
ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou! 
P. 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. 
T. Amém. 

18. Rito da Comunhão
P. Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo 
de união fraterna, rezemos, juntos, como 
o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Esta Palavra que Deus Pai dizia fez vir 
do nada toda a criação. / Esta Palavra 
veio a nós e, um dia, na Ceia Santa quis 
ser nosso pão.
RefRão: Vossa Palavra se tornou 
comida. Não posso ouvi-la sem vos ben-
dizer! / No Pão, no Livro, no correr da 
vida, vossa Palavra é que me faz viver!
2. Abrindo a Bíblia vejo um Deus amigo 
que quer amor porque só sabe amar. / Pare-
ce sombra o Testamento Antigo, diante da 
luz que temos neste altar!
3. Vossa Palavra é como sol luzente: difun-
de luz e envolve no calor. / E vossa voz 
ouvimos, de repente, em tantos gestos de 
ternura e amor.
4. Para cantar vossa Palavra, vemos: o 
dom é imenso e fraca é nossa voz. / Mas 
vosso Espírito que recebemos vos clama: 
“Pai! Ó Pai!” dentro de nós.
5. Vossa Palavra é a Comida agora e essa 
comida vai virar meu ser. / Serei Palavra 
pela vida afora, dizendo tudo o que quereis 
dizer. 

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Sl 41,2-3)

Assim como a corça suspira pelas águas 
correntes, suspira, igualmente, minh’alma 
por vós, ó meu Deus! Minha alma tem sede 
de Deus, e deseja o Deus vivo!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que nutris e forti-
ficais vossos fiéis com o alimento da vossa 
palavra e do vosso pão, concedei-nos, por 
estes dons do vosso Filho, viver com ele 
para sempre. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. A liturgia de hoje nos falou da impor-
tância da correção fraterna em nosso cami-
nhar para Deus. Infelizmente, nenhum de 
nós gosta de ser corrigido. A tentação maior 
é a de, sob o pretexto de correção, criticar-
mos e prejulgarmos os irmãos. Durante esta 
semana, aumentemos nosso contato com 
a Palavra de Deus para que ela purifique 
nosso amor fraterno.

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos 
e filhas, vossa assistência e vossa graça: 
dai-lhes saúde de alma e corpo, fazei que 
se amem como irmãos e estejam sempre 
a vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.  Graças a Deus. 
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ReZeMoS PeLAS VoCAÇõeS
Senhor Jesus, Redentor nosso, / Tu nos cha-
mas desde a eternidade / a participar de teu 
infinito Amor. / Suscita no coração dos nossos 
jovens / o ardente desejo à vida consagrada e 
ao sacerdócio. / Desperta os que estão ador-
mecidos. / Ilumina os que estão indecisos. 
/ Sustenta os que já optaram. / Torna nossas 
comunidades / fontes vivas de vocações / e dá 
forças à tua Igreja / para que as acolha, oriente 
/ e as oferte no altar da consagração. / Amém.

Correção fraterna
Qual a atitude a ser tomada perante um 
irmão que erra? Certamente, nada mais 
contrário à vida cristã que a murmuração, 
a detração, o dedo em riste, a fofoca que 
difama, e os mexericos que sempre corroem 
a vida comunitária.
Tendo vindo ao mundo justamente para 
anunciar a misericórdia e o perdão, Jesus 
deixa como legado aos seus seguidores 
a possibilidade de serem instrumentos 
de reconciliação e conversão. Eis aí um 
dos dons divinos mais extraordinários 
deixados por Ele como herança a toda a 
comunidade cristã: o poder do amor fra-
terno que une e faz renascer. Esta atitude 
se manifesta de modo claro e digno na 
correção fraterna. 
Sem nos colocarmos na posição de juízes, 
reconhecendo nossos próprios erros e fal-
tas, através de um sincero exame de cons-
ciência, podemos ajudar com caridade o 
nosso próximo, levando-o a reconhecer o 
erro, aclarando a consciência, infundindo 
coragem e força, edificando, construindo.
Nossas comunidades são chamadas a 
descobrir, na Palavra de Deus, a beleza 
da correção fraterna, do diálogo sincero 
e amigo que encoraja a mudança de vida 
e resgata o irmão, lembrando-nos que há 
mais alegria no céu por um pecador que 
se converte do que por noventa e nove que 
não precisam de penitência.
Na última Ceia, ao instituir o sacramento 
da Eucaristia, partindo o pão sobre a mesa 
e lavando os pés dos discípulos junto ao 
chão, o Senhor nos deixou o novo manda-
mento do amor, do diálogo e do perdão. 
Não é por acaso que, segundo antiquíssima 
tradição, na Quinta-Feira Santa, a liturgia 
nos convida a cantar um hino que remonta 
ao primeiro milênio cristão: Onde o amor 
e a caridade, Deus aí está. 
Fica para nós este ensinamento do Senhor: 
só se pode participar plenamente da missa 
se fizermos da Eucaristia que celebramos 
um testemunho fraterno junto aos irmãos. 
Como São Paulo nos afirma na leitura 
de hoje, o amor é o cumprimento perfeito 
da lei.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. A Palavra de Deus é uma festa. / Nós 
queremos ouvi-la de novo. / Este livro sem 
par nos atesta: / “Deus escuta o clamor de 
seu povo.” 
RefRão: Vamos juntos cantar cele-
brando / o que Deus fez e faz para nós. 
/ A Palavra é o Amor nos falando. / Com 
amor, ouviremos sua voz.
2. A Palavra de Deus, nossa festa, / para 
ouvi-la a Igreja nos chama. / Sempre mais 
ela nos manifesta: / Deus é imenso e, contudo, 
nos ama!
3.  A Palavra de Deus como festa / a lutar 
nos ajuda e convida. / Seu refrão, repetido, 
está nesta: / “Vim a vós para dar-vos mais 
vida!”
4. A Palavra de Deus é só festa. / Canta a 
glória e o poder de Javé. / Pra louvá-lo melhor 
nos empresta / os seus salmos e cantos de fé. 
5. A Palavra de Deus sempre é festa. / Se o 
profeta teu mal denuncia, / é o bom Deus 
que, do chão que não presta, / quer erguer-te 
ao amor, à alegria. 

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P. A Palavra de Deus é um constante con-
vite ao amor a Deus e ao próximo.
T. este amor deve se traduzir em gestos 
de compreensão, misericórdia e recon-
ciliação.
P. Que esta missa nos ajude a acolher e 
testemunhar o amor que procede de Deus.
T. Não fechemos nossos corações. ouça-
mos hoje a voz de Deus!

Antífona da Entrada (Sl 118,137.124)

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa 
sentença; tratai o vosso servo segundo a 
vossa misericórdia.

3. Ato Penitencial
P. De coração contrito e humilde, apro-
ximemo-nos do Deus justo e santo, para 
que tenha piedade de nós, pecadores.  
     
    (Pausa)

P.  Senhor, que viestes não para condenar, 
mas para perdoar, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.

P.  Cristo, que vos alegrais pelo pecador 
arrependido, tende piedade de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, que muito perdoais a quem 
muito ama, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, 
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos 
louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / 
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 pie-
dade 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.
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Se não podemos impor ao irmão a mudança de vida, nem por isso devemos nos omitir em 
lhe apresentar a verdade que brota da Palavra de Deus. Esta ajuda na conversão deve neces-
sariamente ser vivida dentro do amor ao próximo, no respeito e na vida em comunidade.  
No mês de setembro, a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia. É tempo de valorizar 
os Círculos Bíblicos, a Leitura Orante e demais grupos que se alimentam do contato 
vivo e direto com a Sagrada Escritura, pois, sem ela, não podemos dizer que estamos 
plenamente no caminho de Deus.
Além de pedir a graça de um amor sempre maior à Palavra de Deus, rezamos também pelas 
seguintes intenções: (...). 

Todos os cantos: Ir. Míria T. Kolling.



5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, pai de bondade, que 
nos redimistes e adotastes como filhos e 
filhas, concedei aos que creem no Cristo 
a verdadeira liberdade e a herança eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Se não podemos impor ao irmão a 
mudança de vida, nem por isso devemos 
nos omitir em lhe apresentar a verdade que 
brota da Palavra de Deus. Esta ajuda na 
conversão deve necessariamente ser vivida 
dentro do amor ao próximo, no respeito e 
na vida em comunidade.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Ez 33,7-9)

Leitura da Profecia de Ezequiel
Assim diz o Senhor: 7“Quanto a ti, filho do 
homem, eu te estabeleci como vigia para 
a casa de Israel. Logo que ouvires alguma 
palavra de minha boca, tu os deves adver-
tir em meu nome. 8Se eu disser ao ímpio 
que ele vai morrer, e tu não lhe falares, 
advertindo-o a respeito de sua conduta, o 
ímpio vai morrer por própria culpa, mas 
eu te pedirei contas da sua morte. 9Mas, 
se advertires o ímpio a respeito de sua 
conduta, para que se arrependa, e ele não 
se arrepender, o ímpio morrerá por própria 
culpa, porém, tu salvarás tua vida. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 94(95]

RefRão: Não fecheis o coração, ouvi, 
hoje, a voz de Deus!
1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
* aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao 
seu encontro caminhemos com louvores,  
* e com cantos de alegria o celebremos! 
2. Vinde, adoremos e prostremo-nos por 
terra, * e ajoelhemos ante o Deus que nos 
criou! Porque ele é o nosso Deus, nosso 
Pastor,  e nós somos o seu povo e seu 
rebanho, * as ovelhas que conduz com sua 
mão. 

3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: * “Não 
fecheis os corações como em Meriba, 
como em Massa, no deserto, aquele dia, 

 em que outrora vossos pais me provo-
caram, * apesar de terem visto as minhas 
obras.”

8. Segunda Leitura (Rm 13,8-10)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: 8Não fiqueis devendo nada a 
ninguém, a não ser o amor mútuo, pois 
quem ama o próximo está cumprindo 
a Lei. 9De fato, os mandamentos: “Não 
cometerás adultério”, “Não matarás”, 
“Não roubarás”, “Não cobiçarás”, e qual-
quer outro mandamento, se resumem 
neste: “Amarás ao teu próximo como a ti 
mesmo.” 10O amor não faz nenhum mal 
contra o próximo. Portanto, o amor é o 
cumprimento perfeito da Lei. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé) (Cf. 2Cor 5,19)

RefRão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
1. O Senhor reconciliou o mundo em Cris-
to, confiando-nos sua Palavra; a Palavra 
da reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, 
nos salva.

10. Evangelho (Mt 18,15-20)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, Jesus disse a seus 
discípulos: 15“Se o teu irmão pecar contra 
ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós 
contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu 
irmão. 16Se ele não te ouvir, toma contigo 
mais uma ou duas pessoas, para que toda 
a questão seja decidida sob a palavra de 
duas ou três testemunhas. 17Se ele não 
vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem 
mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado 
como se fosse um pagão ou um pecador 
público. 18Em verdade vos digo, tudo o 
que ligardes na terra será ligado no céu, 
e tudo o que desligardes na terra será 
desligado no céu. 19De novo, eu vos digo: 
se dois de vós estiverem de acordo na 

terra sobre qualquer coisa que quiserem 
pedir, isso lhes será concedido por meu 
Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou 
três estiverem reunidos em meu nome, 
eu estou aí, no meio deles.”  Palavra da 
Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / e em 
Jesus Cristo, seu único filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo poder 
do espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. 
/ Desceu à mansão dos mortos; / res-
suscitou ao terceiro dia; / subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, / donde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. / Creio 
no espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna. / 
Amém. 

13. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus deve 
chegar aos nossos corações e iluminar 
todo relacionamento humano, ajudando 
no convívio fraterno e na reconciliação. 
Para bem acolhermos esta Palavra, ele-
vemos ao Deus de misericórdia nossas 
preces.
1.  Para que o contato com vossa Palavra 
fortaleça em nós o amor mútuo, nós vos 
pedimos:
T.  ouvi-nos, Deus de Amor!
2.  Para que o amor mútuo nos permita 
criar uma crescente comunhão de vida, 
nós vos pedimos:
3.  Para que a comunhão de vida nos leve à 
responsabilidade em ajudar o próximo no 
seu caminho para Deus, nós vos pedimos:
4.  Para que tudo o que impede nossa 
correção fraterna seja afastado de nossos 
corações e de nossas comunidades, nós 
vos pedimos:



O que nossa Comunidade
pode fazer para que todos

tenham a Bíblia?

Você
já tem 
a Bíblia?

Mês 
da

 Bíbl
ia

5.  Para que o Ano da Caridade seja um 
tempo de fecunda escuta e intensa prática 
da Palavra de Deus, nós vos pedimos:
6. Para que o Brasil, neste dia da Pátria, 
tenham fortalecidos os compromissos com 
a paz, a justiça, o bem comum e a concór-
dia, nós vos pedimos:
    (Outros pedidos)

P.  Concedei, Senhor, que, vivendo na 
caridade, na compreensão recíproca e na 
paciência, cheguemos ao coração dos nos-
sos irmãos e tornemos presente entre nós 
Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, 
que convosco vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo.
T.  Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. A Palavra de Deus é meu Deus, / que 
me ama e a amar me convida / e me fala 
das coisas do céu, / e me diz o sentido da 
vida.
RefRão: Neste altar vamos por, vamos 
por pão e vinho / para dar graças mil, 
graças mil ao Senhor, / que nos fala com 
tanto carinho / e tudo faz para nós por 
amor!
2. Deus chamou-nos do escuro e do nada  / 
para ver, para ouvir, para amar, / descobrir 
na Palavra Sagrada / todo o Amor que só 
Deus pode dar.
3. Desde o dia em que fui batizado, / Deus 
me deu vocação bem feliz. / Para ouvi-lo é 
que eu fui chamado, / pra viver como Deus 
quer e diz.
4. Neste altar vai ficar nos presentes /   
quem falou das estradas do bem. / Deus 
não mostra o caminho somente, / passo a 
passo conosco Ele vem.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que seja aceito 
por Deus Pai todo-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda 
render-vos a devida homenagem, e fazei 
que nossa participação na Eucaristia refor-
ce entre nós os laços da amizade. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VIII
Sobre reconciliação – II
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-
-poderoso, e por causa de vossa ação no 
mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. 
No meio da humanidade, dividida em con-
tínua discórdia, sabemos por experiência 
que sempre levais as pessoas a procurar a 
reconciliação. Vosso Espírito Santo move 
os corações, de modo que os inimigos vol-
tem à amizade, os adversários se deem as 
mãos e os povos procurem reencontrar a 
paz. 
T. fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz! 
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a 
busca da paz vença os conflitos, que o per-
dão supere o ódio, e a vingança dê lugar à 
reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, 
Deus de misericórdia, não podemos deixar 
de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro 
dos reconciliados cantamos (dizemos) a 
uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / o céu e a terra proclamam 
a vossa glória. / Hosana nas alturas! / 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
/ Hosana nas alturas!
P. Deus de amor e de poder, louvado sois 
em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em 
vosso nome. Ele é a vossa palavra que 
liberta e salva toda a humanidade. Ele é a 
mão que estendeis aos pecadores. Ele é o 
caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
 T. fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz! 

P. Deus, nosso Pai, quando vos abandona-
mos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, 
entregando-o à morte para que voltásse-
mos a vós e nos amássemos uns aos outros. 
Por isso, celebramos a reconciliação que 
vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que 
ele nos mandou, vos pedimos: Santificai, = 
por vosso Espírito, estas oferendas. Antes 
de dar a vida para nos libertar, durante 
a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a 
bênção de ação de graças e o entregou a 
seus discípulos, dizendo:  
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.  
Naquela mesma noite, tomou nas mãos o 
cálice e, proclamando a vossa misericórdia, 
o deu a seus discípulos, dizendo:  
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE 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! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus! 
P. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho 
nos deixou esta prova de amor. Celebrando 
a sua morte e ressurreição, nós vos damos 
aquilo que nos destes: o sacrifício da per-
feita reconciliação. 
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou! 
P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos tam-
bém com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o 
mesmo Espírito, de reconciliação e de paz.  
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou! 
P. Ele nos conserve em comunhão com o 
Papa N. e o nosso Bispo N., com todos os 
bispos e o povo que conquistastes. Fazei 
de vossa Igreja sinal da unidade entre os 
seres humanos e instrumento da vossa paz.  
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou! 
P. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, 
à mesa do vosso Filho em união com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, 
seu esposo, e com todos os santos, reuni no 
mundo novo, onde brilha a vossa paz, os 
homens e as mulheres de todas as classes e 
nações, de todas as raças e línguas, para a 


