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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (Frei Luiz Turra)
Silêncio, ó Silêncio, Deus nos fala ao coração.

Animador - Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro fraterno! Celebramos hoje, a

nossa Páscoa Semanal, o Dia do Senhor que deve ser vivido pelos cristãos como sinal de ação de
graças, pela libertação oferecida a nós por Jesus Cristo. A liturgia nos convida a aprofundar e a
celebrar o significado desde dia santo. Que a sagrada liturgia, que agora rezamos, ilumine nossa
mente, a fim de compreendermos melhor o dom do dia de domingo e nos ajude a vivê-lo
santamente. Na alegria de estarmos reunidos em comunidade, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz processional ladeado por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

03. CANTO INICIAL (L e M - Ir. Míria T. Kolling)
ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI, E NA ALEGRIA CANTAR SEU LOUVOR. EM SUA CASA SOMOS
FELIZES: 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 segurança lhe dá 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.
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI...
Padre - Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão e a força do Espírito
Santo estejam convosco. BENDITO SEJA DEUS...
05. DEUS NOS PERDOA
Padre - Para bem celebrarmos o mistério de nossa fé, façamos um instante de silêncio e
pensemos em nossas faltas e omissões (silêncio). Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por
pensamentos e palavras, atos e omissões, 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.
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Padre - Deus Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. AMÉM.

- Senhor, tende piedade de nós. SENHOR...
- Cristo, tende piedade de nós. CRISTO...
- Senhor, tende piedade de nós. SENHOR...
06. HINO DO GLÓRIA (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 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.
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 353)

6. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO (5,12-15)
7. SALMO RESPONSORIAL (80) (CD Cantando os Salmos - Ano B - Vol. II)

EXULTAI NO SENHOR, A NOSSA FORÇA!
- Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suave, tocai! Na lua nova soai a trombeta, na lua
cheia, na festa solene!
- Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel; uma lei que foi dada a José,
quando o povo saiu do Egito.
- Eis que ouço uma voz que não conheço: “Aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados eu
tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste, e te salvei.
- Em teu meio não exista um deus estranho nem adores a um deus desconhecido! Porque eu sou
o teu Deus e teu Senhor, que, da terra do Egito, te arranquei”.

8. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (4, 6-11)
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VI TC - Ano A)

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Vossa Palavra é a verdade; santificai-nos na verdade.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (2, 23-3,6)
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
13. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os benefícios de nosso Deus, rezemos
confiantes após cada pedido: SENHOR, NÓS CONFIAMOS EM VÓS!
- Senhor, abençoai o Santo Padre, o Papa Francisco, e a Vossa Igreja presente no mundo inteiro,
para que a Vossa Palavra e o Vosso alimento celeste, ilumine e confirme a fé dos seus membros,
atraindo a Cristo os que vivem na escuridão do erro. Nós vos pedimos.

3
- Senhor, iluminai as nossas comunidades, para que sigam a Vossa vontade e sejam capazes de
romper com a lei, quando ela for sinal de opressão e morte. Nós vos pedimos.
- Senhor, despertai nos governantes e em nosso país o compromisso com a vida e o respeito às
verdades da fé, para que o nosso povo e a natureza não sofram com a desarmonia do estilo de
vida atual. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos, para que possamos redescobrir o sentido libertador e místico do Domingo
como o “Dia do Senhor” e do descanso semanal, consagrados na participação da Santíssima
Eucaristia, e como dia para reavivar o dom da fé e da esperança. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai todos os dizimistas de nossa comunidade, para que sejamos abençoados em
nossa missão e perseverantes diante das provações e dificuldades encontradas no testemunho
de nossa fé. Nós vos pedimos.
Padre - Rezemos juntos, apresentando diante do Altar do Senhor o nosso dízimo:
Recebei, Senhor, nosso dízimo! Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples
contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso
reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de
Vós. AMÉM.

14. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - Jesus defende e valoriza a vida como um dom Sagrado. Esse dom deve ser vivido
plenamente por todos nós. Com o Pão e o Vinho, apresentamos ao Altar do Senhor a vida de
todas as pessoas, instituições, movimentos e pastorais que se colocam a serviço do bem comum,
praticando o amor e a misericórdia em nossas comunidades.
15. CANTO DAS OFERENDAS (Flávio Wozniack)
1. A fé é compromisso que é preciso repartir, em terra bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários: eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar.
NESTA MESA, Ó SENHOR, APRESENTAMOS PÃO E VINHO, DONS DA TERRA E DO TRABALHO.
PELA IGREJA MISSIONÁRIA VOS LOUVAMOS. VEDE A MESSE QUE PRECISA DE OPERÁRIOS.
2. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas
quem faz de sua vida um sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão.
(L e M - Frei Luiz Turra)

1. É prova de amor, junto à mesa, partilhar. É sinal de humildade, nossos dons apresentar.
ACOLHEI AS OFERENDAS DESTE VINHO E DESTE PÃO E O NOSSO CORAÇÃO TAMBÉM!
SENHOR, QUE VOS DOASTES TOTALMENTE POR AMOR, FAZEI DE NÓS O QUE CONVÉM!
2. Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova há de colher.
3. Ofertar é bem servir por amor ao nosso irmão. É reunir-se nesta mesa a celebrar a redenção.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS(Missal Romano – p. 353)
Padre - Confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, acorremos ao altar com nossas oferendas; dainos, por vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que celebramos. Por Cristo, nosso Senhor.
AMÉM.
17. PREFÁCIO - O dia do Senhor - (Missal Romano – p. 436)
Padre -O Senhor esteja convosco.
Todos -ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre-Corações ao alto.

4
Todos -O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre -Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos -É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre– 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
repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa
misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos,
cantando a uma só voz:
18. SANTO

(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

Santo, Santo é o Senhor! Terra e céus cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana cantemos, hosana louvemos com filial ternura!
Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor!
Hosana!
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (Missal Romano – p. 482)
Padre - Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos - SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
Padre - Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, 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.
Padre - 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.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
Padre - Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia
convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos
repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!

5
Padre - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença.
Todos - FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
Padre - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Dom Joaquim Wladimir,
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos - A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Padre - 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.
Todos - AMÉM!

20. PAI NOSSO E A ORAÇÃO DA PAZ
- Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - 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.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
21. CORDEIRO(L e M - Pe. Zezinho)
1. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Morreste por causa de nós, foste
imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, tende piedade, piedade de nós. (bis)
2. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus!
22. CANTOS DE COMUNHÃO
(Pe. José Raimundo Galvão)

EIS O PÃO DA VIDA, EIS O PÃO DOS CÉUS QUE ALIMENTA O HOMEM, EM MARCHA PARA DEUS.
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1 - Um grande convite o Senhor nos fez e a Igreja o repete a toda vez. Feliz quem ouve e alegre
vem trazendo consigo o amor que tem.
2 - Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue da cruz o amor nasceu. E ainda hoje Ele dá vigor,
aos pobres, aos fracos, ao pecador.
3 - Se o homem deseja viver feliz não deixe de ouvir o que a Igreja diz: procure sempre se
aproximar do Deus feito pão para nos salvar.
4 - Há várias maneiras de o receber, efeitos diversos pode conter, não nos suceda comer em vão
aquilo que é fonte de salvação.
5 - Quem come este pão sempre viverá, pois Deus nos convida a ressuscitar. Oh! Vinde todos,
comei também o pão que encerra o sumo bem.
(L - José Thomaz Filho / M - Frei Fabreti)

1. O meu Reino tem muito a dizer não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem
mais e sorriu. Insensato, que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim? Que tesouros tu tens
pra levar além?
SIM, SENHOR, NOSSAS MÃOS VÃO PLANTAR O TEU REINO! O TEU PÃO VAI NOS DAR TEU
VIGOR, TUA PAZ!
2. O meu Reino se faz bem assim se uma ceia quiseres propor, não convides amigos, irmãos e
outros mais. Sai à rua a procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto
lembrado será por Deus.
3. O meu Reino quem vai compreender? Não se perde na pressa que têm sacerdote e levita que
vão sem cuidar. Mas se mostra em quem não se contêm se aproxima e procura o melhor para o
irmão agredido que viu no chão.
- Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

23. PÓS-COMUNHÃO: (Sl 65) (Letra e Música - Frei Fabreti)
1. Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar.
SE ALGUÉM TE LOUVA EM SILÊNCIO, TU ACOLHES, Ó SENHOR, SUA ORAÇÃO. SE ALGUÉM
ENTOA UM CANTO NOVO, TU ACOLHES, Ó SENHOR, SUA CANÇÃO. ALELUIA!
2. É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz e paz.
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 353)

25. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações na Paróquia:
03/06 - 07h: Missa - Matriz
09h: Missa - Nossa Senhora das Graças
19h: Missa - Matriz
06/06 - 06h15: Celebração da Palavra - Capela do Santíssimo - Matriz
07/06 -19h30: Celebração da Palavra - Matriz
08/06 - Dia do Sagrado Coração de Jesus - 6h às 18h: Adoração ao Santíssimo - Capela da Matriz.
19h: Procissão e Missa Solene - Dom Décio Sossai Zandonade
09/06 - 19h: Missa - Matriz
Eventos e Reuniões:
09/06 - 7h: Pechincha – Pátio da Matriz
20h: Noite de Pizza - Auditório Bento XVI - Matriz
10/06 -11h: Feijoada em prol do projeto Betânia - Auditório Bento XVI - Matriz
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26. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 – nº 11)
27. CANTO FINAL (Iltabira Jonas)
1. Amanheceu, novo dia, nova esperança, nova alegria. Comunidade, oração, nosso encontro,
celebração.
É DIA DE FESTA, DA PALAVRA E DA PARTILHA, ENCONTRO DE IRMÃOS, NOSSA FAMÍLIA, DIA
DO SENHOR, DIA DE ALEGRIA, ENCONTRO DE IRMÃOS, EUCARISTIA. (bis)
2. Vamos felizes, vamos cantando, um sonho bom vamos sonhando. Comunidade, pra ser irmãos,
nosso encontro, nossa união.
3. Nossa missão anunciar, gritar ao mundo é melhor amar. Comunidade, é o lugar de ser feliz, de
caminhar.
- LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: 2Pd 1,2-7; Sl 90; Mc 12,1-12
3ª feira: 2Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89; Mc 12,13-17
4ª feira: 2Tm 1,1-3.6-12; Sl 122; Mc 12,18-27
5ª feira: 2Tm 2,8-15; Sl 24; Mc 12,28b-34
6ª feira: Os 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jo 19,31-37
Sábado: Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Domingo: Gn 3,9-15; Sl 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35

