
RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
C. Jesus, ao percorrer os caminhos do mundo, 
depara-se com a humanidade, ferida pelo peca-
do, à beira do caminho. O coração que deseja ver 
Jesus, é encontrado pelo olhar misericordioso 
do mestre, que o salva. Celebremos, cantando: 

02. CANTO INICIAL                             
1. Para escutar tua Palavra, me chamaste: aqui 
estou. Estar à serviço da vida, Jesus Cristo 
convidou. Pra viver o seguimento, aqui estou! 
Aqui estou! 
R. Vinde ver (vinde ver), como é bom (como 
é bom) Celebrar a vocação, aprender com 
os talentos de cada um. Na partilha da vida e 
dons! (bis)
2. Comunidade reunida, é convidada a viver O 
evangelho em sua vida, para o chamado res-
ponder. Coragem para a decisão é preciso ter! 
É preciso ter! 
3. E ser presença missionária, discernindo a 
vocação. Com atitude solidária à serviço da 
missão. Disponível pra segui-lo, na oração! 
Na oração!

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  RITO PENITENCIAL                   

05. ATO PENITENCIAL     96º Enc.
1. 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 Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, 
nosso Senhor.

P. Deus todo poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.
T. Amém.

Em lugar ao comentário, opte-se pelo canto de algum 
refrão orante. Conferir caderno de cifras

08. I LEITURA                            Sb 11,22-12,2  

Leitura do Livro Sabedoria. 22Senhor, o mundo 
inteiro, diante de ti, é como um grão de areia 
na balança, uma gota de orvalho da manhã 
que cai sobre a terra. 23Entretanto, de todos 
tens compaixão, porque tudo podes. Fecha os 
olhos aos pecados dos homens, para que se 
arrependam. 24Sim, amas tudo o que existe, 
e não desprezas nada do que fizeste; porque, 
se odiasses alguma coisa não a terias cria-
do. 25Da mesma forma, como poderia alguma 
coisa existir, se não a tivesses querido? Ou 
como poderia ser mantida, se por ti não fosse 
chamada? 26A todos, porém, tu tratas com bon-
dade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. 
12,1O teu espírito incorruptível está em todas as 

06. GLÓRIA                                                100º Enc.
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 louva-
mos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glori-
ficamos, nós vos damos graças por vossa imen-
sa 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 mun-
do, 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, na glória de Deus Pai. Amém! Amém!

07. ORAÇÃO DO DIA
P. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis 
a vossos filhos e filhas a graça de vos servir 
como devem, fazei que corramos livremente ao 
encontro das vossas promessas. Por N.S.J.C...
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coisas! É por isso que corriges com carinho 
os que caem e os repreendes, lembrando-
-lhes seus pecados, para que se afastem do 
mal e creiam em ti, Senhor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

09. SALMO                                                       144
Melodia: “ Ó Senhor nosso Deus...”  93º Enc.

R. Bendirei eternamente vosso nome, para 
sempre, ó Senhor, o louvarei!
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, 
e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos 
os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar
o vosso nome para sempre.
2. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é 
amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é 
muito bom para com todos, sua ternura abraça 
toda criatura.
3. Que vossas obras, ó Senhor vos glorifiquem  
e vossos santos com louvores vos bendigam! 
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino 
e saibam proclamar vosso poder!
4. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade 
em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aque-
le que vacila e levanta todo aquele que tombou.

10. II LEITURA                                      2Ts 1, 11-2,2
Leitura da segunda carta de São Paulo aos 
Tessalonicenses. Irmãos: 11não cessamos de 
rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça 
dignos da sua vocação. Que ele, por seu poder, 
realize todo o bem que desejais e torne ativa 
a vossa fé. 12Assim o nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós 
nele, em virtude da graça do nosso Deus e do 
Senhor Jesus Cristo. 2,1No que se refere à vinda 
de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união 
com ele, nós vos pedimos, irmãos: não deixeis 
tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem 
vos alarmeis por causa de alguma revelação, 
ou carta atribuída a nós, afirmando que o Dia 
do Senhor está próximo. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

11. ACLAMAÇÃO EVANGELHO                  96º Enc. 
R. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! (bis) 
Deus o mundo tanto amou, que seu Filho en-
tregou! Quem no filho crê e confia, nele encon-
tra eterna vida!

12. EVANGELHO                                    Lc 19, 1-10
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas. Naquele tempo, 1Jesus tinha 

entrado em Jericó e estava atravessando a 
cidade. 2Havia ali um homem chamado Zaqueu, 
que era chefe dos cobradores de imposto e 
muito rico. 3Zaqueu procurava ver quem era Je-
sus, mas não conseguia, por causa da multidão, 
pois era muito baixo. 4Então ele correu à frente 
e subiu numa figueira para ver Jesus, que de-
via passar por ali. 5Quando Jesus chegou ao 
lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce 
depressa! Hoje eu devo ficarna tua casa”. 6Ele 
desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria. 
7Ao ver isso, todos começaram a murmurar, 
dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um 
pecador!” 8Zaqueu ficou de pé, e disse ao Se-
nhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens 
aos pobres, e se defraudei alguém, vou devol-
ver quatro vezes mais”. 9Jesus lhe disse: “Hoje 
a salvação entrou nesta casa, porque também 
este homem é um filho de Abraão. 10Com efei-
to, o Filho do homem veio procurar e salvar 
o que estava perdido”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS                            Sugestão
P. Irmãos e irmãs, o Senhor nos dirigiu sua 
Palavra. Cheios de esperança, coloquemos 
diante Dele, as nossas preces.

T. Senhor, escutai a nossa prece.

1. Senhor, que convidastes para um encontro 
o cobrador de impostos Zaqueu; concedei que 
vossa Igreja possa sempre estar de portas 
abertas a todos que desejam procurá-lo de 
coração sincero;

2. Senhor, que fostes recebido com alegria na casa 
de Zaqueu; concedei que nossas famílias possam 
sempre contar com vossa presença em seus 
lares e sentir vosso apoio em suas dificuldades;

3. Senhor, com vossa visita a Zaqueu, susci-
tastes no coração dele o desejo sincero de 
conversão; concedei-nos a graça de uma mu-
dança verdadeira de vida.

Outras intenções da comunidade

P. Acolhei Pai Santo as preces que nós, vossos fi-
lhos e filhas, apresentamos nesta celebração, livai-
-nos de todos os males e perigos e concedei-nos 
um coração missionário. Por Cristo Nosso Senhor. 
T. Amém.



15. CANTO DAS OFERENDAS          
1. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que 
vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comun-
garei. Assim, tudo o que é meu, sinto também 
que é de Deus.
R. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concre-
to e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo e em 
Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria.
2. Jesus nos quis chamar para o seguir e aju-
dar, e aqui nos vai dizer como servir e ofere-
cer. Deus pôs nas minhas mãos, para eu partir 
com meus irmãos...

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma 
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de 
misericórdia para nós. Por Cristo, nosso Senhor

17. ORAÇÃO EUC. MANAUS V                    Mr p. 495

P. É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia 
e de noite, agradecendo com Cristo, vosso 
filho, nosso irmão.  É Ele o sacerdote verda-
deiro que sempre se oferece por nós todos, 
mandando que se faça a mesma coisa que fez 
naquela ceia derradeira. Por isso, aqui esta-
mos bem unidos, louvando e agradecendo com 
alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos 
e à voz dos santos todos, pra cantar (dizer):
Santo, Santo, Santo,...

P. Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mu-
dem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!

P. Na noite em que ia ser entregue, ceando com 
seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo 
modo, no fim da ceia, tomou 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. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda vez 
que se bebe deste Vinho, se recorda a paixão 
de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua res-
surreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e 
Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num 
só corpo, pra sermos um só povo em seu amor.

T. O Espírito nos una num só corpo!

P. Protegei vossa Igreja que caminha nas es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia reno-
vando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.

T. Caminhamos na estrada de Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a Carlos que 
é Bispo desta Igreja muita, luz pra guiar o seu 
rebanho.

T. Caminhamos na estrada de Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna com a Vir-
gem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.

T. Esperamos entrar na vida eterna!

P. A todos que chamastes pra outra vida na 
vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, 
abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que pra todos 
preparastes.

T. A todos dai a luz que não se apaga!

P. E a nós, que agora estamos reunidos e 
somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que tam-
bém é nosso.

P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

T. Amém!
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 18.  T. Pai Nosso...
P. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do peca-
do 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.

P. 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, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.

19. CANTO DE COMUNHÃO I 
1. Jesus passará por aqui, Naquela figueira eu 
vou subir, Quero vê-lo bem de perto, Ele é bom, 
disso estou certo. 
R. Hoje nesta casa entrou salvação, Todo mal foi 
reparado, aqui houve conversão. Quem queria 
conhecer-me se arriscou E, por ter-me aceita-
do, sua riqueza partilhou. 
2. “Zaqueu, desce logo daí”, A voz da ternura 
que eu ouvi. Que alegria e quanta graça, Se 
hospedou em minha casa.
3. Metade dos bens que ganhei pra quem ne-
cessita eu doarei. Se de alguém eu já roubei, 
Quatro vezes lhe devolverei.
4. A paz permanece em mim de quando o Se-
nhor passou por aqui. Deu o céu e o abrigo Pra 
quem tinha se perdido.

20. CANTO DE COMUNHÃO II 
1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, por todas as  ge-
rações. És o meu Senhor, pai que me quer no amor.
R. Entoai ação de graças e cantai um canto 
novo!  Aclamai a Deus que É, aclamai com 
amor e fé!
2. Eu vou reunir Jerusalém pra te   louvar, ó 

Senhor! Te glorificar ao dar-me a tua paz!
3. Ao me revelar a tua lei, as tuas mãos eu 
senti. Sim te louvarei enquanto eu existir.

RITOS FINAIS

21. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
P. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim 
de que, preparados por vossos sacramentos, pos-
samos receber o que prometem. Por Cristo, nosso 
Senhor.

22. CANTO FINAL                                             99º Enc
R. Diocese do povo que ama, Apucarana. Igreja 
hospital de campanha. Casa do Pão e da Palavra, 
Da caridade e da Missão. (Bis)
1. A intercessão, em nossa oração, suplicar À Se-
nhora de Lourdes, em festa louvar A caminhada é 
sinodal: Comunhão e missão na participação.
2. O coração e os corações despertar. Motivar 
em Cristo - essencializar. Em unidade, em comu-
nhão, Num desejo ardente de comunicação.
3. A iniciação à vida cristã implantar. Estudar a 
palavra e evangelizar. Leitura orante e formação, 
Diaconias vibrantes gerando missão.
4. Eucaristia e celebrações preparar. Conscientes, 
ativos para bem celebrar. De portas abertas e em 
oração, No luto, com o enfermo e na adoração.
5. O ensino social da Igreja criar. Consciência 
ecológica também despertar. A caridade veloz e 
eficaz: O projeto de Deus na Igreja se faz.

TEXTOS BÍBLICOS: Seg: Fl 2,1-4; Sl 130; Lc 14,12-14. Terç: Fl 2,5-11;  
Sl 21; Lc 14,15-24; Quar: Jó 19,1.23-27; Sl 22; Lc 12, 35-40. Quin: Fl 
3,3-8; Sl 104; Lc 15,1-10. Sext: Fl 3,17-4,1; Sl 121; Lc 16,1-8. Sab: Fl 
4,10-19; Sl 111; Lc 16,9-15.
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