
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS 

1. CANTO DE ENTRADA
O Senhor é meu apoio, / Da angústia me li-
vrou; / O Senhor é meu amigo / E por isso 
me salvou!
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 
- 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 viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que congregais na unidade os vos-
sos filhos dispersos, 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): Fazei, ó Deus, que os 
acontecimentos deste mundo decorram na 
paz que desejais, e vossa Igreja vos possa 
servir, alegre e tranquila. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 49,14-15)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
14Disse Sião “O Senhor abandonou-me, o Se-
nhor esqueceu-se de mim!”. 15Acaso pode a 
mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto 
de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela 
se esquecer, eu, porém, não me esquecerei 
de ti.
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 61(62))
- Só em Deus a minha alma tem repouso, só 
Ele é meu rochedo e salvação!
- Só em Deus a minha alma tem repouso, por-
que dele é que me vem a salvação! / Só Ele 
é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde 
encontro segurança!
- Só em Deus a minha alma tem repouso, por-
que dele é que me vem a salvação! / Só Ele 
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 “DEUS JAMAIS SE ESQUECE DE NÓS!”
Alegremo-nos todos no Senhor, que nos reúne em seu amor para esta celebração eucarística. 

Na liturgia de hoje, somos convidados a renovar nossa confiança na providência de Deus que, em 
sua infinita sabedoria, conhece bem as nossas necessidades e sabe perfeitamente do que precisa-
mos. Especialmente nos momentos de preocupação e angústia, é preciso que coloquemos nosso 
coração em Deus, na certeza de que Ele nos ama, é rico em bondade e caminha sempre conosco. 
Cantemos!



é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde 
encontro segurança!
- Só em Deus a minha alma tem repouso, só 
Ele é meu rochedo e salvação!
- A minha glória e salvação estão em Deus; o 
meu refúgio e rocha firme é o Senhor! / Povo 
todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante 
dele o coração.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 4,1-5)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios.
Irmãos: 1Que todo o mundo nos considere 
como servidores de Cristo e administradores 
dos mistérios de Deus. 2A este respeito, o que 
se exige dos administradores é que sejam fiéis. 
3Quanto a mim, pouco me importa ser julgado 
por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu 
me julgo a mim mesmo. 4É verdade que a mi-
nha consciência não me acusa de nada. Mas 
não é por isso que eu posso ser considerado 
justo. 5Quem me julga é o Senhor. Portanto, não 
queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o 
Senhor venha. Ele iluminará o que estiver es-
condido nas trevas e manifestará os projetos 
dos corações. Então, cada um receberá de 
Deus o louvor que tiver merecido.
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 6,24-34)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
A Palavra do Senhor é viva e eficaz: ela julga 
os pensamentos e as intenções do coração!

- 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: 
24“Ninguém pode servir a dois senhores: pois, 
ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um 
e desprezará o outro. Vós não podeis servir a 
Deus e ao dinheiro. 25Por isso eu vos digo: não 
vos preocupeis com a vossa vida, com o que 
havereis de comer ou beber; nem com o vos-
so corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, 
a vida não vale mais do que o alimento, e o 
corpo, mais do que a roupa? 26Olhai os pássa-
ros dos céus: eles não semeiam, não colhem, 
nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso 
Pai que está nos céus os alimenta. Vós não 
valeis mais do que os pássaros? 27Quem de 
vós pode prolongar a duração da própria vida, 
só pelo fato de se preocupar com isso? 28E por 
que ficais preocupados com a roupa? Olhai 

como crescem os lírios do campo: eles não 
trabalham nem fiam. 29Porém, eu vos digo: 
nem o rei Salomão, em toda a sua glória, ja-
mais se vestiu como um deles. 30Ora, se Deus 
veste assim a erva do campo, que hoje existe 
e amanhã é queimada no forno, não fará Ele 
muito mais por vós, gente de pouca fé? 31Por-
tanto, não vos preocupeis, dizendo: O que va-
mos comer? O que vamos beber? Como va-
mos nos vestir? 32Os pagãos é que procuram 
essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, 
sabe que precisais de tudo isso. 33Pelo contrá-
rio, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus 
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão 
dadas por acréscimo. 34Portanto, não vos pre-
ocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de 
amanhã terá suas preocupações! Para cada 
dia bastam seus próprios problemas”.
- 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. Para que a Igreja possa crescer cada vez 
mais na santidade e fidelidade ao Evangelho, 
levando a todos com alegria a Boa-Nova da 
salvação, rezemos: 
- Senhor, aumentai a nossa fé!
2. Para que sejamos sempre defensores da 
vida e promotores da unidade e da paz entre 
os cristãos, rezemos:
3. Para que consigamos colocar os nossos 
dons e talentos a serviço da comunidade e do 
bem comum, rezemos:
4. Para que os desempregados busquem e 
encontrem trabalho que lhes proporcione 
condições de vida dignas, 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)
Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e 
aceitais nossa oferta como um gesto de amor, 
fazei que os vossos dons, nossa única rique-
za, frutifiquem para nós em prêmio eterno. 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 o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. 
por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa pala-
vra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso 
Salvador e Redentor, verdadeiro homem, con-
cebido do Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e 
reunir um povo santo em vosso louvor, esten-
deu os braços, na hora da sua paixão, a fim 
de vencer a morte e manifestar a ressurreição. 
Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. Concedei-
-nos também a nós associar-nos a seus louvo-
res, cantando (dizendo) 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 li-
vremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-
ças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizen-
do:
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 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!
- 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
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, 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 



NO SENHOR ESTÁ A NOSSA CONFIANÇA
Um antigo cântico muito conhecido em nossas comunidades diz em sua letra: “Eu confio em nosso 

Senhor, com fé, esperança e amor”. É disso que nos falam os belíssimos textos da liturgia da Palavra 
deste domingo. Confiança em Deus. Nossa vida é marcada por muitas preocupações: família, saúde, 
trabalho, poder, dinheiro, bens materiais... Quantas vezes não perdemos o sono diante de uma situa-
ção que nos aflige? 

Diante de tantas preocupações, Jesus nos traz conselhos valiosos no Evangelho de hoje, que nos 
ajudam a pensar em como anda a nossa confiança em Deus. As limitações e dificuldades fazem parte 
de nossa caminhada, mas o Pai nos dá a força e a graça para superarmos estes obstáculos. Ao enfren-
tarmos uma tribulação, não nos esqueçamos das palavras que hoje ouvimos na primeira leitura, em 
que Deus diz que, ainda que uma mãe não se lembrasse de seu filho, Ele não se esqueceria de nós. 

Um outro antigo cântico muito conhecido traz uma preciosa orientação que Jesus nos dá para não 
nos tornarmos escravos de nossas preocupações: “Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E 
tudo mais vos será acrescentado”. Confiemos nas palavras de Cristo, na certeza de que Ele caminha 
conosco, conhece as nossas necessidades e nos ama infinitamente.

Fábio Vieira – Paróquia Santa Cecília

Na próxima quarta-feira, abertura da Campanha da Fraternidade 2017
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e dia de jejum e abstinência.

participar da vida eterna. Por Cristo, nosso Se-
nhor.  - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre 
de toda adversidade e derrame sobre vós as 
suas bênçãos. - Amém.
- Torne os vossos corações atentos à sua Pa-
lavra, a fim de que transbordeis de alegria di-
vina. 
- Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamen-
tos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. 
- 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.

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
Olhai para os lírios, olhai para as aves, / Tão 
belas e alegres, sem nada faltar. / Buscai a 
justiça do Reino de Deus, / Melhor assistên-
cia Ele há de vos dar?
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: Tendo recebido o pão que nos 
salva, nós vos pedimos, ó Deus, que este sa-
cramento, alimentando-nos na terra, nos faça 
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