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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 (L e M - Frei Luiz Turra)
Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. (3x)
03. ACOLHIDA
Animador- Irmãos e irmãs sejam bem-vindos. Alegremo-nos, porque reunidos pelo amor do
Senhor, como povo consagrado para o serviço do Reino, celebramos nossa fé e nossa vida. Jesus
revela e confirma o Reino de Deus. Mostra-nos que ele tem força para crescer, e nele o que é
pequeno torna-se grande, como a pequena semente de mostarda que gera um arbusto. A força
do pequeno e do humilde confunde os prepotentes. O Reino de Deus é o próprio Jesus entre nós,
e seu crescimento se dá pela humildade e pela fé confiante. Na alegria e no compromisso de fazer
o Reino de Deus crescer em nosso meio, cantemos.
Procissão de entrada: cruz processional ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

04. CANTO INICIAL (L e M - Dom Pedro Brito Guimarães)
1. Nossos corações em festa se revestem de louvor, pois, aqui se manifesta à vontade do Senhor,
que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação!
CRISTO, MESTRE E SENHOR POIS, ETERNO É SEU AMOR. NESTA FONTE DE ÁGUA VIVA SOMOS
HOJE SEUS CONVIVAS.
2. Nossos passos já se encontram a caminho do altar nossas vozes já decantam o que vimos
proclamar neste mundo tão bonito mas que pede redenção nosso “sim” ao Deus bendito por
amor e vocação!
3. Nós queremos operários mensageiros do Senhor, que nos façam solidários a serviço do amor
construtores da justiça empenhados na missão contra toda injustiça por amor e vocação!
05. 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...
06. DEUS NOS PERDOA
Padre - Reunidos em comunidade para celebrar a Páscoa do Senhor, necessitamos da graça de
Deus para a edificação do Reino. Em silêncio, pensemos nos pecados que impedem o Reino de
Deus crescer em nosso meio (silêncio). Com humildade e confiança, 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
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Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso
Senhor.
Presidente - Deus 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...
07. 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.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 355)

09. LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL (17, 22-24)
10. SALMO RESPONSORIAL (91) (CD Cantando os Salmos)
COMO É BOM AGRADECERMOS AO SENHOR.
- Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! Anunciar
pela manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel, a noite inteira.
- O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano; na casa do Senhor
estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão.
- Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes; e dirão: “É
justo mesmo o Senhor Deus: meu Rochedo, não existe nele o mal!”
11. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (5, 6-10)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VII TC - Ano A)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
1. O príncipe deste mundoagora será expulso;e eu, da terra levantado, atraireitodos a mim
mesmo.
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (4, 26-34)
14. HOMILIA
15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Creio em Deus Pai...
16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Ao Deus sempre atento às necessidades de seus filhos e filhas, elevemos as nossas
preces, cantando após cada pedido: Ó SENHOR, SENHOR NESTE DIA, ESCUTAI NOSSA PRECE.
(D.R.)
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- Senhor, abençoai vossa Igreja, o Papa Francisco, nosso bispo Dom Wladimir, nosso bispo
emérito Dom Décio, nosso pároco Antônio Luiz, os padres da nossa diocese, diáconos,
religiosos(as) e seminaristas para que continuem a semear Palavra, principalmente aos pobres e
oprimidos. Nós vos pedimos.
- Senhor, guiai com Vossa Luz os nossos governantes, para que usem a autoridade e o poder a
serviço do bem comum, da justiça e da dignidade dos vossos filhos e filhas. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé e o compromisso de todos nós batizados, para que à luz da Vossa Palavra
sejamos fiéis semeadores do Reino na família, na comunidade e na sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde dos enfermos, pelos aniversariantes, pelos
falecidos, pelas famílias enlutadas, pelos dizimistas e por todos os motivos que viemos rezar
neste dia, os quais estão no silêncio dos nossos corações. Nós vos pedimos.
Padre - Ó Pai, acolhei com bondade todos os pedidos que confiantes vos apresentamos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - O Papa Francisco convida a acreditar no Evangelho que diz que o Reino de Deus já
está presente no mundo e continua se revelando nas pessoas que realizam pequenos gestos de
amor e de solidariedade, de modo especial aos mais necessitados. Apresentemos ao altar do
Senhor com o pão e o vinho, o nosso compromisso em realizar a vontade do Pai e trabalhar em
favor da edificação do Reino, semeando a semente da justiça, paz e do amor em nossa
comunidade.
15. CANTO DAS OFERENDAS
(L e M - José Acácio Santana)

1. Muitos grãos de trigo, se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de
trigo, se tornaram pão.
TOMA SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO PARA MUDÁ-LA EM FRUTO E MISSÃO. TOMA SENHOR,
NOSSA VIDA EM AÇÃO PARA MUDÁ-LA EM MISSÃO.
2. Muitos cachos de uva, se tornaram vinho. Hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos
cachos de uva, se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas, feitas vocação. Hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas
vocação.
(L - Pe. Almir G. dos Reis / M - Fr. Valtair Francisco da Silva)

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. 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! Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
3. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só
sabe reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
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.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 355)
Padre - Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pela
sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo, nosso
Senhor. AMÉM.
19. PREFÁCIO IV - O louvor, dom de Deus (Missal Romano – p. 459)
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Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
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, sempre e em
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso. Ainda que nossos louvores não vos
sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois,
mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos
do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos, jubilosos,
vossa glória, cantando a uma só voz:
20. SANTO
SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR!
1. Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, hosana nas alturas.
2. Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas.
21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano – p. 478)
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Padre - 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.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - 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.
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 A 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
Padre - 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 presença e vos servir.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - 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 Joaquim Wladimir, e todos os
ministros do vosso povo.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - 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.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!

5
Padre - 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 castíssimo esposo, comos santos Apóstolos, São
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
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.

22. 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.
23. CORDEIRO (L e M - José Acácio Santana)
1. Cordeiro de Deus, Cordeiro do Pai, o mal do pecado, do mundo tirai. Tende piedade, tende
piedade, tende piedade de nós! (bis)
2. Cordeiro de Deus, Cordeiro do Pai, a paz duradoura, no mundo implantai. Dai-nos a paz, dainos a paz, dai-nos a vossa paz.

24. CANTO DE COMUNHÃO
(D.R.)

1. Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome.
2. Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede.
(L - José Thomaz Filho / M - Frei Fabreti)

1. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para
abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu.
POR ONDE FORMOS TAMBÉM NÓS, QUE BRILHE A TUA LUZ! FALA, SENHOR, NA NOSSA VOZ,
EM NOSSA VIDA! NOSSO CAMINHO ENTÃO CONDUZ, QUEREMOS SER ASSIM! QUE O PÃO DA
VIDA NOS REVIGORE NO NOSSO SIM!
2. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com
brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor.
3. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança
que é deles, eu não quis ser escravo de um poder que retrai.
4. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei
prepotência dos que temem o novo qual perigo sem fim.
5. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos do meu Pai fui as mãos. Laços recusei os
esquemas eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos.
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6. Vejam, procurei ser bem claro o meu Reino é diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito
mais raro de juntar o disperso, o meu Pai tem por lei.
7. Vejam, do meu Pai à vontade, eu cumpri passo a passo foi pra isso que eu vim. Dores enfrentei
a maldade, mesmo frente ao fracasso, eu mantive o meu sim.
8. Vejam, fui além das fronteiras espalhei boa nova todos filhos de Deus. Vida não se deixe nas
beiras quem quiser maior prova: venha ser um dos meus.
Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

25. 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.
26. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 355)

27. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações na Paróquia:
17/06 - 07h: Missa - Matriz
09h: Missa - Imaculado Coração de Maria
11h: Missa - Betânia
19h: Missa - Matriz
15 a 23/06 - Novena do Padroeiro São João Batista
Encontro:
17/06 - 08h - 2º Encontro de Preparação ao Matrimônio
28. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 – nº 11)
29. CANTO FINAL (L e M - Pe. Geraldo C. da Silva)
1. Um dia, na Galiléia, um homem chamado João, falava com ternura de amor aos seus
irmãos.Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência sempre, sempre, João dizia.
VIVA JOÃO BATISTA! VIVA O PRECURSOR! PORQUE JOÃO BATISTA ANUNCIAVA O SALVADOR!
2. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o Reino novo. Às
vezes João se zangava, com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação.
- LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42
3ª feira: 1Rs 21,17-29; Sl 50; Mt 5,43-48
4ª feira: 2Rs 2,1.6-14; Sl 30; Mt 6,1-6.16-18
5ª feira: Eclo 48,1-15; Sl 96; Mt 6,7-15
6ª feira: 2Rs 11,1-4.9-18.20; 2Cor 8,9-15; Sl 131; Mt 6,19-23;
Sábado: 2Cr 24,17-25; Sl 88; Mt 6,24-34
Domingo: Is 49,1-6; Sl 138; At 13,22-26; Lc 1, 57-66.80

