
participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça 
e paz vos sejam concedidas abundantemente.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação 
e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs (pausa).

S.Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
T. 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, Senhor Deus, Cordeiro 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
S. Oremos: (pausa) Velai, ó Deus, sobre a vossa família, 
com incansável amor e, como só confiamos na vossa 
graça, guardai-nos sob a vossa proteção. P.N.S.J.C.
T. Amém.

RITOS INICIAIS

5º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“E ela começou a servi-los.”

A. Irmãs e irmãos, celebremos recordando 
o ministério libertador de Jesus. A 
enfermidade e todos os males que afastam 
a humanidade do Reino de Deus não têm 
poder diante de seu messianismo. Ele 
nos acompanha em nossos sofrimentos 
e nos cura, convidando-nos a imitá-lo, 
acolhendo os doentes e ajudando-os a 
se libertarem. Cantemos: 

1. CANTO ABERTURA

1. Juntos, bem presentes estamos / e na fé celebramos 
nosso encontro / com Deus e Senhor. / Temos nossa 
história de vida, / seja alegre ou sofrida, tudo canta / 
em sincero louvor.

Viver é encontrar-se com Deus, / com os irmãos. / No 
encontro com o mundo está nossa missão.
2. Gestos, todo o bem que fazemos / nesta hora trazemos 

num encontro / de fé, gratidão. / Passos, nos caminhos 
que andamos, / para Deus orientamos, / como um povo 
que quer ser irmão.

3. Tempo, ocupado na lida, / a serviço da vida, 
corresponde / ao que Deus quer de nós. / Sonhos de 
um mundo fraterno / só o amor, que é eterno, / pode 
nos garantir e nos dar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela 
santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e 

6. PRIMEIRA LEITURA (Jó 7,1-4.6-7)

Leitura do Primeiro Livro de Jó.
Jó disse: “Não é acaso uma luta a vida do homem sobre 
a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? 
Como um escravo suspira pela sombra, como um 
assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses 
de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se 
me deito, penso: Quando poderei levantar-me? E, ao 
amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de 
sofrimentos até ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido 
do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. 
Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus 
olhos não voltarão a ver a felicidade!
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 146 (147)
Louvai a Deus, porque ele é bom e conforta os corações.
• Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom; / cantai ao 

nosso Deus, porque é suave; / ele é digno de louvor, 
ele o merece! / O Senhor reconstruiu Jerusalém / e os 
dispersos de Israel juntou de novo.

• Ele conforta os corações despedaçados, / ele enfaixa 
suas feridas e as cura; / fixa o número de todas as estrelas 
/ e chama a cada uma por seu nome.

• É grande e onipotente o nosso Deus, / seu saber não tem 
medida nem limites. / O Senhor Deus é o amparo dos 
humildes, / mas dobra até o chão os que são ímpios.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 9,16-19.22-23)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de 
glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. 
Ai de mim se eu não pregar o evangelho! Se eu exercesse 
minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria 
direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-
se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste 
então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o 
de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. 
Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de 
todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os 
fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, 
eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa 
do evangelho eu faço tudo, para ter parte nele.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)
O Cristo tomou sobre si nossas dores, / sobre si nossas 
dores tomou. / Carregou em seu corpo as fraquezas, / as 
nossas fraquezas carregou.

10. EVANGELHO  (Mc 1,29-39)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago 
e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão 
estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E 
ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-
se. Então, a febre desapareceu; e ela começou a servi-los. 
À tarde, depois do pôr-do-sol, levaram a Jesus todos os 
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participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça 
e paz vos sejam concedidas abundantemente.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação 
e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs (pausa).

S.Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
T. 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, Senhor Deus, Cordeiro 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
S. Oremos: (pausa) Velai, ó Deus, sobre a vossa família, 
com incansável amor e, como só confiamos na vossa 
graça, guardai-nos sob a vossa proteção. P.N.S.J.C.
T. Amém.

6. PRIMEIRA LEITURA (Jó 7,1-4.6-7)

Leitura do Primeiro Livro de Jó.
Jó disse: “Não é acaso uma luta a vida do homem sobre 
a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? 
Como um escravo suspira pela sombra, como um 
assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses 
de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se 
me deito, penso: Quando poderei levantar-me? E, ao 
amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de 
sofrimentos até ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido 
do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. 
Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus 
olhos não voltarão a ver a felicidade!
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 146 (147)
Louvai a Deus, porque ele é bom e conforta os corações.
• Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom; / cantai ao 

nosso Deus, porque é suave; / ele é digno de louvor, 
ele o merece! / O Senhor reconstruiu Jerusalém / e os 
dispersos de Israel juntou de novo.

• Ele conforta os corações despedaçados, / ele enfaixa 
suas feridas e as cura; / fixa o número de todas as estrelas 
/ e chama a cada uma por seu nome.

• É grande e onipotente o nosso Deus, / seu saber não tem 
medida nem limites. / O Senhor Deus é o amparo dos 
humildes, / mas dobra até o chão os que são ímpios.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 9,16-19.22-23)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de 
glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. 
Ai de mim se eu não pregar o evangelho! Se eu exercesse 
minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria 
direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-
se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste 
então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o 
de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. 
Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de 
todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os 
fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, 
eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa 
do evangelho eu faço tudo, para ter parte nele.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)
O Cristo tomou sobre si nossas dores, / sobre si nossas 
dores tomou. / Carregou em seu corpo as fraquezas, / as 
nossas fraquezas carregou.

10. EVANGELHO  (Mc 1,29-39)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago 
e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão 
estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E 
ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-
se. Então, a febre desapareceu; e ela começou a servi-los. 
À tarde, depois do pôr-do-sol, levaram a Jesus todos os 

doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira 
se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas 
de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não 
deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem 
ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, 
Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão 
e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando 
o encontraram, disseram: “Todos estão te procurando”. 
Jesus respondeu: “Vamos a outros lugares, às aldeias da 
redondeza! Devo pregar também ali, pois foi para isso que 
eu vim”. E andava por toda a Galileia, pregando em suas 
sinagogas e expulsando os demônios.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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 
crucificado, morto 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 católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos nossas orações em favor da humanidade, 
sobretudo por aqueles que sofrem, para que encontrem 
no Pai celeste a força de Salvação.

L. Senhor, acompanhai a vossa Igreja para que, imitando 
vosso Filho, seja o socorro daqueles que padecem, 
tomando-os pela mão e ajudando-os a levantar-se, nós 
vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
L. Senhor, sede o auxílio daqueles que têm suas vidas 
marcadas pelo sofrimento e pela dor, para que encontrem 
em vós a força para superar as angústias, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
L. Senhor, confortai os enfermos, a fim de que tenham 
a graça de associarem os seus sofrimentos aos de vosso 
Filho crucificado, jamais blasfemando contra vós e sim 
reconhecendo vossa ação salvífica, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
L. Senhor, fazei com que vosso povo redescubra, cada dia 
e sempre mais, a graça que nos ofereceis no sacramento 
da Unção dos Enfermos, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.

(Preces da comunidade)
S. Deus onipotente e cheio de misericórdia, que, em 
vosso Filho percorrestes os caminhos da humanidade e 
a libertastes de seus males, ouvi a súplica da vossa Igreja 
e socorrei-nos sem demora. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Com o pão e o vinho, apresentemos 
a Deus nossa vida, na certeza de que 
Ele nos liberta de tudo o que nos 
afasta de seu amor, oferecendo-nos 
assim a verdadeira cura.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. É do encontro da semente com a terra / que germina o 
grão de trigo para o pão. / É o ramo da videira unido 
ao tronco / que dá uvas para o vinho da oblação.

Todos os nossos encontros / se expressam no vinho e 
no pão; / ao altar os trazemos agora / para o encontro 
da celebração.
2. É do encontro dos que lutam e trabalham, / solidários, 

motivados pelo amor, / que renasce um mundo novo 
na justiça, / bem de acordo com os planos do Senhor.

3. É do encontro que a fé nos proporciona / que resulta 
a alegria de servir; / esperanças que se colhem no 
caminho / nos animam no caminho prosseguir.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para 
alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para 
nós sacramento da vida eterna. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - D                          
Jesus que passa fazendo o bem.

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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 misericórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, 
nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!
S. 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 outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. 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.
S. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele, tomando o cálice 
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em suas mãos, vos 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda! 
S. 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 direita, anunciamos a obra do vosso amor, até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé 
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco, 
o nosso bispo Nelson, com todos os bispos, presbíteros 
e diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade! 
S. 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. Vossa 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.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo! 
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram 
na paz do vosso Cristo e de todos 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Demos graças ao Senhor por sua bondade, por suas 
maravilhas em favor dos homens; deu de beber aos que 
tinham sede, alimentou os que tinham fome.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. O mesmo Cristo que passava nos caminhos, / amando 
a todos e acolhendo os excluídos, / aqui se encontra 
neste pão que recebemos; / é seu desejo que vivamos 
sempre unidos.

No Cristo-pão há encontro e acolhida / nos animando 
a um novo encontro com a vida. (2x)

doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira 
se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas 
de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não 
deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem 
ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, 
Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão 
e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando 
o encontraram, disseram: “Todos estão te procurando”. 
Jesus respondeu: “Vamos a outros lugares, às aldeias da 
redondeza! Devo pregar também ali, pois foi para isso que 
eu vim”. E andava por toda a Galileia, pregando em suas 
sinagogas e expulsando os demônios.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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 
crucificado, morto 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 católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos nossas orações em favor da humanidade, 
sobretudo por aqueles que sofrem, para que encontrem 
no Pai celeste a força de Salvação.

L. Senhor, acompanhai a vossa Igreja para que, imitando 
vosso Filho, seja o socorro daqueles que padecem, 
tomando-os pela mão e ajudando-os a levantar-se, nós 
vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
L. Senhor, sede o auxílio daqueles que têm suas vidas 
marcadas pelo sofrimento e pela dor, para que encontrem 
em vós a força para superar as angústias, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
L. Senhor, confortai os enfermos, a fim de que tenham 
a graça de associarem os seus sofrimentos aos de vosso 
Filho crucificado, jamais blasfemando contra vós e sim 
reconhecendo vossa ação salvífica, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
L. Senhor, fazei com que vosso povo redescubra, cada dia 
e sempre mais, a graça que nos ofereceis no sacramento 
da Unção dos Enfermos, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.

(Preces da comunidade)
S. Deus onipotente e cheio de misericórdia, que, em 
vosso Filho percorrestes os caminhos da humanidade e 
a libertastes de seus males, ouvi a súplica da vossa Igreja 
e socorrei-nos sem demora. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Com o pão e o vinho, apresentemos 
a Deus nossa vida, na certeza de que 
Ele nos liberta de tudo o que nos 
afasta de seu amor, oferecendo-nos 
assim a verdadeira cura.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. É do encontro da semente com a terra / que germina o 
grão de trigo para o pão. / É o ramo da videira unido 
ao tronco / que dá uvas para o vinho da oblação.

Todos os nossos encontros / se expressam no vinho e 
no pão; / ao altar os trazemos agora / para o encontro 
da celebração.
2. É do encontro dos que lutam e trabalham, / solidários, 

motivados pelo amor, / que renasce um mundo novo 
na justiça, / bem de acordo com os planos do Senhor.

3. É do encontro que a fé nos proporciona / que resulta 
a alegria de servir; / esperanças que se colhem no 
caminho / nos animam no caminho prosseguir.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para 
alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para 
nós sacramento da vida eterna. P.C.N.S. 
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - D                          
Jesus que passa fazendo o bem.

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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 misericórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, 
nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!
S. 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 outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. 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.
S. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele, tomando o cálice 

2. Um Deus humano, que se encontra com os simples, 
/ revela ao mundo o coração de Deus-bondade, / 
socorre enfermos e perdoa os pecadores, / convida a 
todos para a mesa da unidade.

3. Sinais de morte transformou em sinais de vida, / porque 
à vida todos nós fomos chamados. / Os mudos falam 
e os coxos vão andando, / os oprimidos das prisões 
vai libertando.

4. Deus, solidário com a dor da humanidade, / vem ao 
encontro da ovelha desgarrada, / sustenta os fracos e 
dá a quem tem fome, / chamando todos a uma nova 
caminhada.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, vós quisestes que 
participássemos 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. P.C.N.S.
T. Amém.
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2. Um Deus humano, que se encontra com os simples, 
/ revela ao mundo o coração de Deus-bondade, / 
socorre enfermos e perdoa os pecadores, / convida a 
todos para a mesa da unidade.

3. Sinais de morte transformou em sinais de vida, / porque 
à vida todos nós fomos chamados. / Os mudos falam 
e os coxos vão andando, / os oprimidos das prisões 
vai libertando.

4. Deus, solidário com a dor da humanidade, / vem ao 
encontro da ovelha desgarrada, / sustenta os fracos e 
dá a quem tem fome, / chamando todos a uma nova 
caminhada.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, vós quisestes que 
participássemos 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. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Fomos interpelados por Deus, a fim de 
que saiamos do comodismo para sermos 
servos de todos. Não há verdadeiro 
cristianismo se nos tornamos indiferentes 
aos que sofrem. Somos chamados a ser o 
olhar que consola e o abraço que acolhe, 
o sorriso que cura e a mão que liberta. Isso 
porque participamos da missão de Jesus. 
Ele realiza sua obra através de nós.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO

1. A graça deste encontro que fizemos / anima a nossa fé, 
nossa missão, / corrige os desencontros que tivemos, 
/ motiva todo encontro com o irmão.

Deus, que nos chamou, / hoje nos envia a trabalhar. / Ele 
nos mandou / Boa-Nova ao mundo anunciar.
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-56.
3a feira: Gn 1,20–2,4a;Sl 8; Mc 7,1-13.
4a feira: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23.
5a feira: Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30.
6a feira: Gn 3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-37.
Sábado: Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10.
6º DTC: Lv 13,1-2.44-46; Sl 31(32); 1Cor 10,31–11,1; 
Mc 1,40-45.

RITOS FINAIS

FORMAÇÃO LITÚRGICA

No momento atual de nossas comuni-
dades, sentimos grande fragilidade com 
relação à música que se canta em muitas 
celebrações, sobretudo nos grandes 
eventos e na mídia: letras que pouco ex-
pressam o sentido teológico do mistério 
da fé celebrado na liturgia, apresentando 
sensível distância das fontes bíblicas e 
litúrgicas. Nota-se, muitas vezes, total 
desconhecimento e até descaso, com 
respeito ao repertório proposto pela CNBB 
como fruto de todo trabalho feito nos 
últimos 50 anos decorrentes da reforma 
do Concílio Vaticano II.

Na cultura popular não se canta 
músicas fúnebres em festa de são João, 
nem cantos de saudar a lua quando o 
sol nasce. Letra e música se unem para 
expressarem sentimentos e conteúdos 
específicos de acordo com os diferentes 
momentos da experiência humana e seus 
significados. No âmbito das religiões, em 
geral, a música está intimamente ligada 
ao rito, corresponde ao sentido expresso 
na ação ritual de acordo com a fé do 
grupo em questão.

Este dado antropológico já daria boas 
razões para justificar a seriedade com 
que a Igreja construiu ao longo dos 

séculos, seu repertório litúrgico-musical. 
Mas, a Igreja se apoiou, sobretudo, na 
tradição judaica que considera a música 
como importante expressão de fé. Basta 
ler atentamente os salmos, poemas, 
quase sempre cantados, que expressam 
a crença do povo de Israel no Deus 
da aliança e do Êxodo. Na escola dos 
salmos, a Igreja adotou o canto a serviço 
da Palavra em função do memorial da 
páscoa de Jesus.

Na liturgia cristã o canto obedece a 
uma finalidade específica de celebrar os 
mistérios da fé, com gestos e palavras: a 
Palavra de Deus realizada na assembleia 
litúrgica e as palavras que acompanham e 
explicitam o sentido das ações rituais. Tais 
palavras resplandecem generosamente, 
especialmente no canto, seja o canto 
dos salmos e cânticos do AT e NT, seja o 
canto dos textos da própria liturgia (partes 
fixas), ou os cantos que acompanham 
os diversos ritos (canto de abertura, 
comunhão, rito da aspersão).

A música ritual não pode ser produzida 
por si mesma, com fim estético, e 
muito menos com critérios subjetivos. 
A primazia do texto, requer cuidados 
exigidos pela própria função que a música 

cumpre na celebração da fé. ”Como todo 
sinal e todo símbolo, ela ‘reenvia’ a outra 
coisa que não ela mesma. Ela é uma 
abertura sobre o campo indefinido das 
significações e da livre resposta que ela 
pode suscitar. (...)”. Não basta qualidade 
poética, é decisivo que tal qualidade 
seja alusiva ao mistério celebrado. Que 
sendo orante em sua forma, leve a 
pessoa ao encontro com o Deus de Jesus 
Cristo na assembleia dos crentes. Só 
assim haverá razões para “acompanhar 
com a mente” o que se canta para 
“cooperar com a graça”, conforme sugere 
SacrosanctumConcilium 11.

Perguntas para meditar:
1. Você já parou alguma vez, para meditar 
textos das músicas que se canta em sua 
comunidade?
2. Considera o repertório usado pela 
comunidade de boa qualidade do ponto de 
vista da letra?

Liturgia em Mutirão III – Ficha 57
http://www.cnbb.org.br/component/docman/
cat_view/236-liturgia-em-mutirao-iii
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