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Atenção Equipes de Liturgia: Para o mês de setembro, ornamentar na entrada da Igreja com flores e velas, o local para a Bíblia.

01. AMBIENTAÇÃO (CD Agnus Dei 93/94)
1. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tu a direção. Sim ó vem, ó
Santo Espírito os espaços preencher. Reverência a tua voz vamos fazer.
PODES REINAR SENHOR JESUS, Ó SIM. O TEU PODER TEU POVO SENTIRÁ. QUE BOM, SENHOR,
SABER QUE ESTÁS PRESENTE AQUI. REINA SENHOR, NESTE LUGAR.
2. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz toda
tristeza, incerteza, e o desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor.
02. ACOLHIDA
Animador - Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro fraterno em que nos
reunimos para fazer memória da Páscoa de Cristo nosso Senhor. Estamos no mês dedicado a
Sagrada Escritura, e através deste livro Sagrado e na leitura orante, somos convidados pela graça
de Deus a assumir a mesma missão de Jesus. Nesta celebração da palavra, queremos louvar e
agradecer a Deus por todas as bênçãos que ele tem nos concedido em Seu amor misericordioso e
em comunhão com nosso bispo, nosso pároco e demais irmãos de nossa comunidade paroquial
que estão em romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em São
Paulo, elevar ao Senhor, a mais perfeita oração. Alegres, cantemos.
Procissão de entrada: cruz ladeada de velas, lecionário e leitores, ministros e presidente.

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
Presidente - EM NOME DO PAI ...
Presidente - O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância
de Cristo, esteja convosco. BENDITO SEJA DEUS...
05. ATO PENITENCIAL
Presidente - Em Jesus Cristo o Justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o
nosso coração ao arrependimento e peçamos perdão de nossas faltas e omissões (silêncio).
Confiantes supliquemos.
(D. Pedro Brito Guimarães)

1. Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade!
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2. Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis) Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis,
piedade!
3. Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade!
Presidente - Deus de infinita bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. AMÉM.
06. HINO DO GLÓRIA
Presidente - Glorifiquemos a Deus nosso Pai pelas maravilhas realizadas por Vosso Filho no
meio de nós, cantando.
(L - CNBB / M - André Jamil Zamur)

GLÓRIA, GLÓRIA, ANJOS NO CÉU CANTAM TODOS SEU AMOR! E NA TERRA, HOMENS DE PAZ:
“DEUS MERECE O LOUVOR!”
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no
esplendor!
07. ORAÇÃO
Faz-se um instante de silêncio, motiva-se a oração espontânea e silenciosa.

Presidente - Ó Pai, Vós escolhestes os pobres e pequenos para fazê-los herdeiros do vosso
Reino. Abri os nossos ouvidos à vossa Palavra e soltai a nossa língua para proclamar as vossas
maravilhas e anunciar a vossa Salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. AMÉM.

(L e M - Ir. Míria T. Kolling)

Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar com retidão na tua luz.
08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS (35, 4-7a)
09. SALMO RESPONSORIAL (145) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
BENDIZE, Ó MINHA ALMA AO SENHOR. BENDIREI AO SENHOR TODA A VIDA! (bis)
- O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o
Senhor quem liberta os cativos.
- O Senhor abre os olhos aos cegos o Senhor faz erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é
justo é o Senhor quem protege o estrangeiro.
- Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para
sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos!
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO (2,1-5)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia V)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do Reino e curava seu povo doente de todos os
males, sua gente!
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (7,31-37)
13. REFLEXÃO DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Presidente - Professemos nossa fé no Deus da Vida que nos liberta de todos os males. Creio em
Deus Pai...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Presidente - Como filhos e filhas peçamos ao Senhor, nosso Deus, por nossas necessidades: A
cada prece, rezemos: OUVI SENHOR, A NOSSA SÚPLICA.
- Senhor, acompanhai a vossa Santa Igreja, o Papa, os Bispos e todo o Clero, para que continuem
anunciando com alegria e fidelidade a Vossa Palavra de vida e salvação, sendo no mundo sinal do
vosso amor compassivo e misericordioso. Nós vos pedimos.
- Senhor, guiai o encontro com os candidatos ao governo do Estado, que acontecerá no próximo
dia 12, e iluminai a todos nós, eleitores, para que possamos votar na próxima eleição com mais
responsabilidade, escolhendo candidatos que defendem a vida, a dignidade e o amor ao próximo.
Nós vos pedimos.
- Senhor, abri os nossos ouvidos para escutar os vossos ensinamentos, e soltai a nossa língua
para anunciar e dar testemunho do vosso Reino de justiça e fraternidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, encorajai todas as pessoas discriminadas, excluídas, rejeitadas, portadoras de alguma
deficiência, para que encontrem em vossa Palavra a força necessária para lutar por seus direitos.
Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde dos enfermos, pelos aniversariantes, pelos
falecidos, pelas famílias enlutadas, pelos dizimistas, por nossos irmãos que estão em romaria a
ao Santuário de Aparecida e por todos os motivos que viemos rezar neste dia, os quais estão no
silêncio dos nossos corações. Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos
a olhar para o vosso Filho, que, levando a sua Cruz, nos abriu já o caminho da Vida. Ele que é
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. AMÉM.
16. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - Jesus vem ao nosso encontro, abre nossos ouvidos e solta nossa língua para que
sejamos capazes de acolher a Sua Palavra e sermos na família, na Comunidade e na Sociedade
anunciadores e testemunhas do Seu Reino de amor e paz. Apresentamos ao altar do Senhor toda
a nossa dedicação em ouvir, acolher e anunciar o projeto do Reino em nosso meio.

17. CANTO DAS OFERENDAS
Cf. orientações litúrgicas, neste momento, um ministro estende o corporal em cima da mesa do altar, e retorna para seu lugar.
(L e M - Pe. Zezinho)

1. 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.
EIS O QUE EU VENHO TE DAR, EIS O QUE EU PONHO NO ALTAR. TOMA SENHOR QUE ELE É
TEU, MEU CORAÇÃO NÃO É MEU. (bis)
2. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor.
Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do
amor.
(L e M - Pe. Zezinho)

1. Não tinha nada pra te oferecer, não tinha nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só pensava
nos pecados que eu já fiz, eu só pensava nos irmãos aos quais não fiz feliz. Então eu me lembrei,
então eu me lembrei.
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MAIS DO QUE OURO, MAIS QUE PRATA, MAIS QUE QUALQUER DOM, O QUE TU QUERES É MEU
CORAÇÃO. (bis)
2. De mãos abertas e em procissão, eu te ofereço o fruto do trabalho dos irmãos. Eis minhas
mãos, eu sou trabalhador, trago nas mãos este sinal, sinal do meu amor. Enquanto eu trabalhei,
foi isso que eu pensei.

18. LOUVAÇÃO
Cf. orientações litúrgicas, durante o canto de louvor os ministros levam para o altar, de forma discreta e organizada, o Santíssimo
Sacramento, e retornam para próximo a credência. Não precisa pedir para o povo ficar de joelhos, nem se reza “graças e louvores”.

Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus por todas as pessoas, famílias, grupos,
comunidades, organizações que ouvem a Sua Palavra e dão testemunho do Seu Reino no meio de
nós.
(L e M - 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.
3. O nascer de uma aurora radiante vai dourando a cada instante os trigais, aleluia! E os
pequenos e sofridos, nos teus braços acolhidos vão louvar e cantar.
19. PAI NOSSO
Presidente - Obedientes a palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos
dizer: PAI NOSSO...
20. ABRAÇO DA PAZ
Animador - Como filhos e filhas do Deus da Paz, saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.
Após o abraço da paz, o ministro se aproxima da mesa do Altar, faz genuflexão, abre a âmbula e tendo em mãos o Santíssimo
Sacramento, ergue-o e diz para o povo: “Felizes os convidados para a Ceia do Senhor, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo”.

21. CANTOS DE COMUNHÃO
( L e M - Paulão)

1. Na comunhão Jesus se dá no pão, o Cordeiro Imolado é refeição, nosso alimento de amor e
salvação. Em torno deste altar somos irmãos.
O PÃO DA VIDA ÉS TU, JESUS, O PÃO DO CÉU. O CAMINHO, A VERDADE, VIA DE AMOR. DOM DE
DEUS, NOSSO REDENTOR. (bis)
2. Toma e come, isto é meu corpo, que do trigo se faz pão e refeição, na Eucaristia o vinho se
torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria.
(L e M - Joel Elói Franz)

1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar
tua estrada.
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM, ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR.
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos
santos. Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o
sentido da vida.
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3. Ao virmos te receber, nós te pedimos ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro do Pai
Santo sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face. Faze que o coração sinta a força da
caridade.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

22. PÓS-COMUNHÃO(Amália Ursi - Waldeci Farias)
QUERO CANTAR AO SENHOR, SEMPRE ENQUANTO EU VIVER, HEI DE PROVAR SEU AMOR, SEU
VALOR E SEU PODER.
1. Não confiem nos poderosos, são de barro e não podem salvar; quando expiram, voltam ao
chão, seus projetos vão logo acabar.
2. Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez
tudo mantém sua aliança.
3. Aleluia vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho também, glória igual ao Espírito Santo. Aleluia,
pra sempre. Amém.
23. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO
Presidente - Ó Deus, nesta celebração vosso povo se alimentou na mesa da vossa Palavra (e da
Comunhão). Que este alimento nos faça ter forças para vivermos unidos a Jesus Cristo na terra e
também no céu. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.

24. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:
09/09 (D): 7h e 19h - Matriz (Cel. Da Palavra); 08h30 - Capela do Batismo - Matriz (Batizados).
12/09 (Q): 12h - Missa dos Devotos de N. Sra. Aparecida.
13/09 (Q): 19h30 - Matriz; 19h30 - Comunidade Santa Luzia - Vila Nova - 7º Dia da novena;
14/09 (S): 6h - Missa no Cruzeiro; 19h30 - Comunidade São Camilo - Vila Rica;
15/09 (S): 19h - Matriz;
16/09 (D): 7h - Matriz; 9h - Comunidade Nossa Senhora das Graças - Guanabara; 10h30 - Comunidade São
Marcos; 19h - Matriz.
Atividades:
12/09 (Q): 19h - Encontro com candidatos ao Governo do Estado - Auditório Bento XVI.
15 a 16/09: XI EAC da Paróquia
15/09 (S): Conselho de Área - Paróquia de Guaraná;
17 a 19/09 - Semana Teológica

25. BÊNÇÃO FINAL
Presidente - O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face amorosa e nos seja favorável. AMÉM.
- O Senhor volte para nós o seu rosto misericordioso e nos dê a paz e a concórdia. AMÉM.
- Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
- Levemos a todos a Palavra de Deus. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. GRAÇAS A DEUS.
26. CANTO FINAL (Pe. José Cândido da Silva)
TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO DE UM DEUS AMOR, DE UM DEUS IRMÃO. É FELIZ QUEM CRÊ
NA REVELAÇÃO, QUEM TEM DEUS NO CORAÇÃO.
1. Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
2. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor, precisamos ser profetas, para o mundo ser
melhor.
3. Nossa fé se fundamenta na palavra dos apóstolos. João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiram
esta fé.
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A Palavra que nos salva nós queremos
proclamar.

