
ANIMADOR(A): A liturgia de hoje 
nos apresenta Jesus Cristo como um 
tesouro ou uma pérola, encontrados 
em meio às alegrias e dores da vida. 
Esta descoberta muda radicalmente 
nossa existência, levando-nos ao 
desprendimento de tudo aquilo que 
antes parecia valor absoluto e orien-
tando-nos para as verdadeiras priori-
dades e valores da vida. Tal atitude 
exige de nós compromisso e fidelida-
de à pessoa de Jesus e ao seu Evange-
lho, amparados pela certeza de que 
“tudo contribui para o bem daqueles 
que amam a Deus”.

1. CANTO INICIAL 

Refrão: Alegres vamos à casa do 
Pai; e na alegria cantar seu louvor! 
/em sua casa, somos fel i-
zes:/participamos 

da ceia do amor. 

1. A alegria nos vem do Senhor. seu 
amor nos conduz pela mão. /ele é luz 
que ilumina o seu povo. com segu-
rança lhe dá a salvação! 

2. O Senhor nos concede os seus bens 
nos convida à sua mesa sentar. /e 
partilha conosco o seu pão. somos 
irmãos ao redor deste altar. 

3. voltarei sempre à casa do Pai, de 
meu Deus cantarei o louvor. / só será 
bem feliz uma vida que busca em 
deus sua fonte de amor 

2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO

Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL 

PR.: No início desta celebração eucarís-
tica, peçamos a conversão do coração,

 fonte de reconciliação e comunhão 
com Deus e com os irmãos e irmãs.

Silêncio Orante

PR.: Tende compaixão de nós, 
Senhor.

AS.: Porque somos pecadores. 

PR.: Manifestai, Senhor, a vossa 
misericórdia.

AS.: E dai-nos a vossa salvação.

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

AS.: Amém.

Canto: Eu canto a alegria, Senhor, 
de ser perdoado no amor!  Senhor, 
Senhor, tende piedade de nós!  
(2x) Cristo, Cristo, tende piedade 
de nós!(2x) Senhor, Senhor, tende 
piedade de nós!(2x) Eu canto a 
alegria, Senhor, de ser perdoado 
no amor!

4. GLÓRIA 

1. Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na 
terra a seus amados! / A vós louvam, 
Rei Celeste,/ os que foram libertados.

Refrão: Glória a Deus, lá nos céus, / 
e paz na terra aos seus. 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / 
adoramos, bendizemos; / damos 
glória ao vosso nome,/ vossos dons 
agradecemos.

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigê-
nito do Pai,/ Vós, de Deus Cordeiro 
Santo,/ nossas culpas perdoai!/ 

4.Vós que estais junto do Pai/ como 
nosso intercessor,/ acolhei nossos 
pedidos,/ atendei nosso clamor!

5. Vós somente sois o Santo, / o Altís-
simo, o Senhor,/ com o Espírito Divi-
no,/ de Deus Pai no esplendor.

Refrão: Glória a Deus, lá nos céus, / 
e paz aos seus. Amém!

5. ORAÇÃO DO DIA

PR.: Ó Deus, sois o amparo dos que 
em vós esperam e, sem vosso auxílio, 
ninguém é forte, ninguém é santo; 
redobrai de amor para conosco, para 
que, conduzidos por vós, usemos de 
tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

AS.: Amém. 

6. 1ª LEITURA (1Rs 3, 5.7-12)

Leitor(a): Leitura do Primeiro Livro 
dos Reis. 

5Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor 
apareceu a Salomão, em sonho, 
durante a noite, e lhe disse: "Pede o 

7que desejas, e eu te darei". E Salo-
mão disse: "Senhor meu Deus, tu 
fizeste reinar o teu servo em lugar de 
Davi, meu pai. Mas eu não passo de 
um adolescente, que não sabe ainda 

8como governar. Além disso, teu 
servo está no meio do teu povo elei-
to, povo tão numeroso que não se 

9pode contar ou calcular. Dá, pois, ao 
teu servo, um coração compreensivo, 
capaz de governar o teu povo e de 
discernir entre o bem e o mal. Do 
contrário, quem poderá governar 

10este teu povo tão numeroso?  Esta 
oração de Salomão agradou ao 

11Senhor. E Deus disse a Salomão: "Já 
que pediste esses dons e não pediste 
para ti longos anos de vida, nem 
riquezas, nem a morte de teus inimi-
gos, mas sim sabedoria para praticar 

12a justiça, vou satisfazer o teu pedi-
do: dou-te um coração sábio e inteli-
gente, como nunca houve outro igual 
antes de ti, nem haverá depois de ti". 
Palavra do Senhor.

AS.: Graças a Deus.
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7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 118)

Refrão: Como eu amo, ó Senhor, / A 

vossa lei, vossa palavra!

SALMISTA: É esta a parte que escolhi 

por minha herança: / Observar vossas 

palavras, ó Senhor! / A lei de vossa 

boca, para mim, / Vale mais do que 

milhões em ouro e prata.

SALMISTA: Vosso amor seja um 

consolo para mim, / Conforme a 

vosso servo prometestes. / Venha a 

mim o vosso amor, e viverei, / Porque 

tenho em vossa lei o meu prazer.

SALMISTA: Por isso amo os manda-

mentos que nos destes, / Mais que o 

ouro, muito mais que o ouro fino! / 

Por isso eu sigo bem direito as vossas 

leis, / Detesto todos os caminhos da 

mentira.

SALMISTA: Maravilhosos são os 

vossos testemunhos, \ Eis por que 

meu coração os observa! / Vossa 

palavra, ao revelar-se, me ilumina, / 

Ele dá sabedoria aos pequeninos.

8. 2ª LEITURA (Rm 8, 28-30)

Leitor(A):  Leitura da Carta de São 

Paulo aos Romanos.
28Irmãos: Sabemos que tudo contribui 

para o bem daqueles que amam a 

Deus, daqueles que são chamados 

para a salvação, de acordo com o 
29projeto de Deus. Pois aqueles que 

Deus contemplou com seu amor 

desde sempre, a esses ele predesti-

nou a serem conformes à imagem de 

seu Filho, para que este seja o Primo-
30gênito numa multidão de irmãos. E 

aqueles que Deus predestinou, tam-

bém os chamou. E aos que chamou, 

também os tornou justos; e aos que 

tornou justos, também os glorificou. 

Palavra do Senhor.

AS.: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia!  

(Bis)

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 13, 44-52)

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, disse Jesus    
44

aos seus discípulos:   "O Reino dos 
Céus é como um tesouro escondido 
no campo. Um homem o encontra e o 
mantém escondido. Cheio de alegria, 
ele vai, vende todos os seus bens e 

45
compra aquele campo. O Reino dos 
Céus também é como um comprador 

46
que procura pérolas preciosas. Qu-
ando encontra uma pérola de grande 
valor, ele vai, vende todos os seus 

47
bens e compra aquela pérola. O 
Reino dos céus é ainda como uma 
rede lançada ao mar e que apanha 

48peixes de todo tipo. Quando está 
cheia, os pescadores puxam a rede 
para a praia, sentam-se e recolhem os 
peixes bons em cestos e jogam fora os 

49que não prestam. Assim acontecerá 
no fim dos tempos: os anjos virão 
para separar os homens maus dos 

50que são justos, e lançarão os maus 
na fornalha de fogo. E aí haverá choro 

51e ranger de dentes. Compreendes-
tes tudo isso? "Eles responde-

52ram"."Sim". Então Jesus acrescen-
tou: "Assim, pois, todo o mestre da 
Lei, que se torna discípulo do Reino 
dos Céus, é como um pai de família 
que tira do seu tesouro coisas novas e 
velhas". Palavra 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 for-
mule preces que expressem a vida da 

comunidade.

PR.: Enquanto agradecemos ao 
Senhor o dom da vocação cristã, 
peçamos que ele nos faça entrar no 
Reino definitivo de seu amor. Reze-
mos com confiança:

AS.: Senhor, venha a nós o vosso 
reino!

1. Senhor, que concedestes a Salo- 
mão grande sabedoria para governar 
o povo de Deus: dai o discernimento 
justo e correto aos que receberam 
mandatos públicos, para que exer-
çam com dignidade seus cargos e não 
cedam ao pecado da corrupção, 
rezemos. 

2. Senhor, tudo contribui para o bem 
daqueles que vos amam; que nos 
momentos de dificuldade e de crise, 
mantenhamos a firme convicção de 
que estais conosco, rezemos. 

3. Senhor, que por vosso Filho nos 
anunciastes o vosso Reino: dai aos 
consagrados e consagradas a fideli-
dade aos votos religiosos, para que 
testemunhem que vosso Reino é 
nosso único bem e nossa única rique-
za , rezemos. 

4. Senhor, quisestes que vosso Filho 
fosse criado na família de Nazaré. 
Recordando hoje São Joaquim e 
Sant'Ana, concedei-nos reconhecer a 
sabedoria dos idosos e, aos avós já 
falecidos, concedei a vida eterna, 
rezemos.

PR.: Deus eterno e todo-poderoso, 
que, em Cristo Jesus, vosso Filho 
bem-amado, renovastes todas as 
coisas, concedei-nos levar vosso 
Reino de paz a todos os nossos 
irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS.: Amém. 

Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha

PR.: Neste momento de partilha, 
ajudemos, com o coração alegre, nas 
necessidades de nossa comunidade, 
expressando nossa gratidão a Deus. 
Façamos a partilha cantando:

AS.: Um coração para amar, pra 
perdoar e sentir, / para chorar e 
sorrir / Ao me criar tu me deste. / 
Um coração pra sonhar, / inquieto e 
sempre a bater / Ansioso por 
entender as coisas que tu disseste.

Refrão: Eis o que eu venho te dar, / 
Eis o que eu ponho no altar. / Toma, 
Senhor, que ele é teu. / Meu cora-
ção não é meu. (bis)

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS



LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS

PR.: Irmãos, irmãs, vamos juntos dar 
graças a Deus, repartindo o Pão Con-
sagrado, em memória de Jesus que se 
encontra em nossa mesa e nos dá o 
seu perdão. Cantemos.

Um Ministro Extraordinário da Eucaristia 
deposita sobre o altar as espécies consa-

gradas. A comunidade canta:

AS.: O Pão da Vida, a Comunhão, / 
nos une a Cristo e aos irmãos. /  E 
nos ensina abrir as mãos / para 
partir, repartir o pão. (bis)

1. Lá no deserto a multidão / com 
fome segue o Bom Pastor. / Com sede 
busca a nova palavra: / Jesus tem 
pena e reparte o pão.

PR.: O Senhor esteja convosco.

AS.: Ele está no meio de nós.

PR.: Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.

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

PR.: Tendo celebrado vossa Palavra 
de vida, oferecemos, agora, nossa 
fidelidade à mesma Palavra, nossa 
dedicação ao vosso serviço. Acolhei 
nossos dons e renovai em nossos 
corações a alegria de nossa fé.

AS.: A vós, Senhor, nossa honra, 
nosso louvor! Venha a nós vosso 
Reino de amor!

PR.: Bendito sejais, Senhor, nestes 
dons que vos oferecemos que são 
também dons de vossa bondade e de 
vosso amor por nós.

PR.: A criação inteira vos bendiz pela 
ressurreição de Jesus que renova a 
certeza de que a morte será vencida e 
de que o Reino vai chegar a nossa 
terra.

PR.: Por este sinal do Corpo de vosso 
Filho, apressai a vinda de vosso Reino 
e recebei o louvor de todo o universo 
e de todas as pessoas que vos bus-
cam.

RITO DE COMUNHÃO

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

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

PR.: Acolhei, ó Pai, os dons que rece-
bemos da vossa bondade e trazemos 
a este altar. Fazei que estes sagrados 
mistérios, pela força da vossa graça, 
nos santifiquem na vida presente e 
nos conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

AS.: Amém

      

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

(Prefácio Tempo comum IX, Missal Roma-
no p. 436)

PR.: Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças e bendizer-vos, Senhor, Pai 
santo, fonte da verdade e da vida, 
porque, neste domingo festivo, nos 
acolhestes em vossa casa. Hoje, 
vossa família, para escutar vossa 
palavra e repartir o pão consagrado, 
recorda a ressurreição do Senhor, na 
esperança de ver o dia sem ocaso, 
quando a humanidade inteira repou-
sará junto de vós. Então, contempla-
remos vossa face e louvaremos sem 
fim vossa misericórdia. Por isso, chei-
os de alegria e esperança, unimo-nos 
aos anjos e a todos os santos, cantan-
do (dizendo) a uma só voz…

AS.: Santo, Santo, Santo...

PR.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santificai, 
pois, estas oferendas 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.

AS.: Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

PR.: Estando para ser entregue e 
abraçando livremente 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 DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS PARA 

REMISSÃO DOS PECADOS.

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 

MIM.

Eis o mistério da fé!

AS.: Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice 

anunciamos Senhor a vossa morte 

enquanto esperamos a vossa vin-

da.

PR.: Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presen-
ça e vos servir.

AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa 

oferta!

PR.: E nós vos suplicamos que, parti-
cipando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo. 

AS.: Fazei de nós um só corpo e um 

só espírito!

PR.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, com 
o nosso Bispo Marco Aurélio, com 
Evaristo, bispo da Prelazia de Marajó, 
nossa Igreja irmã, e todos os minis-
tros do vosso povo.

AS.:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 

Igreja!

PR.: Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos 
os que partiram desta vida: acolhei-
os junto a vós na luz da vossa face.

AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 

filhos!
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PR.: Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos parti-
cipar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, 
seu esposo, e os santos Apóstolos e 
todos os que neste mundo vos servi-
ram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

AS.: Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

PR.: Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, 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

PR.: Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, ousamos dizer:

AS.: Pai nosso que estais nos céus, 
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!

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 a antífona da 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

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR.: Recebemos ó Deus, este sacra-

mento, memorial permanente da 

paixão do vosso Filho: fazei que o 

dom da vossa inefável caridade possa 

servir à nossa salvação. 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

PR.: A paz de Deus, que supera todo 

entendimento, guarde vossos cora-

ções e vossas mentes no conhecimen-

to e no amor de Deus, e de seu Filho, 

nosso Senhor Jesus Cristo.

AS.: Amém!

PR.: Abençoe-vos o Deus todo-

poderoso, Pai, Filho  e Espírito Santo.†

AS.: Amém.

A despedida fica a critério do presidente

23. CANTO FINAL

1. Senhor, eu quero te agradecer, / de 

todos os dias a gente poder conver-

sar. /Senhor, às vezes me ponho a 

chorar, /só tu és a força que anima o 

meu caminhar.

Eu quero te dizer agora / que eu já 

vou embora /evangelizar. (Bis)

2. Senhor, eu vejo irmãos a sofrer, / e sei 

pela fé que pedes a todos amar. /Se-

nhor, o mundo precisa entender, /que 

só com amor a justiça sobreviverá.
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