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2. Saudação

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Irei a Ti, Senhor dos Senhores,
Pai da Eternidade, Deus de Eterno Amor.
/ Irei a Ti, com hinos de glória, cantando a
vitória de um Deus vencedor.
1. No deserto teu povo, Senhor, / teve fome,
mas teve alegria. / Animados, cantavam louvores, / ao Senhor que dá o pão, que sacia. /
Preferido de Deus, povo eleito, / protegido por
imenso amor. / Como nuvem, os cobria do sol.
/ Como brisa, aliviava o calor.
2. Este povo às vezes cansado, / sem coragem,
querendo voltar, / mas, chorando, pedia perdão: / “Meu Senhor, vamos recomeçar!” / Sim!
Iremos a Ti, Pai de amor, / como povo da tua
aliança, / mesmo quando esquecemos tuas
leis, / muitas vezes, perdendo a esperança.
3. Hoje, povo da Nova Aliança, / prosseguimos, fazendo a história, / esperando por Cristo
que vem, / com poder majestoso em sua glória.
/ Nós iremos a Ti, meu Jesus, / como ovelhas
que seguem o pastor. / Peregrino, este povo é
Teu povo. / Caminhamos pra Ti, meu Senhor.

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

P. O Deus da esperança,
que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé,
pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 118,137.124)
Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença; tratai o vosso servo segundo a vossa
misericórdia.

3. Ato Penitencial

P. No início desta celebração eucarística, peçamos a

Entrada e Ação de Graças: Oswaldo José dos Santos;
Ofertas e Comunhão: Fr. Fabreti.

T. e paz na terra aos homens por Ele amaconversão do coração, fon- dos.
/ Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai
te de reconciliação e comu- todo-poderoso: / nós vos louvamos, / nós vos
/ nós vos adoramos, / nós vos
nhão com Deus e com os bendizemos,
glorificamos, / nós vos damos graças por vossa imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho
irmãos e irmãs. 		
			

(Pausa)

P. Senhor, vós que sois
esperança para todos os
sofredores da terra, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, vós que sois a
fonte da igualdade entre
todos os seres humanos,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, vós que sois a
Palavra Salvadora, 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.

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, pai
de bondade, que nos redimistes e adotastes como
filhos e filhas, concedei
aos que creem no Cristo
a verdadeira liberdade e a
herança eterna. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra

T. Amém.

L. Na cura do surdo, Jesus manifesta-se como
Messias, convidando todas as criaturas a
ouvir, acolher e transmitir a Boa Nova da
Salvação.

4. Hino de Louvor

6. Primeira Leitura

P. Glória a Deus nas alturas,

Leitura do Livro do Profeta Isaías

(Sentados) (Is 35,4-7a)

Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais medo! Vede, é vosso
Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus; é ele que vem para vos salvar.” 5Então se abrirão os olhos dos cegos
e se descerrarão os ouvidos dos surdos.
6
O coxo saltará como um cervo e se desatará
a língua dos mudos, assim como brotarão
águas no deserto e jorrarão torrentes no
ermo. 7a A terra árida se transformará em
lago, e a região sedenta, em fontes d’água.
Palavra do Senhor.
4

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 145(146)]
REFRÃO: Bendize, ó minha alma ao Senhor.
Bendirei ao Senhor toda a vida!
1. O Senhor é fiel para sempre, * faz justiça
aos que são oprimidos; ele dá alimento aos
famintos, * é o Senhor quem liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos cegos * o Senhor
faz erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é
justo. * É o Senhor quem protege o estrangeiro.
3. Ele ampara a viúva e o órfão * mas confunde
os caminhos dos maus. O Senhor reinará para
sempre! = Ó Sião, o teu Deus reinará * para
sempre e por todos os séculos!

8. Segunda Leitura

(Tg 2,1-5)

Leitura da Carta de São Tiago
Meus irmãos: a fé que tendes em nosso
Senhor Jesus Cristo glorificado não deve
admitir acepção de pessoas. 2Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa
com anel de ouro no dedo e bem vestida, e
também um pobre, com sua roupa surrada,
3
e vós dedicais atenção ao que está bem
vestido, dizendo-lhe: “Vem sentar-te aqui, à
vontade”, enquanto dizeis ao pobre: “Fica aí,
de pé”, ou então: “Senta-te aqui no chão, aos
meus pés”, 4não fizestes, então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com
critérios injustos? 5Meus queridos irmãos,
escutai: não escolheu Deus os pobres deste
mundo para serem ricos na fé e herdeiros
1

do Reino que prometeu aos que o amam?
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(Cf. Mt 4,23)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa
notícia do Reino e curava seu povo doente de
todos os males, sua gente!

10. Evangelho

(Mc 7,31-37)

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

P.  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO,
Jesus saiu de novo da
região de Tiro, passou por
Sidônia e continuou até o
mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. 32Trouxeram então
um homem surdo, que
falava com dificuldade,
e pediram que Jesus lhe
impusesse a mão. 33Jesus
afastou-se com o homem,
para fora da multidão; em
31

seguida, colocou os dedos
nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou
a língua dele. 34Olhando para o céu, suspirou e
disse: “Efatá!”, que quer
dizer: “Abre-te!” 35Imediatamente seus ouvidos
se abriram, sua língua se
soltou e ele começou a falar
sem dificuldade. 36Jesus
recomendou com insistência que não contassem
a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam.
37
Muito impressionados,
diziam: “Ele tem feito bem
todas as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos mudos
falar.” 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. Elevemos ao Deus de
todo bem as nossas preces, implorando a graça da
fidelidade a tudo que Ele
nos falou.
1. Para que, em nossas comunidades, não haja
acepção de pessoas, mas sejam todos tratados
igualmente, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Para que não percamos a esperança, quando
o sofrimento vem até nós, rezemos ao Senhor:
3. Para que saibamos traduzir em gestos de
fraternidade e solidariedade a Palavra que
ouvimos, rezemos ao Senhor:
4. Pelos Círculos Bíblicos e demais grupos
que se reúnem para refletir sobre a Palavra
de Deus, para que cresçam incessantemente,
rezemos ao Senhor:

5. Pelo Brasil, que celebra nestes dias sua
festa nacional, para que, através da união de
todos, seja uma pátria de concórdia, justiça,
bem comum e integração de povos, culturas
e raças, rezemos ao Senhor:		
			

(Outras preces)

P. Pai Santo, vosso amado
Filho Jesus fez os surdos
ouvirem e os mudos falarem.
Ouvi as preces que nossa

comunidade vos apresenta e
abri nossos corações à escuta do Evangelho, para que,
através de nossos atos e palavras, sejamos testemunhas
vivas do vosso infinito amor.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Numa terra distante daqui, um povo buscava sua libertação. / Este povo era um povo
de escravos já sem esperança no seu coração.
RefrÃo: Deste povo surgiu um profeta,
de sua vida ao Senhor fez oferta: / ao ouvir
a Palavra de Deus que é amor, o seu povo
libertou.

2. Mas aqui, neste chão, nossa terra, um povo
sofrido eleva sua mãos. / Fala alto o Senhor por
suas vozes que clamam justiça e libertação.
3. Este povo também tem profeta, de sua vida
ao Senhor fez oferta: / escutando a Palavra de
Deus lhe chamar, quer seu povo libertar.

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

P. Ó Deus, fonte da paz e da
verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda
render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa
participação na Eucaristia
reforce entre nós os laços
da amizade. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística V

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. 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
agradecendo com alegria,
juntando nossa voz à voz
dos anjos e à voz dos santos
todos, para cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus do
universo! / O céu e a terra proclamam a
vossa glória. / Hosana nas alturas! / Bendito
o que vem em nome do Senhor! / Hosana
nas alturas!

P. Senhor, vós que sempre
quisestes ficar muito perto
de nós, vivendo conosco
no Cristo, 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!

P. 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:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
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:
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.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de

Jesus, nosso Senhor, sua
ressurreição e ascensão;
nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e
que dá vida, este Vinho que
nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. 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!

P. Protegei vossa Igreja que
caminha nas estradas do
mundo rumo ao céu, cada
dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.

P. 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!

P. A todos que chamastes
para outra vida na vossa
amizade, 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!

P. 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.

P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai força
para construirmos juntos o
vosso reino que também é
nosso. 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. Caminhamos na estrada de Jesus!

T. Amém.

T. Caminhamos na estrada de Jesus!

18. Rito da Comunhão

P. Obedientes à Palavra do
Salvador e formados por
seu divino ensinamento,
ousamos dizer:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
Refrão: Feliz o homem que ama o Senhor
e segue Seus mandamentos. / O seu coração é
repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento.
1. Feliz o que anda na Lei do Senhor e segue o
caminho que Deus lhe indicou: / terá recompensa no Reino do Céu porque muito amou.
2. Feliz quem se alegra em servir o irmão,
segundo os preceitos que Deus lhe ensinou:
/ verá maravilhas de Deus, o Senhor, porque
muito amou.
3. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz, do perdão: / será acolhido nos braços do Pai, porque muito amou.
4. Feliz de quem dá graças de bom coração e
estende sua mão aos sem voz e sem vez: / terá
no banquete um lugar para si, porque muito
amou.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 41,2-3)

Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira, igualmente, minh’alma por vós,
ó meu Deus! Minha alma tem sede de Deus,
e deseja o Deus vivo!

20. Canto de Ação Graças
REFRÃO: Eu sou, no deserto do teu coração, o Pão que alimenta, Pão vivo de amor.

/ Eu sou a Palavra que chama e que envia;
vem ser comunhão, vai levar alegria.
1. Como a mãe que prepara para o filho que
vem / e o acolhe no abraço de paz e de amor, /
na Palavra, Deus Pai cria o mundo que é bom,
/ dando ao homem uma vida feliz e sem dor.
2. Este homem tomado de tanta ambição,
/ quebra logo a aliança com o seu Criador. /
Mas, o Pai amoroso perdoa e quer bem; não
se cansa de nós, vem salvar por amor.
3. Na Palavra, Deus, pelo anjo, anuncia / o
seu plano de amor pra nossa salvação. / Pelo
Espírito Santo, que é força do bem, / Jesus
Cristo nos vem pelo Sim de Maria.
4. Ele veio pra o povo que andava nas trevas,
/ ensinar o amor, o perdão e a alegria. / Com
sua vida, sua morte e sua ressurreição, / se nos
dá por inteiro na Eucaristia.

21. Depois da Comunhão
(De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que
nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento
da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por
estes dons do vosso Filho,
viver com ele para sempre.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. Neste mês da Bíblia, empenhemo-nos em
nos aproximar da Palavra de Deus e anunciá-la
aos demais.

23. Bênção Final e

Despedida

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

P. Concedei, ó Deus, a vos-

sos fiéis a bênção desejada,
para que nunca se afastem
de vossa vontade e sempre

se alegrem com os vossos
benefícios. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-

-poderoso, Pai e Filho = e
Espírito Santo.
T. Amém.

P. Ide em paz e o Senhor

vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

Efatá
A liturgia de hoje é marcada pelo silêncio, simbolizado naquele surdo que estava à beira do
caminho de Jesus; e, ao mesmo tempo, pela força
de uma palavra.
Na celebração do Batismo, após os ritos complementares da veste branca, da unção crismal e da
luz, conserva-se um rito muito antigo através do
qual, de certa maneira, numa expressão em língua
aramaica, podemos ouvir a voz do próprio Jesus:
“efatá”, que quer dizer, abre-te.
Certamente a intenção de Marcos vai muito além
dessa narrativa da cura física daquele homem que
sofria a deficiência auditiva e, por isso mesmo,
mantido à margem da comunidade. Através deste
relato, o evangelista quer fazer um incisivo convite
a todos os cristãos a não se fecharem para Deus:
“Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a
voz do Senhor.”
Vivemos num tempo em que as pessoas se fecham
ao diálogo com Deus. Cada vez mais, o ser humano tem menos tempo para rezar e, ao mesmo
tempo, ouve com redobrada atenção tantas vozes
que se lançam contra Deus, a Igreja e a fé. O
homem de hoje tem muitas perguntas, questionamentos, críticas em relação à religião mas,
paradoxalmente, não parece querer respostas e,
quando as têm, rapidamente surge com novas
perguntas e críticas.
Recordando o profeta Jeremias, é como alguém
que tendo a fonte de água viva, sacia a sede em
cisternas rachadas. Alimentando-se de opiniões
negativas e capciosas, morre de sede diante da
fonte.
Precisamos abrir o coração à oração, à procura
do Senhor no silêncio, na solidão sonora, num
encontro profundo da alma com Aquele que
alegra o coração; e, ao mesmo tempo, fechar-nos
às palavras que dividem, aos mexericos e fofocas,
difamações e provocações vazias, aos convites
à corrupção e à fraude, à palavra aduladora e
interesseira, à desonestidade e ao pecado, aos
maus exemplos e aos convites ao erro e ao vício.
Como Beethoven que, na mais completa surdez,
compôs sua obra mais bela, a nona sinfonia com
o ode à alegria, o cristão é chamado a encontrar,
no silêncio do coração, a plena paz que brota da
experiência de Deus e que nos faz ouvir os apelos
dos irmãos..

