
ANIMADOR(A):  Como povo perten-
cente a Cristo, elevemos a Deus nosso 
louvor e gratidão por conceder aos 
pobres e humildes a sabedoria do 
Reino. Nesta liturgia, somos convida-
dos a bendizer o nome de Jesus, 
manso e humilde de coração, cami-
nhar ao seu lado e apreender dele 
como tornar suave nosso jugo e leve 
nosso fardo, bem como o de nossos 
irmãos e irmãs. Louvemos a Deus por 
todos os mansos e simples de coração 
que profetizam, em meio à humani-
dade divida em contínua discórdia, a 
força revolucionária e transformado-
ra da bondade que emana do coração 
de Deus. 

 

1. CANTO INICIAL 

1. Com a presença de Cristo entre 
nós/ Temos certeza que o Reino che-
gou/ Tudo de novo renasce de Deus / 
E o povo sente que tudo mudou.

Refrão: Este é o Reino chegando a 
aurora nascendo e a fonte jorrando/ 
Jesus está vivo/ no meio de nós.

2. Jesus convoca e reúne no amor/ Faz 
enxergar o que o povo não vê / Revela 
ao pobre seu grande valor/ Garante a 
vida a todo que crê.

3. O povo simples encontra em Jesus/ 
Uma resposta que vem confirmar/O 
que é de Deus, o que é bom o que é 
luz/ E um tempo novo que vai começar.

2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL 

PR.: No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, também nós somos convida

dos a morrer ao pecado e ressurgir 
para uma vida nova. Reconheçamo-
nos necessitados da misericórdia do 
Pai.

Silêncio Orante

PR.: Confessemos os nossos peca-
dos.

AS.: Confesso a Deus todo-

poderoso e a vós, irmãos e irmãs, 

que pequei muitas vezes por pen-

samentos e palavras, atos e omis-

sões, 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.

PR.: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.

AS.: Amém.

Canto: Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, 
tende piedade de nós. 

4. GLÓRIA (preferencialmente rezado)

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 adora-
mos, nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa gló-
ria. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito, 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 mun-
do, 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 DO DIA

PR.: Ó Deus, que pela humilhação de 
vosso Filho reerguestes o mundo 
decaído, enchei os vossos filhos e 
filhas de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do pecado o 
gozo das alegrias eternas. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

AS.: Amém.

6. 1ª LEITURA (Zc 9, 9-10)

Leitor(a): Leitura da Profecia de 
Zacarias. 

9Assim diz o Senhor: "Exulta, cidade 
de Sião! Rejubila, cidade de Jerusa-
lém! Eis que vem teu rei ao teu encon-
tro; ele é justo, ele salva; é humilde e 
vem montado num jumento, um 

10potro, cria de jumenta.  Eliminará os 
carros de Efraim, os cavalos de Jeru-
salém; ele quebrará o arco de guerrei-
ro, anunciará a paz às nações. Seu 
domínio se estenderá de um mar a 
outro mar, e desde o rio até aos con-
fins da terra". Palavra do Senhor.

AS.: Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 145)

Refrão: Bendirei, eternamente, / 
Vosso nome, ó Senhor!

SALMISTA: Ó meu Deus, quero exal-
tar-vos, ó meu Rei, / E bendizer o 
vosso nome pelos séculos./ Todos os 
dias haverei de bendizer-vos, / Hei de 
louvar o vosso nome para sempre.

SALMISTA: Misericórdia e piedade é 
o Senhor, / Ele é amor, é paciência, é 
compaixão. / O Senhor é muito bom 
para com todos, / Sua ternura abraça 
toda criatura.
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SALMISTA: Que vossas obras, ó 
Senhor, vos glorifiquem / E os vossos 
santos com louvores vos bendigam! / 
Narrem a glória e o esplendor de 
vosso reino / E saibam proclamar 
vosso poder!

SALMISTA: O Senhor é amor em sua 
palavra, / É santidade em toda obra 
que ele faz. / Ele sustenta todo aquele 
que vacila / E levanta todo aquele que 
tombou.

8. 2ª LEITURA (Rm 8, 9.11-13)

Leitor(A):  Leitura da Carta de São 
Paulo aos Romanos.

9Irmãos: Vós não viveis segundo a 
carne, mas segundo o espírito, se 
realmente o espírito de Deus mora em 
vós. Se alguém não tem o Espírito de 

11
Cristo, não pertence a Cristo.  E, se o 
Espírito daquele que ressuscitou 
Jesus Cristo dentre os mortos mora 
em vós, então aquele que ressuscitou 
Jesus Cristo dentre os mortos vivifica-
rá também vossos corpos mortais por 
meio do seu Espírito que mora em 

12vós. Portanto, irmãos, temos uma 
dívida, mas não para com a carne, 
para vivermos segundo a carne.  
13Pois, se viverdes segundo a carne, 
morrereis, mas se, pelo espírito, 
matardes o procedimento carnal, 
então vivereis. Palavra do Senhor.

AS.: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia!  

1.  Eu te louvo, ó Pai santo, / Deus do 
céu, Senhor da terra; / Os mistérios do 
teu Reino / Aos pequenos, Pai, reve-
las!

10. EVANGELHO (Mt 11, 25-30)

PR.: O Senhor esteja convosco.

AS.: Ele está no meio de nós.

PR.: Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.

AS.: Glória a vós, Senhor!

PR.: Naquele tempo, Jesus pôs-se a 
25dizer: "Eu te louvo, ó Pai, Senhor do 

céu e da terra, porque escondeste 
estas coisas aos sábios e entendidos e 

26as revelaste aos pequeninos. Sim, 
Pai, porque assim foi do teu agrado.

27Tudo me foi entregue por meu Pai, e 
ninguém conhece o Filho, senão o 
Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o 
Filho e aquele a quem o Filho o quiser 

28
revelar.  Vinde a mim todos vós que 
estais cansados e fatigados sob o 
peso dos vossos fardos, e eu vos darei 

29
descanso. Tomai sobre vós o meu 
jugo e aprendei de mim, porque sou 
manso e humilde de coração, e vós 

30
encontrareis descanso. Pois o meu 
jugo é suave e meu fardo é leve. Pala-
vra da Salvação.

AS.: Glória a vós, Senhor!

11. HOMILIA / REFLEXÃO

12. PROFISSÃO DE FÉ

13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia 

formule preces que expressem a vida 
da comunidade.

PR.: Irmãos, agradeçamos ao Pai, 
Senhor do céu e da terra, que, em 
Cristo, revelou os mistérios ocultos 
aos sábios e aos inteligentes, e peça-
mos a ele que abençoe sempre a sua 
Igreja. Rezemos juntos:

AS.: Senhor, escutai a nossa prece!

1. Santificai, Pai Celeste, a vossa 
Igreja, para que se apresente ao 
mundo como portadora de justiça e 
de paz, desejosa de pôr-se a serviço 
dos homens para sua plena salvação 
e libertação. Rezemos:

2. Olhai por todos os cristãos, para 
que, a exemplo do vosso Filho, per-
maneçam mansos e pacíficos diante 
dos incentivos à violência e ao ódio. 
Rezemos:

3. Amparai os pobres, os humildes e 
os pequenos, tão amados pelo Divino 
Mestre, para que se encontrem na 
Igreja como em sua verdadeira casa. 
Rezemos:

4.Fortalecei os missionários e missio-
nárias do Evangelho, para que sejam 
incansáveis anunciadores e promoto-
res do valor da vida e da dignidade de 
toda pessoa humana. Rezemos:

PR.: Senhor Jesus, manso e humilde 
de coração, fazei nosso coração seme-
lhante ao vosso, para que possamos 
acolher os segredos do vosso amor. 
Vós que sois Deus, com o Pai, na

unidade do Espírito Santo. 

AS.: Amém. 

Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha

PR.: Jesus Cristo esteve presente 
entre nós na Mesa da Palavra.  Apre-
sentemos nossas ofertas em sinal de 
gratidão e ação de graças pelos bens 
que recebemos. Partilhando esses 
dons, cantemos:

ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Um Ministro Extraordinário da Eucaris-

tia deposita sobre o altar as espécies 
consagradas. A comunidade canta:

PR.: Trazendo o pão consagrado à 
mesa, vamos dar graças a Deus pela 
salvação operada através de seu 
Filho, que se faz presente no meio de 
nós. Vamos acolhê-lo entre nós can-
tando:

AS.: Vós sois o Caminho, a Verdade 
e a Vida, / O Pão da alegria, descido 
do céu!

1. Nós somos caminheiros que mar-
cham para o céu. / Jesus é o caminho 
que nos conduz a Deus.

PR.: Como discípulos de Cristo, glori-
fiquemos a Deus por tudo o que esta-
mos vivendo. Assim, a liturgia que 
celebramos torna-se para nós fonte 
de vida e graça! O Senhor esteja con-
vosco!

AS.: Ele está no meio de nós!

PR.: Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.

AS.: É nosso dever e nossa salva-
ção!

PR.: Nós vos damos graças, ó Deus da 
vida, porque neste dia santo de 
domingo nos acolheis na comunhão 
do vosso amor e renovais nossos 
corações com a alegria da ressurrei-
ção de Jesus. 

AS.: Bendito sois vós, Senhor! A 
vós toda a honra e louvor!

PR.: Esta comunidade aqui reunida 
recorda a vitória de Jesus sobre a 
morte, escutando a sua Palavra e 
dando graças, na esperança de ver o

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS



novo céu e a nova terra, onde não 
haverá mais fome, nem morte, nem 
dor, e onde viveremos na plena comu-
nhão do vosso amor.

PR.: Como Jesus que, muitas vezes, 
reuniu-se com os seus para comer e 
beber, revelando que o vosso reino 
havia chegado, nós também nos 
alegramos no sacramento do Corpo 
de vosso Filho, penhor de vida eterna. 

PR.: Enviai sobre nós o vosso Espírito, 
apressai o tempo da vinda do vosso 
reino, e recebei o louvor de todo o 
universo e de todas as pessoas que 
vos buscam.

AS.: Senhor, eu não sou digno...

PR.: Que essa nossa louvação chegue 
a vós, em nome de Jesus, que nos 
ensinou a rezar:

AS.: Pai Nosso... 
*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus, aquele 
que tira o pecado do mundo...

AS.: Senhor, eu não sou digno...

14. CANTO DE APRESENTAÇÃO 
DAS OFERENDAS

1. A mesa santa que preparamos, 
mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O 
pão e o vinho, frutos da terra, duro 
trabalho, carinho e amor: 

Refrão: Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, 
ô recebe, Senhor! 

2. Flores, espinhos, dor e alegria, 
pais, mães e filhos diante do altar. A 
nossa oferta em nova festa, a nossa 
dor vem, Senhor, transformar! 

3. A vida nova, nova família, que 
celebramos aqui tem lugar. Tua bon-
dade vem com fartura, é só saber 
reunir, partilhar.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

PR.: Possamos, ó Deus, ser purifica-
dos pela oferenda que vos consagra-
mos; que ela nos leve, cada vez mais, 
a viver a vida do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

AS.: Amém

 16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

PR.: O Senhor esteja convosco.

AS.: Ele está no meio de nós.

PR.: Corações ao alto.
AS.: O nosso coração está em Deus.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salva-
ção.
PR.: É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 
inteiro, de dia e de noite, agradecen-
do com Cristo, vosso Filho, nosso 
irmão. É ele o sacerdote verdadeiro 
que sempre se oferece por nós todos, 
mandando que se faça a mesma coisa 
que fez naquela ceia derradeira. Por 
isso, aqui estamos bem unidos, lou-
vando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e 
à voz dos santos todos, para cantar 
(dizer):
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conosco 
por ele, mandai vosso Espírito Santo, 
a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo  e no Sangue de †
nosso Senhor Jesus Cristo.
AS.: Mandai vosso Espírito Santo!
PR.: Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o pão 
e o entregou a seus discípulos, dizen-
do: 

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou 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 

REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM!

PR.: Eis o mistério da fé! 
AS.: Toda vez que se come deste 
Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de Jesus 
Cristo e se fica esperando sua volta.
PR.: Recordamos, ó Pai, neste 
momento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascensão; 
nós queremos a vós oferecer este Pão

que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
PR.: E quando recebermos Pão e 
Vinho, o Corpo e Sangue dele ofereci-
dos, o Espírito nos una num só corpo, 
para sermos um só povo em seu 
amor.
AS.: O Espírito nos una num só 
corpo!
PR.: Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo ao 
céu, cada dia renovando a esperança 
de chegar junto a vós, na vossa paz.
AS.: Caminhamos na estrada de 
Jesus!
PR.: Dai ao santo Padre, o Papa Fran-
cisco, ser bem firme na Fé e na Carida-
de, e a Marco Aurélio, que é bispo 
desta Igreja, Evaristo, bispo da Prela-
zia de Marajó, nossa Igreja irmã, 
muita luz para guiar o seu rebanho!
AS.: Caminhamos na estrada de 
Jesus!
PR.: Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, os apóstolos e todos os santos, 
que na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.
AS.: Esperamos entrar na vida 
eterna!
PR.: A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos marca-
dos com o sinal da fé, abrindo vossos 
braços, acolhei-os. Que vivam para 
sempre bem felizes no reino que pra 
todos preparastes.
AS.: A todos dai a luz que não se 
apaga!
PR.: E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso. 
PR.: 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.
AS.: Amém!

17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino ensina-
mento, ousamos dizer:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
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santificado seja o vosso nome; 
venha a nós o vosso reino, seja 
feita a vossa vontade, assim na 
terra como no céu; o pão nosso de 
cada dia nos dai hoje, perdoai-nos 
as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofen-
dido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Aju-
dados pela vossa misericórdia, seja-
mos sempre livres do pecado e prote-
gidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!

ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: 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, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.

A saudação e antífona de comunhão 
ficam  a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. / Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, dai-
nos a paz.
 
18. CANTO DE COMUNHÃO
1. Vem comigo à minha mesa, vem 
nutrir toda esperança/Dar as mãos é 
descobrir que o meu Pai tudo anima e 
não cansa!
Refrão: Sim, eu vou, Senhor da 
Vida, vou juntar-me aos meus 
irmãos! / Vai florir o mundo novo 
semeado por tuas mãos!

2. Vem comigo à minha mesa, vem 
provar toda a alegria/ De manter a 
vigilância há surpresas que a vida nos 
cria!
3. Vem comigo à minha mesa, 
sustentar a persistência/Pois não basta 
dizer sim e depois não tirar conse-
quência!
4. Vem comigo à minha mesa, vem 
buscar força e coragem/de acolher e 
perdoar que o meu Pai sabe ouvir tal 
linguagem!
5. Vem comigo à minha mesa, vem 
saber de tantas dores.../Põe nas mãos 
o desafio: mundo irmão não tem rei 
nem senhores!
6. Vem comigo à minha mesa, vem 
cumprir minha memória/ Vem juntar-te 
aos teus irmãos. Vamos lá, renovar 
toda a História.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: Nós vos pedimos, ó Deus, que, 
enriquecidos por essa tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos da 
salvação sem jamais cessar vosso 
louvor.  Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários 
para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor, 
e os operários são poucos.

21. COMUNICAÇÕES

22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Deus vos abençoe na sua bonda-
de e infunda em vós a sabedoria da 
salvação.
AS.: Amém!
PR.: Sempre vos alimente com os 
ensinamentos da fé e vos faça perse-
verar nas boas obras
AS.: Amém!

PR.: Oriente para ele os vossos pas-
sos, e vos mostre o caminho da cari-
dade e da paz.
AS.: Amém!
PR.: Abençoe-vos o Deus todo-
poderoso, Pai, Filho  e Espírito San-†
to.
AS.: Amém!

A despedida fica a critério do presidente

23. CANTO FINAL
Refrão: A missão que recebemos 
de Jesus é a mesma que Deus Pai 
lhe confiou:/anunciar a Boa Nova 
porque o Reino já chegou.
1.Uma certeza alegra a vida:/a pró-
pria morte já foi vencida.
2.Deus quer de todos fraternidade, 
/juntos formemos comunidade.
3. Lançar sementes da vida nova/ 
dentro da luta a fé se prova. 
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