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Ano B - Verde

“Urgência da Missão.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Como rebanho, nos encontramos no redil 
de nosso Pastor para refazer nossas forças, ouvir 
sua Palavra e, na comunhão de sua aliança, nos 
deixarmos tomar de compaixão pela multidão famin-
ta e sofrida ao nosso redor, e ainda, pela força do 
Espírito, como bons pastores, doarmos nossa vida 
para que tenha vida e alegria. O amor e a solicitu-
de pelas “ovelhas sem pastor” são marcas de um 
Deus que nunca nos abandona. Esse amor e essa 
solicitude traduzem-se, naturalmente, na oferta de 
vida nova e plena que Deus faz a todos os homens, 
convidando-nos a também fazermos o mesmo com 
nosso testemunho. A missão dos discípulos deve 
ter sempre Jesus como referência.  Rezemos pelos 
nossos jovens, que realizam neste final de semana, 
a Jornada Diocesena da Juventude.   07. ORAÇÃO DO DIA

Presid.: Ó Deus, sede generoso para com os vos-
sos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fielmente os vossos man-
damentos. Por N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A proposta salvadora e libertadora de 
Deus para os homens, apresentada em Jesus, é 
agora continuada pelos discípulos. Um cristão é 
alguém que tem de sentir como seus os sofrimen-
tos do irmão.   

I LEITURA - Jr 23,1-6

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JERE-
MIAS
1“Ai dos pastores que deixam perder-se e 
dispersar-se o rebanho de minha pastagem, 
diz o Senhor! 2Deste modo, isto diz o Senhor, 
Deus de Israel, aos pastores que apascentam 
o meu povo: Vós dispersastes o meu rebanho, 
e o afugentastes e não cuidastes dele; eis que 
irei verificar isso entre vós e castigar a malícia 
de vossas ações, diz o Senhor. 3E eu reunirei 
o resto de minhas ovelhas de todos os países 
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: Em Jesus Cristo, o Justo que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso es-
pírito ao arrependimento para sermos menos indig-
nos de aproximar-nos da mesa do Senhor. (Pausa)

02. CANTO INICIAL
1-Pelos prados e campinas verdejantes eu 

vou / É o Senhor que me leva a descansar/ 
Junto às fontes de águas puras repou-
santes 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

3-No banquete em sua casa muito alegre eu 
vou/ Um lugar em sua mesa me preparou/  
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz/ E 
transborda a minha taça em seu amor

05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor, que viestes salvar os corações arre-

pendidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores 

humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 

Pai que nos perdoa.

06. GLÓRIA (Apostila 92º Encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 

Deus, glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus lá nas alturas,/ Paz na terra aos 

seus amados./ Senhor Deus, rei dos céus,/ 
Deus Pai todo-poderoso:/ Nós vos louvamos, 
vos bendizemos/ Adoramos, vos glorificamos,

2. Nós aqui vos damos graças/ Pela vossa imen-
sa glória./ Senhor nosso Jesus Cristo,/ És o 
Filho Unigênito/ Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus/ Tu és Filho de Deus Pai.

3. 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, pieda-
de de nós.

4. 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.
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Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós 
perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém. 



II LEITURA - Ef 2,13-18
 
10. LEITURA DA CARTA  DE SÃO PAULO 
AOS EFÉSIOS
Irmãos: 13Agora, em Jesus Cristo, vós 
que outrora estáveis longe, vos tornas-
tes próximos, pelo sangue de Cristo. 
14Ele, de fato, é a nossa paz: do que era 
dividido, ele fez uma unidade. Em sua 
carne ele destruiu o muro de separação: 
a inimizade. 15Ele aboliu a Lei com seus 
mandamentos e decretos. Ele quis, as-
sim, a partir do judeu e do pagão, criar 
em si um só homem novo, estabelecendo 
a paz. 16Quis reconciliá-los com Deus, 
ambos em um só corpo, por meio da 
cruz; assim ele destruiu em si mesmo 
a inimizade. 17Ele veio anunciar a paz a 
vós que estáveis longe, e a paz aos que 
estavam próximos. 18É graças a ele que 
uns e outros, em um só Espírito, temos 
acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mc 6,30-34
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 30os apóstolos reuniram-se 
com Jesus e contaram tudo o que haviam 
feito e ensinado. 31Ele lhes disse: “Vinde 
sozinhos para um lugar deserto, e descan-
sai um pouco”. Havia, de fato, tanta gente 
chegando e saindo que não tinham tempo 
nem para comer. 32Então foram sozinhos, 
de barco, para um lugar deserto e afastado. 
33Muitos os viram partir e reconheceram 
que eram eles. Saindo de todas as cidades, 
correram a pé, e chegaram lá antes deles. 
Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa 
multidão e teve compaixão, porque eram 
como ovelhas sem pastor. Começou, pois, 
a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da 
Salvação.  

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 22(23) 
     (Melodia: Ap. 92º Enc. – “Cheia de graça...”)
Ref.: O Senhor é o pastor que me conduz; 
felicidade e todo bem hão de seguir-me!
1. O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e cam-
pinas verdejantes ele me leva a descansar. 
Para as águas repousantes me encaminha e 
restaura as minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais seguro, pela 
honra do seu nome. Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; 
estais comigo com bastão e com cajado, eles 
me dão a segurança.
3. Felicidade e todo bem hão de seguir-me 
por toda a minha vida; e na casa do Senhor, 
habitarei pelos tempos infinitos.

para onde forem expulsas, e as farei voltar a 
seus campos, e elas se reproduzirão e multi-
plicarão. 4Suscitarei para elas novos pastores 
que as apascentem; não sofrerão mais o medo 
e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o 
Senhor. 5Eis que virão dias, diz o Senhor, em 
que farei nascer um descendente de Davi; rei-
nará como rei e será sábio, fará valer a justiça 
e a retidão na terra. 6Naqueles dias, Judá será 
salvo e Israel viverá tranqüilo; este é o nome 
que o chamarão: “Senhor, nossa Justiça”. 
Palavra do Senhor.

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 
aleluia! (bis)
1. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha 
voz elas estão a escutar. Eu conheço, então, 
minhas ovelhas, que me seguem comigo a 
caminhar.

15. CANTO DAS OFERENDAS
01.O teu filho quando esteve por aqui/ Muitas 

vezes por amor se antecipou / Quando via 
alguém sofrer interferia/ Muitas vezes a pes-
soa nem pedia / Mas ao ver o sofrimento de 
um alguém, / Sobretudo se ninguém o aju-
dava / Dava um jeito de ajudar essa pessoa,/ 
Por amor, Jesus, então, se antecipava

Ref.: Não pediste, meu Senhor, mas eu Te tra-
go a minha oferta/ Não precisas dos meus 
bens, mas eu preciso me lembrar/ Que me 
deste o Teu amor e a Tua graça é mais que 
certa/ Muito grato eu vim deixar a paz que 
eu tenho em teu altar

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifí-
cio, para que os dons que cada um trouxe em vossa 
honra possam servir para a salvação de todos. Por 
Cristo, nosso Senhor.



17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - D (MR p. 860)
(Jesus que passa fazendo o bem)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e 
Deus Fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus 
Cristo nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos 
pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-
-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. 
Por essa razão, com todos os anjos e santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, e proclama-
mos o hino de 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 huma-
nos e sempre os assistis no caminho da vida. 
Na verdade, é bendito o vosso Filho, presen-
te 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 santifi-
car estes dons do pão e do vinho, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e † 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 me-
mória 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. 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 eter-
nidade, entre os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 
perfeição na fé e no amor, em comunhão com 
o nosso Papa  Francisco, o nosso Bispo Celso 
Antonio, com todos os Bispos, presbíteros e di-
áconos e todo o povo que conquistastes.
Todos: Confirmai o vosso povo na unidade!

Presid.: Dai-nos olhos para ver as necessidades 
e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; 
inspirai-nos palavras e ações para confortar os 
desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo 
de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vos-
sa Igreja seja testemunha viva da verdade e da 
liberdade, da justiça e da paz, para que toda  a 
humanidade se abra à esperança de um mundo 
novo.
Todos: Ajudai-nos a criar um mundo novo!

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 plenitu-
de da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à mo-
rada eterna, onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-aventurada 
Virgem Maria, com os Apóstolos e Mártires, e 
todos os Santos, vos louvaremos e glorificare-
mos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Es-
pírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.
Todos: Amém.
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20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, permanecei junto ao povo que ini-
ciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, 
despojando-nos do velho homem, passemos a uma 
vida nova. Por Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm - Ex 14,5-18; Sl  Ex 15, 1-6;  Mt 12, 38-42
3ª Br - Ex 14,21-15,1; Sl Ex 15,8-9.10 e 12-17; Mt 12,46-50
4ª Br - Ct 3,1-4a; Sl 62; Jo 20,1-2.11-18
5ª Br - Ex 19,1-2.9-11.16-20b; Sl Dn 3,52-57;  Mt 13,10-17
6ª Br -  Ex 20,1-17; Sl 18; Mt 13,18-23
Sb Vm - 2Cor 4,7-15; Sl 125; Mt 20,20-28
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RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

19. CANTO DE COMUNHÃO I – 92º encontro
1.Ouvindo a voz do pastor eu vou, eu vou 

feliz/ Seguindo o caminho do bom pastor 
serei feliz / Prá campos bem vastos e ver-
dejantes, vai nos levar/ E águas claras não 
vistas antes, nos indicar

Ref.: Ele é Jesus, Ele é o bom pastor/ Ele é o 
caminho, é o amor / Porta e segurança, luz 
na escuridão0 Vida no amor nos deus de 
herança

2. Eu sei que lá fora a escuridão é bem cruel/ 
Mas sei que a porta está bem cuidada, por 
Deus fiel / A ovelha querida se distanciou, 
Ele a buscou/ A festa foi grande entre todos 
nós, que o céu cantou

3.Eu tenho certeza da voz que vem do bom 
pastor/ E quando me chama diz o meu 
nome, com muito amor / Então sua vida na 
cruz nos deu, foi grande a dor/ Prá sermos 
unidos num só rebanho e só Ele o pastor
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  21. CANTO FINAL 
Hino Congresso das Famílias
1.Com as pastorais da Igreja/ Caminhamos 

unidos em conjunto / Nas pegadas de amor, 
justiça e fé/ Da família de Jesus, Maria e 
José

Ref.: Família missionária, ô, ô, ô/ Partilha, 
vida, esperança ô,ô,ô / Anuncia o Evange-
lho, ô, ô, ô/ Ousadia, coragem, confiança

2. Com as crianças no batismo/ Damos 
passos até a catequese / Nos anseios dos 
jovens na busca de ardor/ Dos noivos o 
preparo à celebração do amor

3.Com os neo-casais ali estamos/ Com os 
maduros e estruturados / Os encontros prá 
família reforçam a união/ Fortalecem a mis-
são da vida em doação

4. É na inclusão e acolhida/ Das famílias em 
dificuldades / Que assume a missão só 
aquele que ama/ Bem unido e feliz com a 
família diocesana

 18.  Todos: Pai Nosso...

Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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.

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 dese-
jo, 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.

(Abraço da paz)

RITOS DA COMUNHÃO

Tele Entregas: 3422-1811
Rua Nagib Daher, 580

RCAssessoria
Previdenciária

Encaminhamento de Aposentadorias, Pensões e Revisão de Benefícios

Fone (43) 
 

rcaprev@hotmail.com
Rua  Des. Clotário Portugal, 980 Regina Colombo

Ex- servidora do INSS

Atendimento com hora marcada

3424-5188
9974-4928Porque Confiança é Fundamental!
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