
18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer:
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 118, 49-50)

Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, 
pela qual me cumulastes de esperança! O 
que me anima na aflição é uma certeza: 
Vossa palavra me dá a vida, ó Senhor.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que a Comunhão 
nesta Eucaristia renove a nossa vida para 
que, participando da paixão de Cristo neste 
mistério, e anunciando sua morte, sejamos 
herdeiros da sua glória. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Ao celebrarmos o Dia da Bíblia somos 
convidados a perceber que não devemos nos 
contentar apenas em tê-la em casa, mas 
que sua leitura pessoal e comunitária nos 
leve a traduzi-la sempre mais para a vida. 
Amar a Palavra de Deus significa viver a 
Palavra de Deus.

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe com todas as bênçãos 
do céu e vos torne santos e puros diante 
dele; derrame sobre vós as riquezas da sua 
glória, instruindo-vos com as palavras da 
verdade, formando-vos pelo Evangelho da 
salvação e inflamando-vos de amor pelos 
irmãos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.  Graças a Deus. 
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oRAÇão DIANTe DA BíBLIA
Senhor Jesus, Redentor nosso, / somos teus 
servos, somos teus amigos! / Tua Palavra nos 
alimenta. / Ela é nosso sustento / em meio 
às alegrias e preocupações desta vida. / Nela, 
encontramos esperança para caminhar, / forças 
para perdoar, / sustento para socorrer, / coragem 
para anunciar / Tua misericórdia, Tua justiça e 
Tua paz. / Fica conosco, Jesus! / Não deixes que a 
transformemos / em adorno de nossa casa, / estu-
do de antiguidades, / receita para sucesso imedia-
to e descomprometido. / Envolve-nos, hoje, com 
a Palavra / que converte, une e conduz à missão. 
/ Recebe-nos, um dia, com a Palavra / que salva, 
perdoa e ressuscita. / Amém.

Sim, Pai
A salvação, sempre um dom gratuito de 
Deus ao homem, necessita da resposta 
pessoal de cada um de nós. Como dizia 
Santo Agostinho: Deus que te criou sem ti, 
não pode te salvar sem ti. No precioso dom 
da liberdade, o homem recebeu de Deus a 
capacidade de converter-se, de transformar 
a si mesmo e o mundo que o cerca, pois 
uma alma que se eleva, eleva o mundo.
Ezequiel demonstra o precioso dom da 
liberdade, mostrando que, para além de 
toda herança genética ou espiritual, não 
podemos pôr a culpa de nossos atos sobre 
os ombros dos que nos precederam. Se não 
somos o que deveríamos ser ou o que gosta-
ríamos que fôssemos, não é correto descar-
regar a culpa sobre a árvore genealógica. É 
muito cômodo responsabilizar a sociedade, 
ou o meio ambiente por nossas fraquezas. 
Para além de toda influência de ambientes, 
circunstâncias ou vicissitudes, permanece 
sempre a liberdade humana e a possibi-
lidade de arrependimento e de conversão 
que nos capacita, sob o influxo da graça 
de Deus, a escrever a nossa história. Há 
ainda aqueles que se arrependem de seus 
erros e encetam o caminho da justiça e da 
bondade, e que, com seus atos, nos mos-
tram que o verdadeiro sim não é apenas 
uma palavra.
Jesus, contrariando os esquemas dos fari-
seus que se achavam privilegiados por 
Deus e, consequentemente, os exclusivos 
detentores da salvação, mostra que, mais 
do que por palavras ou origem, todos os 
homens, judeus ou pagãos, são chamados 
igualmente à salvação oferecida por Deus e 
que se conquista por meio da livre resposta 
de uma vida coerente.
A imagem dos dois filhos ou deste pai bem 
pode representar os desafios para uma 
ação pastoral em nossos dias. Na verdade, 
mais do que temer atitudes daqueles que 
à primeira vista não nos aceitam, mas 
que depois se arrependem, devemos ficar 
atentos aos atos de cristãos superficiais, 
que aplaudem, elogiam, porém não se com-
prometem. Os aplausos frequentemente 
interrompem ou encerram um discurso, 
mas dificilmente abrem um compromisso 
concreto e silencioso.



  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, con-
tudo, 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. O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P. Conhecer a Palavra de Deus significa 
colocá-la em prática.
T. Que esta eucaristia nos ajude a inces-
santemente viver o que a Palavra de Deus 
nos ensina.

Antífona da Entrada   

 (Dn 3,31.29.30.43.42)

Senhor, tudo o que fizestes conosco, com 
razão o fizestes, pois pecamos contra vós e 
não obedecemos aos vossos mandamentos. 
Mas honrai o vosso nome, tratando-nos 
segundo vossa misericórdia.

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai.
    (Pausa)

P.  Senhor, Palavra que salva, tende piedade 
de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, Palavra que alimenta a espe-
rança, tende piedade de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, Palavra que nos impele ao amor, 
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, / 
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só vós, o Senhor, / só vós, o Altíssimo, / 
Jesus Cristo, / com o espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. / Amém.

5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, que mostrais vosso 
poder sobretudo no perdão e na miseri-
córdia, derramai sempre em nós a vossa 
graça, para que, caminhando ao encontro 
das vossas promessas, alcancemos os bens 
que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Jesus nos convida à conversão e ao segui-
mento. Não podemos seguir Jesus apenas 
por palavras. Precisamos colocar seu man-
damento em prática.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Ez 18,25-28)

Leitura da Profecia de Ezequiel
Assim diz o Senhor: “25Vós andais dizendo: 
A conduta do Senhor não é correta. Ouvi, 
vós da casa de Israel: É a minha condu-
ta que não é correta, ou antes é a vossa 
conduta que não é correta? 26Quando um 
justo se desvia da justiça, pratica o mal e 
morre, é por causa do mal praticado que 
ele morre. 27Quando um ímpio se arre-
pende da maldade que praticou e observa 
o direito e a justiça, conserva a própria 
vida. 28Arrependendo-se de todos os seus 
pecados, com certeza viverá; não morrerá.” 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial  

 (Sl 24,4bc-5.6-7.8-9)

RefRão: Recordai, Senhor meu Deus, 
vossa ternura e compaixão! 
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-
nhos, * e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 

 porque sois o Deus da minha salvação; 
* em vós espero, ó Senhor, todos os dias! 
2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ter-
nura * e a vossa compaixão que são eternas! 
Não recordeis os meus pecados quando 

jovem, * nem vos lembreis de minhas faltas 
e delitos! De mim lembrai-vos, porque sois 
misericórdia * e sois bondade sem limites, 
ó Senhor! 
3. O Senhor é piedade e retidão, * e recon-
duz ao bom caminho os pecadores. Ele 
dirige os humildes na justiça, * e aos pobres 
ele ensina o seu caminho.

8. Segunda Leitura (Fl 2,1-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses
Irmãos: 1Se existe consolação na vida em 
Cristo, se existe alento no mútuo amor, se 
existe comunhão no Espírito, se existe ter-
nura e compaixão, 2tornai então completa a 
minha alegria: aspirai à mesma coisa, uni-
dos no mesmo amor; vivei em harmonia, 
procurando a unidade. 3Nada façais por 
competição ou vanglória, mas, com humil-
dade, cada um julgue que o outro é mais 
importante, 4e não cuide somente do que é 
seu, mas também do que é do outro. 5Tende 
entre vós o mesmo sentimento que existe 
em Cristo Jesus. 6Jesus Cristo, existindo 
em condição divina, não fez do ser igual a 
Deus uma usurpação, 7mas esvaziou-se a si 
mesmo, assumindo a condição de escravo e 
tornando-se igual aos homens. Encontrado 
com aspecto humano, 8humilhou-se a si 
mesmo, fazendo-se obediente até à morte, 
e morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou 
acima de tudo e lhe deu o Nome que está 
acima de todo nome. 10Assim, ao nome de 
Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra 
e abaixo da terra, 11e toda língua proclame: 
“Jesus Cristo é o Senhor!” — para a glória 
de Deus Pai. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé) (Jo 10, 27)

RefRão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
L. Minhas ovelhas escutam a minha voz, 
minha voz estão elas a escutar; eu conheço, 
então, minhas ovelhas, que me seguem, 
comigo a caminhar!

10. Evangelho (Mt 21,28-32)

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 aos 
sacerdotes e anciãos do povo: 28“Que vos 
parece? Um homem tinha dois filhos. Diri-
gindo-se ao primeiro, ele disse: ‘Filho, vai 
trabalhar hoje na vinha!’ 29O filho respondeu: 
‘Não quero’. Mas depois mudou de opinião e 
foi. 30O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a 
mesma coisa. Este respondeu: ‘Sim, senhor, 
eu vou.’ Mas não foi. 31Qual dos dois fez a 
vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os 
anciãos do povo responderam: “O primeiro.” 
Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo 
que os cobradores de impostos e as prostitu-
tas vos precedem no Reino de Deus. 32Porque 
João veio até vós, num caminho de justiça, 
e vós não acreditastes nele. Ao contrário, 
os cobradores de impostos e as prostitutas 
creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, 
não vos arrependestes para crer nele.” 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; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou 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 ressurreição 
da carne; / na vida eterna. / Amém. 

13. Preces da Comunidade
P. Ao Pai de amor e bondade, que nos 
anima com sua Palavra e nos fortalece com 
sua presença amorosa, elevemos nossas 
preces:
1. Para que a Palavra de Deus seja mais 
lida, acolhida e vivenciada por todos os 
católicos, rezemos ao Senhor.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Para que a leitura e a interpretação da 
Palavra de Deus sejam feitas na comunhão 
da Igreja, rezemos ao Senhor.



Animação
Bíblica da
Pastoral
Tarefa urgente e indispensável

Mês 
da

 Bíbl
ia

Nossas comunidades precisam ser grandes 
escolas de conhecimento da Palavra, oração 
com a Palavra e de proclamação da Palavra.

(Cf. Documento de Aparecida, no 248)

3. Para que a rica experiência dos Círcu-
los Bíblicos, da Leitura Orante e demais 
grupos que se reúnem ao redor da Palavra 
de Deus cresça sempre mais, levando a 
experimentar o Deus que vem até nós 
em tudo, exceto no pecado, rezemos ao 
Senhor.
4. Por todos os agentes de pastoral que 
se dedicam à animação bíblica em nosso 
país, cujo trabalho dedicado e incansável 
leva a Palavra de Deus aos mais distantes 
corações, rezemos ao Senhor.
    (Outros pedidos)

P. Ó Deus, ensinai-nos a amar e praticar 
vossa Palavra, a fim de que, por nosso tes-
temunho, muitos outros irmãos cheguem 
ao vosso conhecimento. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
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 o sacri-
fício da Igreja, nesta pausa restauradora na 
caminhada rumo ao céu, 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 de misericórdia, que esta ofe-
renda vos seja agradável e possa abrir para 
nós a fonte de toda bênção. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística 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. Na verdade, é justo e necessário, é nos- 
so dever e salvação dar-vos graças, sem-
pre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva,  
pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Sal-
vador e Redentor, verdadeiro homem, 
concebido do Espírito Santo e nascido 
da Virgem Maria. Ele, para cumprir a 
vossa vontade e reunir um povo santo em  
vosso louvor, estendeu os braços na ho- 
ra da sua paixão, a fim de vencer a morte 
e manifestar a ressurreição. Por ele, os 
anjos celebram vossa grandeza e os santos  
proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus lou-
vores, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / o céu e a terra procla-
mam a vossa glória. / Hosana nas altu-
ras! / Bendito o que vem em nome do 
Senhor! / Hosana nas alturas!
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e = o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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 tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e 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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o Papa N., com 
o nosso Bispo N. e todos os ministros do 
vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus,  
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo 
vos serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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. 


