
Irmãos e irmãs, Deus, na sua bondade e 
misericórdia, está ao lado dos fracos e 
dos oprimidos pelos gananciosos, que 

não percebem que o Senhor está atento 
aos que clamam por salvação. A Liturgia 
de hoje é um convite ao serviço, ao desa-
pego de tudo aquilo que nos distancia de 
Deus, para o amarmos intensamente e nos 
aproximarmos uns dos outros na fraterni-
dade e na caridade. Deus que não vemos 
revela seu amor no irmão que vemos. Eis a 
nossa missão!

1. ENTRADA
1. Eu venho do Sul e do Norte, do Oeste e 
do Leste, de todo o lugar. Estrada da vida 
eu percorro,levando socorro a quem pre-
cisar. Assunto de paz é meu forte, eu cru-
zo montanhas e vou  aprender. O mundo 
não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o 
que eu quero é viver. 

No peito eu levo uma cruz, no meu co-
ração o que disse Jesus.(bis)

2. Eu sei que eu não tenho idade da ma-
turidade de quem já viveu, mas sei que 
eu já tenho a idade de ver a verdade, o 
que eu quero é ser eu. O mundo ferido e 
cansado de um  negro passado de guer-
ras sem fi m, tem medo da bomba que 
fez, a fé que desfez mas aponta pra mim.

3. Eu venho trazer meu recado, não tenho 
passado, mas sei entender. um  jovem foi 
crucifi cado por ter ensinado a gente a viver. 
Eu grito ao meu mundo descrente que eu 
quero  ser gente, que eu creio na cruz. Eu 
creio na força do jovem que segue o cami-
nho de Cristo Jesus.

2. SAuDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 
Ass: Amém.

P. Irmãos e irmãs, que o Pai vos acolha 
como fi lhos e fi lhas muito amados, na gra-
ça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e 
na comunhão do Espírito Santo. 
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. No início desta celebração eucarística, 
celebremos a misericórdia do Senhor, que 
está sempre pronto para nos acolher de 
novo em seu amor. (silêncio)

CANTO: 
Senhor, que vieste salvar os corações arre-
pendidos.
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison. (bis)

Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores 
humilhados.
Christe Eleison, Eleison, Eleison. (bis)

Senhor, que intercedeis por nós junto a 
Deus Pai que nos perdoa.
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison. (bis)

P. Deus, todo-poderoso e rico em 
misericórdia, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.  Ass: Amém.

4. HINO DE LOuVOR
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 
aos homens por Ele amados. / Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-po-
deroso./ Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorifi camos, / nós vos damos graças 
por vossa imensa 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 peca-
do 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.

5. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio): Deus eterno e todo-
-poderoso, aumentai em nós a fé, a espe-
rança e a caridade, e dai-nos amar o que 
ordenais para conseguirmos o que pro-
meteis. P. N. S. J. C. Ass:  Amém.

Amar a Deus e aos irmãos é um desa-
fi o permanente; porém, caminhamos 

rumo à vitória alcançada por Jesus Cristo: 
sua vida e ressurreição.

6. PRIMEIRA LEITuRA 
(Êx 22,20-26)

Leitura do Livro do Êxodo:
Assim diz o Senhor: “Não oprimas 

nem maltrates o estrangeiro, pois vós 
fostes estrangeiros na terra do Egito.

Não façais mal algum à viúva nem ao 
órfão. Se os maltratardes, gritarão por 
mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha 
cólera, então, se inflamará e eu vos 
matarei à espada; vossas mulheres fi-
carão viúvas e órfãos os vossos filhos.

Se emprestares dinheiro a alguém do 

Cuidemos uns dos outros!   #fi queemcasa
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10. EVANGELHO (Mt 22,34-40)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo  segundo † Mateus.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, os fariseus ouviram 
dizer que Jesus tinha feito calar os sa-
duceus. Então eles se reuniram em gru-
po, e um deles perguntou a Jesus, para 
experimentá-lo: “Mestre, qual é o maior 
mandamento da Lei?”

Jesus respondeu: “‘Amarás o Senhor 
teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, de todo o teu entendimen-
to!’ Esse é o maior e o primeiro manda-
mento. O segundo é semelhante a esse: 
‘Amarás ao teu próximo como a ti mes-
mo’. Toda a Lei e os profetas dependem 
desses dois mandamentos”.

– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
criador do céu e da terra, / e em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo; /nasceu da Virgem Maria;/ 
padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao 
terceiro dia, / subiu aos céus; / está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-podero-
so, / 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 peca-
dos;/ na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, colocando nossa con-
fiança na misericórdia e no amor de nos-
so Deus, apresentemos- Lhe humilde-
mente nossas preces:  
Ass: Fortalecei, Senhor, nossa vida mis-
sionária!  
1. CONCEDEI ao Papa Francisco, Bispos, 
presbíteros, religiosos, religiosas, leigos 
e leigas, a graça de fazerem de suas vi-
das uma missão permanente, rezemos.  

2. SENSIBILIzAI as comunidades ecle-
siais missionárias para que se alimentem 
na fonte da Palavra, do Pão e da Carida-
de, rezemos. 

3. LIVrAI os cristãos da autossuficiência e 
dai-lhes coragem de sair de sua zona de 
conforto para ir ao encontro das pessoas 
que se encontram nas periferias existen-

ciais e geográficas, sendo testemu nhas 
da vossa misericórdia, rezemos. 

4. AJuDAI-NOS a progredir no amor a 
Deus e ao próximo, servindo a todos, so-
bretudo aos pobres, ex cluídos e abando-
ados de nossa sociedade, rezemos. 

5. DESçA sobre nós o Vosso amor e a 
força necessária para sermos corajosos 
discípulos missionários em toda parte, 
rezemos.

P. Ó Deus, nosso Senhor, que a escuta de 
vossa Palavra nos faça ter atitudes de jus-
tiça e caridade e nos torne, cada vez mais, 
discípulos-missionários de seu Filho, Je-
sus. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass: Amém.

 
13. CANTO DAS OFERTAS 
1. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a 
mesa colocamos, sinal do trabalho que 
fizemos e aqui depositamos. 

É teu também nosso coração. Aceita, 
Senhor, a nossa oferta que será depois 
na certa o teu próprio ser (bis).

2. recebe, Senhor da natureza todo fruto 
que colhemos. recebe o louvor de nos-
sas obras e o progresso que fizemos.

3. Sabemos que tudo tem valor depois 
que a terra visitaste. Embora tivéssemos 
pecado foi bem mais o que pagaste.

14. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cris-
to, possa oferecer um sacrifício que seja 
aceito por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória de seu 
nome, para nosso bem e de toda santa 
Igreja!

P.  Olhai, ó Deus, com bondade, as oferen-
das que colocamos diante de Vós, e seja 
para vossa glória a celebração que reali-
zamos. Por Cristo, nosso Senhor.  
Ass: Amém.

15. ORAÇÃO EuCARíSTICA VII
(Missal pág. 866)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.

meu povo, a um pobre que vive ao teu 
lado, não sejas um usurário, dele cobran-
do juros.

Se tomares como penhor o manto do 
teu próximo, deverás devolvê-lo antes 
do pôr do sol. Pois é a única veste que 
tem para o seu corpo, e coberta que ele 
tem para dormir. Se clamar por mim, eu 
o ouvirei, porque sou misericordioso”.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL  
(Sl 17)

Ass: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha 
força e salvação.

— Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha for-
ça, minha rocha, meu refúgio e Salvador! 
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abri-
ga, minha força e poderosa salvação.

— Ó meu Deus, sois o rochedo que me 
abriga, sois meu escudo e proteção: em vós 
espero! Invocarei o meu Senhor: a ele a gló-
ria! E dos meus perseguidores serei salvo!

—  Viva o Senhor! Bendito seja o meu ro-
chedo! E louvado seja Deus, meu Salvador! 
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e 
mostrais misericórdia ao vosso ungido.

 
8. SEGuNDA LEITuRA 

(1Ts 1,5c-10)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo 

aos Tessalonicenses:
Irmãos: Sabeis de que maneira procede-

mos entre vós, para o vosso bem. E vós 
vos tornastes imitadores nossos e do Se-
nhor, acolhendo a Palavra com a alegria 
do Espírito Santo, apesar de tantas tribu-
lações. Assim vos tornastes modelo para 
todos os fiéis da Macedônia e da Acaia.

Com efeito, a partir de vós, a Palavra do 
Senhor não se divulgou apenas na Mace-
dônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus 
propagou-se por toda parte. Assim, nós 
já nem precisamos falar, pois as pessoas 
mesmas contam como vós nos acolhes-
tes e como vos convertestes, abandonan-
do os falsos deuses, para servir ao Deus 
vivo e verdadeiro, esperando dos céus o 
seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre 
os mortos: Jesus, que nos livra do castigo 
que está por vir.

- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

Se alguém me ama, guardará a minha 
Palavra e meu Pai o amará, e a ele nós vi-
remos. 

Seu Dízimo ajuda nossa Igreja a evangelizar.

Liturgia Eucarística



P. Na verdade, é justo e bom agradecer-
-vos, Deus Pai, porque constantemente 
nos chamais a viver na felicidade com-
pleta. Vós, Deus de ternura e de bon-
dade, nunca vos cansais de perdoar. 
Ofereceis vosso perdão a todos, convi-
dando os pecadores a entregar-se con-
fiantes à vossa misericórdia.
Ass:  Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Jamais nos rejeitastes quando que-
bramos a vossa aliança, mas, por Jesus, 
vosso Filho e nosso irmão, criastes com 
a família humana novo laço de amiza-
de, tão estreito e forte, que nada po-
derá romper. Concedeis agora a vosso 
povo tempo de graça e reconciliação. 
Dai, pois, em Cristo, novo alento à vossa 
Igreja, para que se volte para vós. Fazei 
que, sempre mais dócil ao Espírito San-
to, se coloque ao serviço de todos. 
Ass:  Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Cheios de admiração e reconhecimen-
to, unimos nossa voz à voz das multi-
dões do céu para cantar o poder de vos-
so amor e a alegria da nossa salvação:
Ass:  Santo, Santo, Santo...

P. Ó Deus, desde a criação do mundo, 
fazeis o bem a cada um de nós para ser-
mos santos como vós sois santo. Olhai 
vosso povo aqui reunido e derramai a 
força do Espírito, para que estas oferen-
das se tornem o Corpo † e o Sangue do 
Filho muito amado, no qual também 
somos vossos filhos.  Enquanto está-
vamos perdidos e incapazes de vos 
encontrar, vós nos amastes de modo 
admirável: pois vosso Filho – o Justo e 
Santo – entregou-se  em nossas mãos, 
aceitando ser pregado na cruz.
Ass:  Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Antes, porém, de seus braços aber-
tos traçarem entre o céu e a terra o 
sinal permanente da vossa aliança, 
Jesus quis celebrar a páscoa com seus 
discípulos. Ceando com eles, tomou o 
pão e pronunciou a bênção de ação de 
graças. Depois, partindo o pão, o deu a 
seus amigos, dizendo:

“TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEu COrPO, QuE SErÁ 

ENTrEGuE POr VÓS”.

P. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia re-
conciliar todas as coisas pelo sangue a ser 
derramado na cruz, tomou o cálice com 
vinho. Ele vos deu graças novamente, e 
passou o cálice a seus amigos, 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”.

P. Eis o mistério da fé!
Ass: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

P. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nos-
sa páscoa e certeza da paz definitiva. 
Hoje celebramos sua morte e ressurrei-
ção, esperando o dia feliz de sua vinda 
gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó 
Deus fiel, a vítima de reconciliação que 
nos faz voltar à vossa graça.
Ass: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

P. Olhai, com amor, Pai misericordioso, 
aqueles que atraís para vós, fazendo-os 
participar no único sacrifício do Cristo. 
Pela força do Espírito Santo, todos se 
tornem um só corpo bem unido, no 
qual todas as divisões sejam superadas.
Ass: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!  

P. Conservai-nos, em comunhão de fé e 
de amor, unidos ao Papa Francisco e ao 
nosso Bispo Gil Antônio. Ajudai-nos a 
trabalhar  juntos na construção do vos-
so reino, até o dia em que, diante de vós, 
formos santos com os vossos santos, ao 
lado da Virgem Maria e dos Apóstolos, 
com nossos irmãos e irmãs já falecidos 
que confiamos à vossa misericórdia. 
Quando fizermos parte da nova criação, 
enfim libertada de toda maldade e fra-
queza, poderemos cantar a ação de gra-
ças do Cristo que vive para sempre. 
Ass: Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

POr CrISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a gló-
ria, agora e para sempre.  Ass: Amém! 

 
 

16. CANTO DA COMuNHÃO I 
1. Por esta paz que a juventude tanto 
quer, pela alegria que as crianças têm à 
mão. Eu rendo graças ao meu Pai que 
se compraz, e assim me pede para abrir 
meu coração.

Tomai, comei, tomai, bebei, meu 
corpo e sangue que vos dou. O pão 
da vida sou eu mesmo em refeição. 
Pai de bondade, Deus de amor e do 

universo, sustentai os que se doam 
por um mundo irmão.

2. Pelos que firmam na justiça os 
próprios pés, pelo suor dos que mais 
lutam pelo pão. Eu rendo graças ao 
meu Pai o Deus fiel, que assim me pede 
para abrir meu coração.

3. Pelos que sabem enxergar um pouco 
além, e assim repartem a esperança 
com razão. Eu rendo graças ao meu Pai 
que tudo vê, que assim me pede para 
abrir meu coração.

4. Pelos que choram mas não perdem 
sua fé, pelos humildes que praticam 
o perdão. Eu rendo graças ao meu Pai 
que vem nutrir, e assim me pede para 
abrir meu coração.

5. Pelos pequenos que só sabem 
confiar, pelos que sabem dizer sim e 
dizer não. Eu rendo graças ao meu Pai 
que tudo sustém, e assim me pede para 
abrir meu coração.

6. Por todo aquele que ainda sabe 
agradecer, e por quem ama sem pensar 
em condição. Eu rendo graças ao meu 
Pai, o Deus do amor, e assim me pede 
para abrir meu coração.

7. Por minha vida, por meu povo, pelos 
meus, eu rendo graças ao meu Pai que 
estende as mãos. Tudo sustenta e nos 
renova e dá vigor, e assim me pede para 
abrir meu coração.

17. CANTO DA COMuNHÃO II 
1. Cristo, quero ser instrumento de tua 
paz e do teu infinito amor. Onde houver 
ódio e rancor, que eu leve a concórdia, 
que eu leve o amor!

Onde há ofensa que dói, que eu leve 
o perdão; onde houver a discórdia, 
que eu leve a união e tua paz! 

2. Mesmo que haja um só coração, que 
duvide do bem, do amor e da fé. Quero 
com firmeza anunciar a Palavra que traz 
a clareza da fé!

3. Onde houver erro, Senhor,  que eu 
leve a verdade, fruto de tua luz! Onde 
encontrar desespero,  que eu leve a 
esperança do teu nome, Jesus!

4. Onde eu encontrar um irmão a 
chorar de tristeza, sem ter voz e nem 
vez.  Quero bem no seu coração semear 
alegria, pra florir gratidão!

5. Mestre, que eu saiba amar,  
compreender, consolar e dar sem 
receber. Quero sempre mais perdoar, 
trabalhar na conquista e vitória da paz!

Seu Dízimo ajuda nossa Igreja a evangelizar. Dizimista, obrigado por sua fidelidade!

Rito da Comunhão



18. ORAÇÃO APÓS 
A COMuNHÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, que os 
vossos sacramentos produzam em nós 
o que signifi cam, a fi m de que um dia 
entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos. Por Cristo, nos-
so Senhor.  Ass:  Amém.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
P.  O Senhor esteja convosco!
Ass:  Ele está no meio de nós!

P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho † e Espírito Santo.
Ass:  Amém!

P.  Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe.
Ass:  Graças a Deus.

20. CANTO FINAL

Ritos Finais

      HORÁRIOS DE MISSAS
Terças-feiras, 19h*: Missa e Novena  Perpétua 
                                 de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Quartas-feiras, 19h*: Missa e Novena Perpétua 
                                de São Geraldo Majela
Quintas e sextas-feiras, 19h: Missas
Sábados, 18h30*: Missa
Domingos, 7h, 10h* e 19h:  Missas.
*  Missas transmitidas pelo nosso canal do YouTube 
    (youtube.com/paroquiadagloria)

- A PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL DEVE SER 
AGENDADA COM ANTECEDÊNCIA PELO 

WHATSAPP (32) 99913-9639, SEMPRE DE 
SEGUNDA A SEXTA, DE 8H AS 12H E DE 14H AS 
16H. NÃO HÁ AGENDAMENTO  PELAS REDES 
SOCIAIS DA PARÓQUIA, NEM PELO SITE, E-MAIL 
OU DIRETAMENTE NA SECRETARIA PAROQUIAL.

                CONFISSÕES   
O atendimento de confissões também está sen-

do retomado gradualmente, às terças e sextas-
-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 14h30 às 17h , 
somente com agendamento prévio pelo T E L E F O N E 
3215-1831.


