Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de
mim! (bis)
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a
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RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Estamos iniciando a Semana Nacional
da Família, com o objetivo de mobilizar toda a
sociedade a refletir, redescobrir e promover os
verdadeiros valores humanos e cristãos da família.
Neste ano, com o tema “Misericórdia na Família:
Dom e Missão”, a Igreja nos convida a olhar para a
família como um lugar privilegiado para a vivência
do amor e da misericórdia, valorizando este grande
tesouro que é a nossa família. Celebrando, hoje, o
dia dos pais, queremos trazer a presença de São
José como pai terreno de Jesus e, por conseguinte,
como modelo de vocação; pois foi fiel a Deus,
cumprindo sua missão de pai amoroso e educador.
Nesta Eucaristia, queremos render graças a Deus
pela nossa família, e pedir que afaste de nós o
perigo da busca exagerada de bens materiais
que nos impede de buscar o Reino e de viver o
Evangelho de forma vigilante.
02. CANTO INICIAL (Apostila 85º Encontro)
1. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor! Ó Jesus
Redentor, eis-me aqui, Senhor! Ó Espírito Santo de
amor, eis-me aqui, Senhor!
Ref.: Para fazer vossa vontade, assim na terra como
no céu! (bis)
2. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Senhor! É chamado a servir, eis-me aqui, Senhor! Toda a vida se faz
vocação, eis-me aqui, Senhor!
3. Nosso nome sabeis, eis-me aqui, Senhor! Sempre
em nós confiais, eis-me aqui, Senhor! Somos vossa
família no amor, eis-me aqui, Senhor!
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados
a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(pausa)
05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós,

irmãos, confesso que pequei por pensamentos,
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão
grande culpa.
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vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é
Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão
grande culpa.

Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados.
Ref.: Glória a Deus, glória a Deus, glória a nosso Criador! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos./ Senhor nosso, Jesus Cristo,
Unigênito 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./ Vós somente sois o Santo, o Altíssimo
Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no
esplendor.
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens
que nossos olhos não podem ver; acendei em nossos
corações a chama da caridade para que, amando-vos em
tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas
promessas que superam todo o desejo. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: A salvação que vem de Jesus é universal,
esta aberta para todos. A condição é entrar pela
porta estreita, ou seja, deixar de ser presunçoso,
dominador e orgulhoso.

I LEITURA - Jr 38,4-6.8-10
08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS
Naqueles dias, 4disseram os príncipes ao rei: “Pedimos que seja morto este homem; ele anda com
habilidade lançando o desânimo entre os combatentes que restaram na cidade e sobre todo o povo,
dizendo semelhantes palavras; este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo, mas sim
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a desgraça”. 5Disse o rei Sedecias: “Ele está em
vossas mãos; o rei nada vos poderá negar”. 6Agarraram então Jeremias e lançaram-no na cisterna de
Melquias, filho do rei, que havia no pátio da guarda,
fazendo-o descer por meio de cordas.Na cisterna
não havia água, somente lama; e assim ia-se Jeremias afundando na lama. 8Ebed-Melec saiu da casa
do rei e veio ter com ele, e falou-lhe: 9“Ó rei, meu senhor, muito mal procederam esses homens em tudo
o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando-o
na cisterna para aí morrer de fome; não há mais pão
na cidade”. 10O rei deu, então, esta ordem ao etíope
Ebed-Melec: “Leva contigo trinta homens e tira da
cisterna o profeta Jeremias, antes que morra”. Palavra do Senhor.
09. SI 39(40),2.3.4.18 (R:. 14b)
(MELODIA: Das obras do Senhor - 92º encontro
ou Cantai um canto novo - 93º encontro)
Ref.: Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu
auxílio!
1. Esperando, esperei no Senhor, * e inclinando-se,
ouviu meu clamor.
2. Retirou-me da cova da morte * e de um charco
de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a
rocha, * devolveu a firmeza a meus passos
3. Canto novo ele pôs em meus lábios, * um poema
em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem,
adorem * e esperem em Deus, confiantes.
4. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, t porém, guarda
o Senhor minha vida, * e por mim se desdobra
em carinho. Vós me sois salvação e auxílio: *
vinde logo, Senhor, não tardeis!

II LEITURA - Hb 12,1-4
10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
Irmãos: 1Rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos
pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos
com perseverança no combate que nos é proposto,
2
com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa
e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe
foi proposta, suportou a cruz, não se importando
com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de
Deus. 3Pensai pois naquele que enfrentou uma tal
oposição por parte dos pecadores, para que não vos
deixeis abater pelo desânimo. 4Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 12, 49-53
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz

estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas
ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar.
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 49Eu
vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria
que já estivesse aceso! 50Devo receber um batismo,
e como estou ansioso até que isto se cumpra! 51Vós
pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo
contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. 52Pois,
daqui em diante, numa família de cinco pessoas,
três ficarão divididas contra duas 53e duas contra
três; ficarão divididos: o pai contra o filho e o filho
contra o pai; a mãe contra a filha e a filha contra a
mãe; a sogra contra a nora e a nora contra a sogra”.
Palavra da Salvação.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Concluir com a oração das vocações)
Jesus Mestre Divino, que chamaste os
apóstolos a vos seguirem,
continuai a passar pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias,
pelas nossas escolas, e continuai
a repetir o convite a muitos
de nossos jovens. Dai força para
que vos sejam fiéis,
como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos
e religiosas, para o bem do Povo de Deus
e de toda a humanidade.
Amém.
LITURGIA EUCARÍSTICA
15. CANTO DAS OFERENDAS
(90º enc.- Guarânia)
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / E do
trabalho que a mão humana empreendeu / Eles
contêm toda força e energia / São os dons da
natureza criada por Deus
Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação / Pelo
vinho e pelo pão neste Santo Altar / Por nossa
vida a serviço dos irmãos / Ela é dom, é doação de quem vive para amar.
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida / (A
alegria, o sofrimento ou os frutos seus) / Neles
estão todo o clamor e a esperança / De um mundo novo no projeto do bondoso Deus.
3. No pão e o vinho está a plena ação de graças /
Traduzida em louvor e gratidão / Ao Senhor que
nos acolhe e nos envolve / Em sua graça, em
seu terno Coração

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão
convosco, oferecendo-vos o que nos destes, e
recebendo-vos em nós. Por Cristo, nosso Senhor.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B (MR p. 848)
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre
e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do
mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra
da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de
nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz
e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por
Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos
caminhos da história até a felicidade perfeita em
vosso reino. Por essa razão, também nós, com
os Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória,
cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo,
Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de
louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de
nós, quando nos reunimos por seu amor. Como
outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!
Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que
envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes
dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e X o Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!
Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, tomando o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou 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!
Todos: Todas as vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor,
a vossa morte, enquanto esperamos a vossa
vinda!
Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da
ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos
oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
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Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e
por toda a eternidade, entre os membros do vosso
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão
com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Celso
Antônio, com todos os Bispos, presbíteros, diáconos
e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas
estradas da vida.
Todos: Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N.
e N)., que adormeceram na paz do vosso Cristo, e
de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes:
acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E
em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria,
e São José seu Esposo, com os Apóstolos e Mártires, (com S.N.: Santo do dia ou Patrono) e todos os
Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
Presid.: 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.
Ritos da Comunhão
18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Presid.: 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.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
(Saudação da Paz)
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19. CANTO DE COMUNHÃO - TOADA
1. Pelos prados e campinas verdejantes eu
vou / É o Senhor que me leva a descansar/
Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou/ Minhas forças o Senhor vai
animar
Ref.:Tu és Senhor o meu pastor/ Por isso
nada em minha vida faltará (bis)
2. Nos caminhos mais seguros junto dele eu
vou/ E pra sempre o seu nome eu honrarei/ Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou/ Segurança sempre tenho em
suas mãos
OPCIONAL- (93º encontro)
1. A minha alma engrandece o Senhor Meu
espírito exulta em Deus, meu Salvador Meu
Salvador.
Ref.: Santo é o nome do Senhor, Pois Ele fez
em mim maravilhas. Santo é meu Deus,
Santo é meu Deus.
2. Porque olhou para a humildade de sua serva
Doravante as gerações hão de chamar-me de
bendita, De bem-aventurada.
3. Seu amor para sempre se estende, De geração em geração sobre todos que o temem. Ele
é misericórdia.
4. Os soberbos de coração Deus dispersou,
Derrubou os poderosos e os humildes elevou.
Forte é o Senhor.
5. Os famintos encheu com muitos bens, E sem
nada dispensou de mãos vazias os abastados.
Santo é o Senhor.
6. Socorreu Israel, seu servidor, Fiel ao seu
amor, foi promessa a nossos pais. Ele é fiel.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Unidos a Cristo por este Sacramento, nós
vos imploramos ó Deus, que, assemelhando-nos a
ele aqui na terra, participemos no céu da sua glória.
Por Cristo, nosso Senhor.
RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

MÓVEIS - ELÉTRO - BRINQUEDOS - COLCHÕES - PRESENTES - CELULARES
Fone:(43) 3422-3874
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21. CANTO FINAL
O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,
Das muitas coisas do meu tempo de criança/
Guardo vivo na lembrança o aconchego de meu
lar/ No fim da tarde quando tudo se aquietava/
A família se ajeitava lá no alpendre a conversar/
Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro/ Todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem
parar/Faltava tudo mas a gente nem ligava/ O
importante não faltava seu sorriso, seu olhar
Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado/
Mas aquilo era sagrado um por um ele afagava
e perguntava quem fizera estrepolia e mamãe
nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava/ O
sol se punha a viola alguém trazia/ Todo mundo
então pedia Pro papai cantar com a gente/ Desafinado meio rouco e voz cansada/ Ele cantava
mil toadas seu olhar ao sol poente
Passou o tempo hoje eu vejo a maravilha/ De
se ter uma família quando tantos não a tem/
Agora falam do desquite e do divórcio/ O amor
virou consórcio compromisso de ninguém/
E há tantos filhos que bem mais do que um
palácio/ Gostariam de um abraço e do carinho
entre seus pais/ Se os pais amassem o divórcio
não viria Chamam a isso de utopia/ Eu a isso
chamo paz
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