
1. refrão meditativo
Aquele que vos chamou, / 
Aquele que vos chamou / é 
fiel, é fiel! / Fiel é aquele que 
vos chamou!

2. entrada
É um prazer, Senhor, / Teu 
nome proclamar. / Cantando 
tua paz, / em tua casa entrar. 
/ É um prazer, Senhor, nos 
irmanar!
1. Nossos lábios te aclamam, / 
caminhamos na alegria! / Tua 
lei recordamos, / meditando-a 
noite e dia.
2. Toda terra te adore, / pois 
tu és nossa verdade! / Na as-
sembleia revelas / a beleza da 
unidade!
3. Somos, sim, teu rebanho. / 
Novo povo teus eleitos! / Nos 
convidas na vida a saciar-nos 
dos teus feitos!

3. ato penitencial
1. Senhor, que viestes ao mun-
do para nos salvar, / tende 
piedade de nós.
Kyrie! Kyrie! Kyrie, eleison! / 
Kyrie! Kyrie! Kyrie, eleison!
2. Ó Cristo, que continuais a nos 
visitar, / tende piedade de nós!
Christe! Christe! Christe, elei-
son! / Christe! Christe! Christe, 
eleison!
3. Senhor, que vireis um dia 

para nos julgar, / tende pieda-
de de nós.
Kyrie! Kyrie! Kyrie, eleison! / 
Kyrie! Kyrie! Kyrie, eleison!

4. GlÓria
Glória a Deus! / Glória a Deus! 
/ Porque Ele vive junto de nós 
/  e dá a paz / aos homens de 
boa vontade.
1. Senhor Deus, rei dos céus, / 
Deus Pai todo-poderoso, / nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos, / nós vos adoramos, vos 
glorificamos, / nós vos damos 
graças / pela vossa imensa 
glória, imenso amor!
2. Senhor Deus, Jesus Cristo, / 
Filho amado de Deus Pai, / Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
/ tende piedade do vosso povo. 
/ Só Vós sois o Altíssimo, com 
o Espírito Santo, / na glória de 
Deus Pai.

oração da coleta
Concedei-nos, Senhor nosso 
Deus, adorar-vos de todo o 
coração, e amar todas as pes-
soas com verdadeira caridade. 
PNSJC.
T.: Amém!

5. primeira leitura
dt 18,15-20

Leitura do livro do Deutero-
nômio

Moisés falou ao povo dizen-

do: “O Senhor teu Deus fará 
surgir para ti, da tua nação e 
do meio de teus irmãos, um 
profeta como eu: a ele deverás 
escutar.  Foi exatamente o que 
pediste ao Senhor teu Deus, no 
monte Horeb, quando todo o 
povo estava reunido, dizendo: 
‘Não quero mais escutar a voz 
do Senhor meu Deus, nem ver 
este grande fogo, para não 
acabar morrendo’.  Então o 
Senhor me disse:  ‘Está bem o 
que disseram.  Farei surgir para 
eles, do meio de seus irmãos, 
um profeta semelhante a ti. 
Porei em sua boca as minhas 
palavras e ele lhes comunicará 
tudo o que eu lhe mandar. Eu 
mesmo pedirei contas a quem 
não escutar as minhas palavras 
que ele pronunciar em meu 
nome. 

Mas o profeta que tiver a ou-
sadia de dizer em meu nome 
alguma coisa que não lhe 
mandei ou se falar em nome 
de outros deuses, esse profeta 
deverá morrer’”. 
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!

6. salmo 94(95)
Não fecheis o coração, ouvi 
hoje a voz de Deus!
1. Vinde, exultemos de alegria 
no Senhor, / aclamemos o Ro-
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chedo que nos salva!/ Ao seu 
encontro caminhemos com 
louvores, / e com cantos de 
alegria o celebremos!
Não fecheis o coração, ouvi 
hoje a voz de Deus!
2. Vinde adoremos e prostre-
mo-nos por terra, / e ajoe-
lhemos ante o Deus que nos 
criou!/ Porque ele é o nosso 
Deus, nosso Pastor, / e nós so-
mos 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 
provocaram, / apesar de terem 
visto as minhas obras”.

7. seGunda leitura
1cor 7,32-35

Leitura da Primeira Carta de 
São Paulo aos Coríntios

Irmãos: eu gostaria que esti-
vésseis livres de preocupações. 
O homem não casado é solícito 
pelas coisas do Senhor e pro-
cura agradar ao Senhor. 

O casado preocupa-se com 
as coisas do mundo e procura 
agradar à sua mulher e, assim, 
está dividido. Do mesmo modo, 
a mulher não casada e a jovem 
solteira têm zelo pelas coisas 
do Senhor e procuram ser san-
tas de corpo e espírito. Mas a 
que se casou preocupa-se com 
as coisas do mundo e procura 
agradar ao seu marido. Digo 
isto para o vosso próprio bem 
e não para vos armar um laço. 
O que eu desejo é levar-vos ao 
que é melhor, permanecendo 

junto ao Senhor, sem outras 
preocupações.
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!

8. canto de aclamação
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1. Fala, Senhor, que te escuta 
teu servo.
2. Tu tens palavras de vida 
eterna.

9. evanGelho
mc 1,21-28

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos

Na cidade de Cafarnaum, 
num dia de sábado, Jesus en-
trou na sinagoga e começou a 
ensinar. Todos ficavam admi-
rados com o seu ensinamento, 
pois ensinava como quem tem 
autoridade, não como os mes-
tres da Lei. 

Estava então na sinago-
ga um homem possuído por 
um espírito mau. Ele gritou: 
“Que queres de nós, Jesus 
Nazareno? Vieste para nos 
destruir? Eu sei quem tu és: 
tu és o Santo de Deus”. Jesus 
o intimou: “Cala-te e sai dele!” 
Então o espírito mau sacudiu 
o homem com violência, deu 
um grande grito e saiu. E todos 
ficaram muito espantados e 
perguntavam uns aos outros: 
“O que é isto? Um ensinamento 
novo dado com autoridade: Ele 
manda até nos espíritos maus, 
e eles obedecem!”

E a fama de Jesus logo se 
espalhou por toda a parte, em 
toda a região da Galiléia.
Palavra da Salvação!
T.: Glória a vós, Senhor!

10. profissão de fé

11. canto das ofertas
1. Bendito seja Deus Pai, / do 
universo criador, / pelo pão que 
nós recebemos, / foi de graça 
e com amor.
O homem que trabalha / faz 
a terra produzir. / O trabalho 
multiplica os dons / que nós 
vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, / do 
universo criador, / pelo vinho 
que nós recebemos, / foi de 
graça e com amor.
3. E nós participamos / da 
construção do mundo novo 
com Deus, / que jamais des-
preza / nossa imensa peque-
nez.

sobre as oferendas
Para vos servir, ó Deus, depo-
sitamos nossas oferendas em 
vosso altar; acolhei-as com 
bondade, a fim de que se tor-
nem o sacramento da nossa 
salvação. PCNS.
T.: Amém!

12. oração eucarística v
Pr.: 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 verdadeiro que 
sempre se oferece por nós 
todos, mandando que se faça 
a mesma coisa que fez naquela 
ceia derradeira.

Por isso, aqui estamos bem 
unidos, louvando e agradecen-
do com alegria, juntando nossa 
voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos para (dizer) cantar:
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santo
1. Santo! Santo! Santo! / Senhor 
Deus do Universo! / O céu e a 
terra proclamam / vossa glória, 
ó Senhor!
2. Hosana! Hosana! Hosana! / 
Hosana nas alturas! / ( Hosanas 
ao Senhor!)
3. Bendito aquele que vem / 
em nome do Senhor!
4. Hosana! Hosana! Hosana! / 
Hosana nas alturas! / ( Hosanas 
ao Senhor!)

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

Pr.: 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...

Pr.: 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...

Pr.: Tudo isto é Mistério da Fé!
T.: Toda vez que se come deste 
Pão, toda vez que se bebe des-
te Vinho, se recorda a paixão 
de Jesus Cristo e se fica espe-
rando sua volta!

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

Pr.: E quando recebermos Pão 
e Vinho, o Corpo e Sangue dele 
oferecidos, o Espírito nos una 
num só corpo, para sermos um 
só povo em seu amor.
T.: O Espírito nos una num só 
corpo!

Pr.: Protegei vossa Igreja que 
caminha nas estradas do mun-
do rumo ao céu, cada dia reno-
vando a esperança de chegar 
junto a vós, na vossa paz.
T.: Caminhamos na estrada de 
Jesus!

Pr.: Dai ao Santo Padre, o Papa 
(N.), ser bem firme na Fé, na 
Caridade, e a (N.), que é Bispo 
desta Igreja, muita luz para 
guiar o seu rebanho.
T.: Caminhamos na estrada de 
Jesus!

Pr.: Esperamos entrar na vida 
eterna com a Virgem, Mãe 
de Deus e da Igreja, com São 
José, seu esposo, os apóstolos 
e todos os santos, que na vida 
souberam amar Cristo e seus 
irmãos.
T.: Esperamos entrar na vida 
eterna!

Pr.: A todos os que chamastes 
para outra vida na vossa amiza-
de, e aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, 

acolhei-os. Que vivam para 
sempre bem felizes no reino 
que para todos preparastes.

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

Pr.: E a nós, que agora estamos 
reunidos e somos povo santo e 
pecador, dai força para cons-
truirmos juntos o vosso reino 
que também é nosso.

Pr.: Por Cristo, com Cristo... 
T.: Amém!

13. cordeiro
Cordeiro de Deus! Cordeiro 
de Deus! Cordeiro de Deus: / 
Tu que tiras o nosso pecado 
(bis). / Tem piedade de nós! / 
Piedade de nós! / Piedade de 
nós! / E dá-nos a paz! (2x) / E 
dá-nos a paz, / e dá-nos a paz, 
/ e dá-nos a paz!

14. comunhão i
1. Se tu me chamas para ver / 
onde moras, irei. / Se me envias 
ao povo, / teu nome eu levarei. 
/ Tua mensagem de paz, / eu 
anunciarei. / Tua luz me con-
duz, / sei que eu vencerei.
Sei quem tu és, ó Senhor! / 
Quero meus dias contigo viver. 
/ Toma, Senhor, minhas mãos, 
/ os meus sonhos, minha voz 
/ em favor de nossos irmãos.
2. Se algum dia na vida, / a in-
certeza chegar, / e no meu ca-
minhar / eu sofrer com a cruz, 
/ junto de ti poderei / renovar 
meu vigor / para continuar / ao 
teu lado, Jesus.
3. Na construção do Teu Reino, 
/ esperança terei. / Se acredito 
na vida, / o amor e a lei. / Eu 
quero estar com o povo / feliz 
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a cantar / e partilhando o pão 
/ sobre a mesa do altar.
4. Neste encontro de paz, / 
todo o povo estará / celebran-
do a vitória / da vida sem par. 
/ Creio que Deus sendo Pai, / 
nosso grito ouvirá. / Com certe-
za os pobres / terão seu lugar.
Sei quem tu és, ó Senhor! / 
Quero meus dias contigo viver. 
/ Toma, Senhor, minhas mãos, 
/ os meus sonhos, minha voz 
/ em favor de nossos irmãos.

15. comunhão ii
1. Esta é a ceia do Pai, / vinde 
todos, tomai o alimento eterno. 
/ Hoje desejo saciar vossa fome 
de paz. / Acolhei-me no coração.
Aonde iremos nós? / Aonde 
iremos nós? / Tu tens palavras 
de vida e amor. / Aonde iremos 
nós? / Somos todos teus. / Tu 
és o verdadeiro santo de Deus!
2. Toda a verdade falei. / Feito 
pão eu deixei o meu corpo na 
mesa. / Hoje desejo estar outra 
vez entre vós. / Acolhei-me no 
coração.
3. Meu sangue deixei ficar / 
feito vinho no altar. / Quem 
beber tem a vida. / Hoje desejo 
unir todos vós, vinde a mim. / 
Acolhei-me no coração.

pÓs comunhão
Renovados pelo sacramento 
da nossa redenção, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este ali-
mento da salvação eterna nos 

Mons. Danival Milagres Coelho

faça progredir na verdadeira 
fé. PCNS.
T.: Amém!

16. canto final
Chegou a hora de voltar pra 
casa. / O Senhor vai nos acom-
panhar. / Vamos viver o Evan-
gelho, com alegria, vamos 
semear (bis).
2. Nossa missão é aprender 
com Cristo, / seus manda-
mentos vivenciar. / : Para viver 
uma vida nova, / precisamos 
aprender amar (bis).
3. No fi m da missa começa a 
missão. / Deus nos envia pra 
evangelizar. / : Vamos, irmãos, 
vamos todos juntos, a Boa 
Nova testemunhar (bis).

A Liturgia da Palavra revela a força do 
Evangelho, da pregação de Jesus 

que tem o poder de libertar, causando 
admiração no povo, pois Jesus ensinava 
com quem tem autoridade e não como 
os mestres da Lei. 

Na 1a leitura, Deus promete ao seu 
povo um profeta semelhante a Moisés 
e Ele mesmo vai pedir contas a quem 
não escutar as palavras que o profeta 
pronunciar em seu nome (cf. Dt 18, 18-
19). De fato, Deus enviou vários profetas 
para guiar e orientar o seu povo para 
não cair na idolatria, na injustiça social e 
na infidelidade à aliança. Porém, em Dt 
34,10, constata-se que esta promessa 
ainda não se realizou, pois nenhum fora 
semelhante a Moisés.

No Evangelho de hoje, a força da 
Palavra de Jesus revela que ele é este 
profeta esperado. Em At 3,21-22, Pedro 
reconhece que Jesus é o profeta não só 
semelhante, mas até mesmo superior 
a Moisés. 

De fato, na sinagoga de Cafarnaum, 
Jesus ensina com autoridade. Sua pre-
gação, que é convite à conversão e à fé 
(cf. Mc 1,15), incomoda aquele homem 
possuído por um espírito impuro. Para 
Israel o “espírito impuro” é tudo aquilo 
que há conformidade com a morte; 
aquilo que é contrário do Espírito de 
Deus, que é amante da vida (cf. Sb 
11,26). Portanto, trata-se de um homem 
de coração impuro, ou seja, dividido, 
fechado à Palavra da verdade, por isso 
questiona Jesus usando o plural — “O 
que queres de nós, Jesus Nazareno? — 
pois, se sente ameaçado pela verdade 
e tenta impedir que Jesus ensinasse.

No entanto, Jesus responde no sin-
gular, revelando a força da Palavra que 
liberta: “cala-te e sai dele!” (Mc 1,25). 
Este exorcismo tem valor programático, 
pois toda a atividade de Jesus tem como 
fim a libertação do homem do espírito 
do mal que o faz escravo, a fim de que 
a pessoa se converta e viva na verdade 
e para o Senhor, sem outras preocu-
pações (cf. 2a leitura). Enfim, Jesus nos 
ensina que é pela Palavra de Deus, cuja 
verdade liberta e salva, que se expulsam 
os espíritos impuros e não pelo nosso 
grito, como muitos querem fazer hoje.
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LEITURAS DA SEMANA

PARTICIPE DOS GRUPOS 
DE REFLEXÃO

Se na sua paróquia ainda não estão 
organizados esses Grupos, converse 

com seu pároco e incentive essa 
experiência de fé!


