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LITURGIA DE ENTRADA  
♫ Prelúdio: 

Abertura: 
[Iona; trad. L. C. Ramos] 

 

[A comunidade permanece em oração] 

Aproximamo-nos de Deus para adorá-lo, mesmo em meio às nossas dores. 
E trazemos conosco as dores do mundo. 
Aproximamo-nos de Deus, que vem até nós em Jesus, 
E caminha conosco pelas trilhas do sofrimento humano. 
Aproximamo-nos com nossa fé e nossas dúvidas; 
Com nossas esperanças e nossos temores. 
Aproximamo-nos, tal como somos, porque é Deus quem nos convida, 
e Deus mesmo prometeu que não nos abandonaria jamais. 

♫ Recebe-me, Senhor 
[John Bell (Iona); Trad.: Luiz Carlos 

Ramos; Liséte Espíndola e Eliseu 
Peroni] 

Ó recebe-me, Senhor,  
 torna-me como tu és; 
  Sela o meu coração  
   e habita em mim. 

Acolhida: [Boas-vindas aos/às presentes e apresentação do tema da celebração: 4º. Domingo 
após Pentecostes] 

LITURGIA DA PALAVRA  
Primeira Leitura:  2 Samuel 1.1,17-19, 23-27a 

♫ Kyrie 
[Rodolfo Gaede Neto] 

 

Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. 
A um só tempo geme a criação. 
Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. 
Apressa-te com tua salvação.  

A tua paz, bendita e irmanada co’a justiça 
Abrace o mundo inteiro. Tem compaixão! 
O teu poder sustente o testemunho do teu povo. 
Teu reino venha a nós! Kyrie eleison! 

Salmo responsorial: Salmo 30 
♫ Restaura-nos, ilumina teu rosto, e seremos salvos! 

[Salmo 80.3 adap. Luiz Ramos; Mús.: Jonas Paulo; Harm.: Liséte Espíndola] 

Segunda Leitura: 2 Coríntios 8.7-15 

♫ Cântico de ofertório: 
Ubi Caritas [Taizé] 

Ubi Caritas, et amor, Deus ibi est. 
[Trad.: Onde está o amor, eterno amor, Deus aí está.] 

Leitura do Evangelho: Marcos 5.21-43 
♫ Aclamação: 

Aleluia [Taizé] 
♫ Aleluia! 

Reflexão pastoral:  Afeto & afago [por Luiz Carlos Ramos] 

♫ Afeto & afago 
 [Letra: Luiz Carlos Ramos;  

Música: Liséte Espíndola] 

Deus cuida de nós, veste o lírio e sustenta o pardal. 
Ao som do silêncio se faz ouvir. 

No afeto, no afago, num gesto de amor, 
os mistérios do Universo cabem na concha da mão. 

LITURGIA DA MESA  
Sursum corda: 

 
O Senhor seja com vocês. 
E com você também. 
Elevemos os nossos corações. 
Ao Senhor os elevamos. 
Rendamos graças ao Senhor. 
Sim, é digno e justo render graças a Deus. 
Nós te rendemos graças, ó Deus, porque vieste até nós na pessoa do teu Filho Jesus; 
aquele que trilhou conosco as sendas da morte, que padeceu conosco as dores do mun-
do, e que, amorosamente, repartiu conosco a Vida que vence morte: 

♫  Sanctus et Gloria: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus onipotente,  
Terra e céus estão cheios da tua glória, 
Glória a ti Senhor!* 



Memorial 
[1Co 11.23-25] 

 

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite 
em que foi traído, tomou o pão; e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu 
corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, de-
pois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no 
meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim”. 

Oração eucarística: 
(D. Pedro Casaldáliga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deus de toda vida, Único Senhor da terra, 
Pai-Mãe da família humana! 
Tu nos queres vivendo em irmandade, 
sem medo e sem violência, 
sem egoísmo e sem corrupção: 
na justiça, na solidariedade, no amor! 
♫ Bendito sejas para sempre! * 
Abençoa este pão, 
fruto da Terra-Mãe e arte de nossas mãos! 
Reacende a chama da nossa utopia! 
Fortalece nossa marcha para a Terra Prometida 
da reforma agrária, do trabalho com dignidade, da democracia real! 
♫ Bendito sejas para sempre!* 
Pelo pranto, pelos sonhos, 
Pela luta e pelo sangue dos irmãos e irmãs  
que nos precedem e acompanham. 
♫ Bendito sejas para sempre! * 
Por teu Filho, Jesus, o Libertador. 
Sempre na procura do teu Reino. 
Amém, Axé, Awere, Aleluia! 
[Fração e partilha eucarística] 

♫  Agnus Dei: 
[Iona] 

Agnus Dei qui tollis peccata, peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, Domine. 
[Trad.: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,  
 tem misericórdia de nós... tem misericórdia de nós, Senhor] 

LITURGIA DE ENVIO  
Oração final: 

[Luiz Carlos Ramos] 

 

Senhor Deus Eterno, no dia de hoje tivemos um encontro maravilhoso com tanta gente 
diferente e, como teu povo, ficamos surpresos com a diversidade da nossa família na fé. 
Senhor Jesus, abraçar cada uma dessas pessoas tem sido como tocar em tuas próprias 
vestes, porque a cada abraço sentimos emanar o poder da tua graça e isso nos restaura 
a alma, nos fortalece o espírito e alegra nosso coração.  

Que no final deste dia tão cheio de novidades e surpresas, quando estivermos acomo-
dados e saciados, pedimos-te que nos acolhas em teus braços e nos faças repousar em 
paz e tranqüilidade.  

Que a noite seja nossa amiga, que a cama nos acalante, e que o travesseiro seja nosso 
cúmplice nas súplicas que fazemos por cada uma dessas pessoas maravilhosas que 
conhecemos, pelas que reconhecemos, e pelas que ainda haveremos de conhecer.  

Também nos lembramos dos nossos familiares e dos amigos e amigas que deixamos 
para poder estar aqui: que toda essa gente querida sinta, como nós sentimos hoje, o 
toque restaurador da tua graça.  

Prepara-nos para o dia de amanhã, para que despertemos com disposição e forças para 
buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça.  

Oramos em nome daquele que, com um gesto de amor, nos salvou e devolveu à vida;  
a ele pertencem a honra, o poder e a glória para sempre. Amém. 

♫ Bênção: 
[Luiz Carlos Ramos] 

 
 

Que Deus nos tome em seus braços de amor; 
  Que a mão de Cristo nos toque com a ternura da graça; 
  Que as ternas consolações do Espírito Santo nos envolvam, 
   desde agora e para sempre. Amém. 

♫  
[Letra: Luiz Carlos Ramos;  

Música: Liséte Espíndola] 

Que o amor de Deus te guarde 
 P’ra sempre e sempre, amém! 
  Com a graça infinda, amém! 
   E proteja teu caminho, 
    Tua casa e teu irmão [tua irmã] 
     Hoje e sempre, amém! 
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