e rezar por aqueles que nos 
perseguem. O próprio Jesus é a nossa referência e nos ensina que a vivência do amor, do perdão e 
da misericórdia é a melhor forma de continuar sua presença entre nós, sendo autênticos discípulos 
missionários. Que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós na busca constante pela santidade de 
vida. Iniciemos nossa celebração, cantando!



de seus favores!
- Pois ele te perdoa toda culpa, e cura toda a 
tua enfermidade; / da sepultura ele salva a tua 
vida e te cerca de carinho e compaixão!
- Bendize ó minh’alma, ao Senhor, pois ele 
é bondoso e compassivo!
- O Senhor é indulgente, é favorável, é pacien-
te, é bondoso e compassivo. / Não nos trata 
como exigem nossas faltas, nem nos pune em 
proporção às nossas culpas.
- Quanto dista o nascente do poente, tanto 
afasta para longe nossos crimes. / Como um 
pai se compadece de seus filhos o Senhor 
tem compaixão dos que o temem!

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 3,16-23)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios.
Irmãos: 16Acaso não sabeis que sois santuário 
de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? 
17Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus 
o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, 
e vós sois esse santuário. 18Ninguém se iluda: 
Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas 
deste mundo, reconheça sua insensatez, para 
se tornar sábio de verdade; 19pois a sabedo-
ria deste mundo é insensatez diante de Deus. 
Com efeito, está escrito: “Aquele que apanha 
os sábios em sua própria astúcia”, 20e ainda: “O 
Senhor conhece os pensamentos dos sábios; 
sabe que são vãos”. 21Portanto, que ninguém 
ponha a sua glória em homem algum. Com 
efeito, tudo vos pertence: 22Paulo, Apolo, Cefas, 
o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro; 
tudo é vosso, 23mas vós sois de Cristo, e Cristo 
é de Deus.
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 5,38-48)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
É perfeito o amor de Deus em quem guarda 
sua Palavra!

- 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 discípulos: 
38“Vós ouvistes o que foi dito: ‘Olho por olho e 
dente por dente!’. 39Eu, porém, vos digo: Não 
enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se 
alguém te dá um tapa na face direita, oferece-
-lhe também a esquerda! 40Se alguém quiser 
abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-
-lhe também o manto! 41Se alguém te forçar a 
andar um quilômetro, caminha dois com ele! 

42Dá a quem te pedir e não vires as costas a 
quem te pede emprestado. 43Vós ouvistes o 
que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás 
o teu inimigo!’. 44Eu, porém, vos digo: Amai 
os vossos inimigos e rezai por aqueles que 
vos perseguem! 45Assim, vos tornareis filhos 
do vosso Pai que está nos céus, porque ele 
faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair 
a chuva sobre justos e injustos. 46Porque, se 
amais somente aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis? Os cobradores de impos-
tos não fazem a mesma coisa? 47E se saudais 
somente os vossos irmãos, o que fazeis de 
extraordinário? Os pagãos não fazem a mes-
ma coisa? 48Portanto, sede perfeitos como o 
vosso Pai celeste é perfeito!”.
- 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. Pelo Santo Padre, o Papa, para que fortale-
cido pelo Espírito Santo possa sempre condu-
zir seu rebanho com sabedoria, sendo autên-
tico sinal da misericórdia de Deus, rezemos: 
- Senhor, fortalecei-nos na busca pela san-
tidade!
2. Para que nossas comunidades possam 
superar toda forma de rivalidade e discórdia, 
buscando sempre a unidade em Cristo, reze-
mos:
3. Por todos os cristãos, para que sigam com 
alegria o Evangelho vivendo em seu dia a dia 
o amor e a caridade, rezemos:
4. Para que o perdão e o diálogo estejam sem-
pre presentes na vida de nossas famílias, re-
zemos:
5. Para que os pais e mães sejam verdadeiros 
evangelizadores de seus filhos, rezemos:
 

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
A vós, Senhor, apresentamos estes dons: / 
O pão e o vinho, aleluia!



1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus / Por 
tudo aquilo que Ele fez em meu favor?
2. Elevo o cálice da minha salvação, / invocan-
do o nome santo do Senhor.

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)
Ao celebrar com reverência vossos misté-
rios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os 
dons oferecidos em vossa honra sejam úteis 
à nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B
- 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 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, criador do 
mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a 
obra da vossa sabedoria, agindo sempre no 
meio de nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto vosso povo de Israel. 
Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, 
acompanhais sempre a vossa Igreja, peregri-
na neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso 
Filho, a acompanhais pelos caminhos da his-
tória até a felicidade perfeita em vosso reino. 
Por essa razão, também nós, com os Anjos e 
Santos, proclamamos a 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 san-
tificar 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 novamen-
te 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 vossa di-
reita, 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!
FORTALECEI, Senhor, na unidade os convida-
dos a participar da vossa mesa. Em comunhão 
com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo 
Cesar, com todos os Bispos, presbíteros, di-
áconos e com todo o vosso povo, possamos 
irradiar confiança e alegria e caminhar com fé 
e esperança pelas estradas da vida.
- Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
LEMBRAI-VOS dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo, e de to-
dos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: 
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 convos-
co. E em comunhão com a bem-aventurada 
Virgem Maria com os Apóstolos e Mártires, e 
todos os Santos, vos louvaremos e glorificare-
mos, 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!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...



CHAMADOS À SANTIDADE
Na liturgia da Palavra deste domingo, o chamado à santidade ressoa com força em nossos co-

rações – “Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo” (Lv 19,2). E como podemos 
corresponder a este chamado à santidade? Através da vivência do amor! O amor a Deus e às pes-
soas está em primeiro lugar. Mesmo no meio de tantos problemas e responsabilidades, o amor 
deve prevalecer. Toda a hora é hora para fazer o bem, assim como o próprio Cristo nos ensinou.

Além disso, a Palavra também nos alerta para um sentimento que devemos eliminar de nossa 
caminhada de vida: a vingança. Jesus condena a Lei do Talião (“Olho por olho, dente por dente”), 
assim como o autor sagrado na primeira leitura – “Não procures vingança” (Lv 19,18). Nos dias de 
hoje, o desejo de vingança ainda permanece na mente de muitas pessoas. Expressões como “dar 
o troco”; bateu, levou”; “pagar na mesma moeda” fazem parte da filosofia de vida de muita gente. 
No entanto, o Mestre Jesus nos ensina que a lógica do Evangelho é totalmente diferente.: agir 
com paciência, saber perdoar, ser misericordioso(a). Não guardar rancor no coração, buscando 
eliminar da vida toda forma de ódio ou rivalidade. Amar aqueles que nos ofendem e rezar pelos 
que nos perseguem!

Certamente essas atitudes exigem de cada um de nós esforço pessoal e a busca de uma con-
tínua conversão. Mas podemos ter a certeza de que nosso Deus, que é bondoso e favorável, nos 
concede a graça necessária para buscarmos e atingirmos a santidade de vida.

Fábio Vieira – Paróquia Santa Cecília

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 Todo-Poderoso, concedei-
-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor 
recebemos neste sacramento. Por Cristo, nos-
so Senhor. - Amém.

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.

- 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.
- 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 
alguém 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
Se amam somente quem ama vocês, / Se só 
querem o bem aos que bem lhes querem, / 
Me digam, vocês, pergunta o Senhor, / Que 
prêmio terão se assim só fizerem?
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 
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