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1. Levantarei meu olhar aos montes: / De onde
o auxílio virá? / Deus é a força de quem tem
fé. / Misericórdia Ele é. / Quando erramos Ele
é por nós. / Mostra-nos o colo do Pai. / Com
seu sangue libertador, / livra do mal e da dor.

P. O Deus da esperança, que nos cumula de
toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja
convosco.

Refrão: Bem-aventurados os misericordiosos / porque eles alcançarão misericórdia. (2x)

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

2. Sem seu perdão quando eu cair, / quem
poderá me levantar? / Se Deus perdoa, quem
somos nós / para não perdoar?
3. O sangue de Cristo nos resgatou. / Ele ressuscitou! / Grite pro mundo inteiro ouvir: /
Jesus Cristo é o Senhor!
4. Deixa o teu medo e tem fé. / Um novo
tempo virá. / Cristo está vivo: vivo entre nós
/ e um dia Ele voltará!

2. Saudação

P. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.

Antífona da Entrada

(Sl 26,1-2)

O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem
poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha
vida, perante quem tremerei? Meus opressores e
inimigos, são eles que vacilam e sucumbem.

3. Ato Penitencial

P. Irmãos e irmãs, ao
Deus da Vida e da Misericórdia, que nos chama
a renovar nosso modo de
viver e agir, reconhecen-
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do nossas faltas, peçamos perdão.		
(Pausa)
P. Confessemos os nossos pecados.
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós,
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e
a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim
a Deus nosso Senhor.

P. Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.

P. Senhor, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, tende piedade
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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 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 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.

5. Oração

P. OREMOS: Ó Deus,
fonte de todo o bem,
atendei ao nosso apelo
e fazei-nos, por vossa
inspiração, pensar o que
é certo e realizá-lo com
vossa ajuda. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. O Deus Misericordioso segue critérios
diferentes dos nossos. Por isso, Ele é a esperança dos pequenos e sofredores.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (1Rs 17,17-24)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis

(Gl 1,11-19)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas
Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho
pregado por mim não é conforme a critérios
humanos. 12Com efeito, não o recebi nem
aprendi de homem algum, mas por revelação
de Jesus Cristo. 13Certamente ouvistes falar
como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a
Igreja de Deus 14 e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das
tradições paternas. 15Quando, porém, aquele
que me separou desde o ventre materno e me
chamou por sua graça 16se dignou revelar-me
o seu Filho, para que eu o pregasse entre
os pagãos, não consultei carne nem sangue
17
nem subi, logo, a Jerusalém para estar com
os que eram apóstolos antes de mim. Pelo
contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei
ainda a Damasco. 18Três anos mais tarde, fui
a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com
ele quinze dias. 19E não estive com nenhum
outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do
Senhor. Palavra do Senhor.
11

Naqueles dias, sucedeu que o filho da dona
da casa caiu doente, e o seu mal era tão grave
que ele já não respirava. 18Então a mulher disse
a Elias: “O que há entre mim e ti, homem de
Deus? Porventura vieste à minha casa para
me lembrares os meus pecados e matares o
meu filho?” 19Elias respondeu-lhe: “Dá-me o
teu filho!” Tomando o menino do seu regaço,
levou-o ao aposento de cima onde ele dormia,
e o pôs em cima do seu leito. 20Depois, clamou
ao Senhor, dizendo: “Senhor, meu Deus, até a
viúva, em cuja casa habito como hóspede, queres afligir, matando-lhe seu filho?” 21Depois,
por três vezes, ele estendeu-se sobre o menino
e suplicou ao Senhor: “Senhor, meu Deus, faze,
te rogo, que a alma deste menino volte às suas
entranhas.” 22O Senhor ouviu a voz de Elias: a
alma do menino voltou a ele e ele recuperou a
vida. 23Elias tomou o menino, desceu com ele
do aposento superior para o interior da casa, e
entregou-o à sua mãe, dizendo: “Eis aqui o teu
filho vivo.” 24A mulher exclamou: “Agora vejo
que és um homem de Deus, e que a palavra
do Senhor é verdadeira em tua boca.” Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.
17

7. Salmo Responsorial

8. Segunda Leitura

[Sl 29(30)]

REFRÃO: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me
livrastes, e preservastes minha vida da
morte!
1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, *
e não deixastes rir de mim meus inimigos!
Vós tirastes minha alma dos abismos * e me
salvastes, quando estava já morrendo!
2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, * dai-lhe graças e invocai seu santo nome! Pois
sua ira dura apenas um momento, * mas sua
bondade permanece a vida inteira; se à tarde
vem o pranto visitar-nos, * de manhã vem
saudar-nos a alegria.
3. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! *
Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! Transformastes o meu pranto em uma festa, * Senhor
meu Deus, eternamente hei de louvar-vos!

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(De pé) (Lc 7,16)

refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus
visitou o seu povo sofrido; um grande profeta
surgiu entre nós, Amém, Aleluia, Aleluia!

10. Evangelho

(Lc 7,11-17)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P.  Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.

T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO,
11
Jesus dirigiu-se a uma
cidade chamada Naim.
Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. 12Quando
chegou à porta da cidade, eis que levavam um
defunto, filho único; e
sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a
acompanhava. 13Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e
lhe disse: “Não chore!”
14
Aproximou-se, tocou o
caixão, e os que o carregavam pararam. Então,
Jesus disse: “Jovem, eu
te ordeno, levanta-te!”
15
O que estava morto
sentou-se e começou a
falar. E Jesus o entregou
à sua mãe. 16Todos ficaram com muito medo
e glorificavam a Deus,
dizendo: “Um grande
profeta apareceu entre

nós e Deus veio visitar
o seu povo.” 17E a notícia
do fato espalhou-se pela
Judeia inteira, e por toda
a redondeza. 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; /
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 Deus da Vida, que
não quer a morte do
pecador, mas que ele se
converta e viva, elevemos nossas preces.

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, através
do testemunho, da pregação e demais atividades, seja incessante promotora da vida
humana em todas as suas instâncias, rezemos
ao Senhor:
T. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos!
2. Pelas pastorais e outros grupos da Igreja
que atuam junto aos irmãos que sofrem, para
sejam a viva presença solidária e confortadora,
rezemos ao Senhor:
3. Pelos que sofrem injustiça, pelos que passam fome e carência do mínimo necessário à
sobrevivência, para que, mediante a promoção
da misericórdia e da solidariedade, tenham
efetivamente reconhecida a dignidade de filhos
de Deus, rezemos ao Senhor:
4. Pelos cientistas e técnicos, para que sua
luta contra os males que agridem a humanidade seja abençoada pelo Deus da vida e os
resultados de seus trabalhos sejam colocados a
serviço do bem comum, rezemos ao Senhor:		
			

(Outras preces.)

P. Concedei-nos, Senhor,
que pelo amor, sejamos,
para os irmãos e irmãs,
fonte de vida e não de
morte, como Cristo, nosso Senhor, que convosco
vive e reina, na unidade
do Espírito Santo.

/ inteira entrega, oblação!
2. Tu és, Senhor, o Tesouro que faz meu viver!
/ Tu és, Senhor, a Alegria que tece o meu ser!
3. Tu és, Senhor, o Rochedo que firma meus
pés! / Tu és, Senhor, o meu Tudo, por seres
quem és!
4. Tu és, Senhor, o Lugar deste meu caminhar!
/ Tu és, Senhor, Coração pelo qual quero amar!

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que, levando ao
altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos
disponhamos a oferecer um sacrifício 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

1. Tu és, Senhor, a Riqueza do meu coração!
/ Tu és, Senhor, o Sentido da minha missão!

P. Senhor nosso Deus,
vede nossa disposição
em vos servir e acolhei
nossa oferenda, para
que este sacrifício vos
seja agradável e nos faça
crescer na caridade. Por
Cristo, nosso Senhor.

refrão: E eu sou, Senhor, em tuas mãos,

T. Amém.

T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

17. Oração Eucarística VI-D
Jesus que passa fazendo o bem

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 nosso dever
e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o
lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos
destes vosso Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor e
Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos
e pobres, pelos doentes e
pecadores, colocando-se
ao lado dos perseguidos
e marginalizados. Com
a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois

Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas. Por
essa razão, com todos os
Anjos e Santos, nós vos
louvamos e bendizemos,
e proclamamos o hino
de vossa glória, cantando
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, vós sois
santo e digno de louvor,
ó Deus, que amais os
seres humanos e sempre
os assistis no caminho
da vida. Na verdade, é
bendito o vosso Filho,
presente no meio de
nós, quando nos reunimos por seu amor. Como
outrora aos discípulos,
ele nos revela as Escrituras e parte o pão para
nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!

P. Nós vos suplicamos,
Pai de bondade, que
envieis o vosso Espírito Santo para santificar

estes dons do pão e do
vinho, a fim de que se
tornem para nós o Corpo e = o Sangue de nosso
Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!

P. Na véspera de sua paixão, durante a última
Ceia, 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, tomando o
cálice em suas mãos,
deu graças novamente
e o entregou a seus discípulos, 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.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando, pois, ó
Pai Santo, a memória
de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela
paixão e morte de cruz
fizestes entrar na glória
da ressurreição e colocastes à vossa direita,
anunciamos a obra do
vosso amor até que ele
venha, e vos oferecemos
o pão da vida e o cálice
da bênção. Olhai com
bondade para a oferta
da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que
vos foi entregue. E con-

cedei que, pela força do
Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os membros do
vosso Filho, cujo Corpo
e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Senhor Deus, conduzi
a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em
comunhão com o nosso
Papa N., o nosso Bispo
N., com todos os bispos,
presbíteros e diáconos
e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!

P. Dai-nos olhos para
ver as necessidades e os
sofrimentos dos nossos
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações
para confortar os desanimados e oprimidos;
fazei que, a exemplo
de Cristo, e seguindo o
seu mandamento, nos

empenhemos lealmente
no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da
liberdade, da justiça e
da paz, para que toda a
humanidade se abra à
esperança de um mundo
novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e
N.), que adormeceram na
paz do vosso Cristo, e de
todos os falecidos, cuja
fé só vós conhecestes:
acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes,
no dia da ressurreição,
a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

P. Concedei-nos ainda,
no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos
para sempre convosco.
E em comunhão com a

bem-aventurada Virgem
Maria, com São José, seu
esposo, com os Apóstolos
e Mártires, (com S. N.:
santo do dia ou patrono)
e todos os Santos, vos
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho. 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.

coração. / Só Eu te amei até o fim. Aqui Eu
sou, Eu sou, enfim, teu Redentor!”
2. Meu irmão! Vê, irmão, tens fome assim de
amor. / Quanta dor, quanto não, achaste sem
parar! / Aqui no altar teu Redentor te diz: “A
ti me dou, / todo teu bem, teu grande amor,
Eu sou!”
3. Solidão. Estar só. Só esta dor dói mais. /
Sem ninguém pra ter dó, sozinho assim tu
vais. / Mas este altar te dá a paz. Teu Redentor
o quis. / Em comunhão, viverás feliz.
4. Queres, sim, reclamar justiça que não vês. /
Teu irmão sem lugar, está sem voz, nem vez. /
Só com Jesus, teu Redentor, é que construirás.
/ Com ódio, não; com muito amor, a paz!
5. Ao tentar o prazer, sonhando ser feliz, /
outra luz queres ter e nova diretriz. / Eu sou
a luz! Eu sou o bem! Teu Redentor Eu sou! /
Só Eu te amei como ninguém te amou.

T. Amém.

REFRÃO: Misericordes sicut Pater (4x)
1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in
aeternum misericordia eius”! (“eterna é a sua
misericórdia”!) / Criou o mundo com sabedoria - “in aeternum misericordia eius”! /
Conduz seu povo na história - “in aeternum
misericordia eius”! / Perdoa e acolhe os seus
filhos - “in aeternum misericordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gentes - “in
aeternum misericordia eius”! / Amou-nos
com um coração de carne - “in aeternum
misericordia eius”! /Dele recebemos, a Ele
nos doamos - “in aeternum misericordia
eius”! / O coração se abra a quem tem fome
e sede - “in aeternum misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons “in aeternum misericordia eius”! / Fonte de
todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeternum
misericordia eius”! / Por Ele confortados,
ofereçamos conforto - “in aeternum misericordia eius”! / O amor espera e tudo suporta
- “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in

18. Rito da Comunhão

P. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão

1. Meu irmão, tu não vês, buscando vais em
vão / de teu ser os porquês. Ninguém te diz,
irmão! / Aqui no altar vem te dizer Deus que
por ti morreu: / “Toda razão de teu viver sou
Eu!”
Refrão: Sou Pão! Eu sou a refeição! Só
nesta mesa, altar, tu poderás saciar teu

Antífona da Comunhão

(1Jo 4,16)

Deus é amor, e quem permanece no amor
permanece em Deus, e Deus nele.

20. Canto de Ação de Graças

aeternum misericordia eius”! / A terra espera
o Evangelho do Reino - “in aeternum misericordia eius”! / Graça e alegria a quem ama e
perdoa - “in aeternum misericordia eius”! /
Serão novos os céus e a terra - “in aeternum
misericordia eius”!
Momento de silêncio para oração pessoal.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus,
que curais nossos males,
agi em nós por esta
Eucaristia, libertando-nos das más inclinações
e orientando para o bem
a nossa vida. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência

consolação disponha na
sua paz os vossos dias e
vos conceda as suas bênçãos.
T. Amém.

P. Sempre vos liberte de
todos os perigos e confirme os vossos corações
em seu amor.
T. Amém.

P. E assim, ricos em
esperança, fé e caridade,
possais viver praticando
o bem e chegar felizes à
vida eterna.
T. Amém.

L. Inspirados no Senhor Jesus, que passou por
esta vida fazendo o bem, voltemos para nossos lares na certeza de que, testemunhando a
misericórdia e a solidariedade, manifestaremos
ao mundo o radical amor de Deus.

P. Abençoe-vos Deus
todo-poderoso, Pai e
Filho = e Espírito Santo.

23. Bênção Final e

T. Amém.

Despedida

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Que o Deus de toda

P. Glorificai o Senhor
com vossa vida; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

