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OS DISCÍPULOS DEIXARAM IMEDIATAMENTE
AS REDES E SEGUIRAM JESUS
RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (Adenor Leonardo Terra – Hino do Ano do Laicato)
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo! Teu Reino, ó
Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo o teu exemplo, o mundo transformar! Instruídos por tua santa
Palavra, chamados e enviados para cumprir a missão!
Animador - Irmãos e irmãs em Cristo, é grande a nossa alegria por estarmos reunidos em comunidade para
celebrar nossa vida e nossa fé na Trindade Santa, nesta Páscoa Semanal. Bem-vindos a este encontro,
especialmente, as pessoas que estão nos visitando neste dia. A liturgia de hoje nos ensina que Deus não age só.
Chama algumas pessoas, que deixam imediatamente tudo por causa de um amor maior, seguem à voz do
Senhor e dedicam-se à missão do Reino. Como os primeiros discípulos, somos chamados e enviados a colaborar
na construção do Reino. Iniciemos nosso encontro fraterno, cantando.

02. CANTO INICIAL (Pe. Ney Brasil Pereira)
NOVO AO SENHOR QUE É DEUS CANTA, AGORA, Ó TERRA INTEIRA! NO SEU SANTO TEMPLO BRILHAM
IA DO CANTO
SENHOR
E BELEZA.
TO, LUZMAJESTADE
DAS NAÇÕES,
SE MANIFESTOU A
1.
Venham
todos,
com alegria, aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando seu louvor.
DOS OS POVOS
Ele é o Rei dos reis e dos deuses o maior.
2. Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra ele formou. De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois nós
somos seu rebanho e Ele é nosso Pastor.
3. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. Mereçamos
o que ele tem guardado para nós.
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Presidente - Façamos o sinal que nos reúne como irmãos, cantando. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
04. DEUS NOS PERDOA
Presidente - Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso
espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximarmo-nos da Mesa do Senhor. (Silêncio)
Supliquemos a vossa misericórdia, cantando.
(Pe. Zezinho)

1. Mesmo que eu não queira, converte-me Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo se a
consciência me disser que eu não pequei. Mesmo assim, tem piedade de mim pelas vezes que eu errei! (bis)
2. Se alguém saiu ferido quando por minha vida passou. Se alguém perdeu a paz quando meu egoísmo mais
forte falou. Se eu não soube ser irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me Senhor, converte o meu
coração. Tem piedade de nós. (3x)
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza, um dia, à
plenitude da vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor... Cristo... Senhor...
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05. HINO DO GLÓRIA
Presidente - Glorifiquemos a Deus pela graça de alcançarmos uma nova vida em Seu Filho Jesus, rezando o
Hino do Glória.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: 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.
06. ORAÇÃO (Missal, pg.347)
Presidente - Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em
nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
(Dom Paulo Bosi Dal’bó)

PALAVRA DE DEUS É VIDA E AMOR, É LUZ QUE ILUMINA E AO MUNDO CHEGOU, VAMOS ACOLHER NUM SÓ
CORAÇÃO, PALAVRA DA LIBERTAÇÃO.
07. LEITURA DA PROFECIA DE JONAS (3, 1-5.10)
08. SALMO RESPONSORIAL (24) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
MOSTRAI-ME, Ó SENHOR, VOSSOS CAMINHOS, VOSSA VERDADE ME ORIENTE E ME CONDUZA! (BIS)
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e me
conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas! De mim lembrai-vos, porque
sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor!
- O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e
aos pobres Ele ensina o seu caminho.
09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (7, 29-31)
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VI)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
1. O Reino do Céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no Evangelho! (bis)
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (1, 14-20)
12. HOMILIA

NOSSA RESPOSTA
13. PROFISSÃO DE FÉ
Presidente - De mãos estendidas para a Cruz, professemos nossa fé no Deus Uno e Trino. Creio em Deus Pai...
14. PRECES DA COMUNIDADE
Presidente - Neste santo domingo em que celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte,
apresentamos com fé as nossas intercessões: FAZEI-NOS, SENHOR, FIÉIS AO VOSSO REINO!
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- Pai de bondade, protegei a vossa Igreja, dai perseverança ao Papa Francisco, ao clero, aos féis ministros e
leigos, para que continuem firmes no anúncio do Evangelho e a missão que vós lhe confiastes. Nós vos
pedimos.
- Pai de bondade, despertai esta assembleia e confirmai nossas Comunidades no seguimento de Vosso Filho,
para que a escuta da Palavra e a participação do Corpo e Sangue de Cristo, fortaleçam todos em sua missão.
Nós vos pedimos.
- Pai de bondade, dai-nos a luz do Vosso Santo Espírito para ouvirmos Vosso chamado a cada dia e ajudai
aqueles que enfrentam oposição e hostilidade em sua vida cristã, para que a participação nos sacramentos da
Igreja obtenha para eles a graça da perseverança. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração do Ano Nacional do Laicato.
Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa ‘imagem terrena’: Nós vos
agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo
realizam como ‘Igreja em saída’, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social, no
caminho de vosso Reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil
sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos, que todos os
batizados atuem como sal da terra e luz do mundo: na família, no trabalho, na política e na economia, nas
ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação; na cidade, no campo e em todo o
planeta, nossa ‘casa comum’. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas
compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na
sociedade à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada
Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Os Discípulos deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Com o pão e o vinho,
apresentemos ao altar do Senhor, a dedicação, fidelidade, amor e alegria de todas as pessoas que se colocam a
serviço do Reino em nossa Comunidade, seguindo o exemplo dos discípulos.
16. CANTO DAS OFERENDAS (Frei Luiz Turra)
1. Que maravilha Senhor, estar aqui! Sentir-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos do caminho, no pão
e vinho, ofertas desse altar.
BENDITO SEJAIS POR TODOS OS DONS! BENDITO SEJAIS PELO VINHO E PELO PÃO! BENDITO, BENDITO, BENDITO SEJA
DEUS PARA SEMPRE.
2. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar comunidade,
ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3.Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperança de um mundo bem melhor; na caridade sentir-se familiares,
lutando juntos em nome do Senhor.
(Frei José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira)

1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a Ti se confia e junto aos
irmãos, em paz, o envias.
Ó DEUS DO UNIVERSO, ÉS PAI E SENHOR, POR TUA BONDADE RECEBE O LOUVOR!
2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter a beleza de ser a
partilha dos frutos na mesa!
3. Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra com vida e amor! A quem aguardava um canto de festa, a mesa
promete eterna seresta!

Presidente - 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.
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal, pg.347)
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Presidente - Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para que sejam santificadas e
nos tragam a salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARISTICA VII (Missal, pg.866.)
Presidente - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Presidente - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Presidente - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Presidente: Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na
felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão
a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia.
Todos: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
Presidente: Jamais nos rejeitastes, quando quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso Filho e nosso
irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte, que nada poderá romper.
Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Daí, pois, em Cristo, novo alento à vossa Igreja,
para que se volte para vós. Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque ao serviço de todos.
Todos: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
Presidente: Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para cantar o
poder de vosso amor e alegria da nossa salvação: Santo, santo, santo...
Presidente: Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós para sermos santos como vós
sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o
Corpo e o Sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e
incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso filho – o justo e santo – entregouse em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz.
Todos: Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
Presidente: Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa
aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a
bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o
cálice com vinho. Deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, 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.
Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Presidente: Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua
morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a
vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça.
Todos: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
Presidente: Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único
sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as
divisões sejam superadas.
Todos: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
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Presidente: Conservai-nos, em comunhão de fé e amor, unidos ao papa Francisco e ao nosso bispo Joaquim
Wladimir. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que, diante de vós, formos
santos com os vossos santos, ao lado da virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já falecidos
que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e
fraqueza, poderemos cantar a ação de graças de Cristo que vive para sempre.
Todos: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
Presidente: 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!

RITO DA COMUNHÃO
19. PAI NOSSO
20. CORDEIRO
21. CANTO DE COMUNHÃO (D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias)
PROCURO ABRIGO NOS CORAÇÕES, DE PORTA EM PORTA DESEJO ENTRAR. SE ALGUÉM ME ACOLHE COM
GRATIDÃO, FAREMOS JUNTOS A REFEIÇÃO. (BIS)
1. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto o forte sol queimou, meu cabelo o
orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração.
2. Vou batendo até alguém abrir, não descanso, o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz, e abre a
porta, entro bem veloz: eu cumpro a ordem do meu coração.
3. Junto à mesa vou sentar depois e faremos refeição nós dois. Sentirá seu coração arder, e esta chama tenho
que acender: eu cumpro a ordem do meu coração.
4. Aqui dentro o amor nos entretém e, lá fora, o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um, e teremos tudo
em comum: eu cumpro a ordem do meu coração.
(L e M - Cesareo Gabarain)

1. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
SENHOR, TU ME OLHASTE NOS OLHOS A SORRIR PRONUNCIASTE O MEU NOME. LÁ NA PRAIA, EU DEIXEI O
MEU BARCO, JUNTO A TI, BUSCAREI OUTRO MAR.
2. Tu sabes bem que, em meu barco, eu não tenho nem ouro nem prata, somente redes e o meu trabalho.
3. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almeja seguir amando.
4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo assim me chamas.
PÓS-COMUNHÃO (Repetir o canto de ambientação)
22. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal, pg.347.)
Presidente - Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos
gloriemos dos vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS
Deus nos envia
23. COMUNICADOS
24. BÊNÇÃO FINAL (Missal, pg.519 a 530)
25. CANTO FINAL (L e M - Luiz Carlos Susin)
SENHOR, SE TU ME CHAMAS, EU QUERO TE OUVIR! SE QUERES QUE EU TE SIGA, RESPONDO: EIS-ME AQUI!
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos Tu
firmaste, sustentando seu vigor. Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou!
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2. Nos passos de Teu Filho, toda e Igreja também vai, seguindo Teu chamado de ser santa qual Jesus.
Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui!
3. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há
homens e mulheres que te amam mais que a si e dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui!
Leituras da semana:
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