
  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. “Devo anunciar às cidades o Reino de 
Deus” proclamava Jesus. / “Fui para isto 
mandado, é tão necessário que eu vá até 
o fim.” / “Trago a mensagem feliz, vou aos 
pobres falar, quero o escravo livrar. // É 
que o Espírito Santo me ungiu, enviou, 
está sobre mim.” (2x).

2. Tão importante é o seu Reino, que 
nada é maior, nada o pode igualar. / Rei-
no que nos libertando, perdoa o pecado, 
destrói todo mal. / Reino que dá alegria 
de estarmos com Deus, que veremos no 
céu. // E a porta do Reino é a Cruz do 
Senhor, nosso Deus imortal. (2x). 

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 129,3-4)

Senhor, se levardes em conta as nossas 

faltas, quem poderá subsistir? Mas em  
vós encontra-se o perdão, Deus de Israel.

3. Ato Penitencial
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que inter-
cede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependi-
mento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor.  

    (Pausa)

P. Senhor, que sois a plenitude da ver-
dade e da graça, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre para 
nos enriquecer, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que viestes para fazer de nós 
o vosso povo santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

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 pie-
dade 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, sempre nos pre-
ceda e acompanhe a vossa graça para 
que estejamos sempre atentos ao bem 
que devemos fazer. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A fonte da sabedoria humana é a 
Palavra de Deus, ou seja, o próprio Jesus 
Cristo que nos ensina o desprendimento e 
a liberdade para segui-Lo e assim sermos 
plenamente felizes.
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Ao longo da vida, descobrimos que a verdadeira riqueza é estar com o Senhor. Ele 
é a fonte da sabedoria, e sua palavra é viva, eficaz, capaz de nos conceder o maior de 
todos os bens, a vida eterna. Para segui-Lo, no entanto, é preciso aprender a renunciar 
ao que não é fundamental. Peçamos ao Senhor que nos infunda o dom da sabedoria, 
para que possamos escolher o que é melhor e permanecer com Ele.

Entrada, Aclamação, Ofertas e Final: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias; Comunhão: Marcus Lima.



 

São José, Esposo da Bem-Aventurada  
Virgem Maria e Padroeiro da Igreja 

Universal, rogai por nós!

6. Primeira Leitura
(Sb 7,7-11) (Sentados)

Leitura do Livro da Sabedoria
“7Orei, e foi-me dada a prudência; supli-
quei, e veio a mim o espírito da sabedoria. 
8Preferi a Sabedoria aos cetros e tronos 
e em comparação com ela, julguei sem 
valor a riqueza; 9a ela não igualei nenhu-
ma pedra preciosa, pois, a seu lado, todo 
o ouro do mundo é um punhado de areia 
e diante dela, a prata, será como a lama. 
10Amei-a mais que a saúde e a beleza, 
e quis possuí-la mais que a luz, pois o 
esplendor que dela irradia não se apa-
ga. 11Todos os bens me vieram com ela, 
pois uma riqueza incalculável está em  
suas mãos”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 89(90)]

REFRÃO: Saciai-nos, ó Senhor, com 
vosso amor, e exultaremos de alegria!
1. Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
* e dai ao nosso coração sabedoria! 
Senhor, voltai-vos! Até quando tarda-
reis? * Tende piedade e compaixão de 
vossos servos!
2. Saciai-nos de manhã com vosso amor, 
* e exultaremos de alegria todo o dia! 
Alegrai-nos pelos dias que sofremos, * 
pelos anos que passamos na desgraça!
3. Manifestai a vossa obra a vossos ser-
vos, * e a seus filhos revelai a vossa glória! 
Que a bondade do Senhor e nosso Deus  
repouse sobre nós e nos conduza! * Tor- 
nai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

8. Segunda Leitura (Hb 4,12-13)

Leitura da Carta aos Hebreus
12A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais 
cortante do que qualquer espada de dois 
gumes. Penetra até dividir alma e espí- 
rito, articulações e medulas. Ela julga os 
pensamentos e as intenções do coração. 
13E não há criatura que possa ocultar- 
se diante dela. Tudo está nu e descoberto 
aos seus olhos, e é a ela que devemos  
prestar contas. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! 
1. Jesus, primeiro evangelizador, a Igreja 
continua a tua missão. / Porém, precisa 
ainda ser evangelizada / e sempre reno-
vada por uma conversão. 
2. Os teus ensinamentos, ó Senhor, a 
Igreja é fiel em proclamar. / A salvação e 
a graça, tesouros preciosos, / não podem 
ser escondidos. São pra comunicar.

10. Evangelho (Mc 10,17-30)

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, [17quando Jesus 
saiu a caminhar, veio alguém corren-
do, ajoelhou-se diante dele, e pergun-
tou: “Bom Mestre, que devo fazer para 
ganhar a vida eterna?” 18Jesus disse: 
“Por que me chamas de bom? Só Deus 
é bom, e mais ninguém. 19Tu conhe-
ces os mandamentos: não matarás; 
não cometerás adultério; não roubarás; 
não levantarás falso testemunho; não 
prejudicarás ninguém; honra teu pai e 
tua mãe!” 20Ele respondeu: “Mestre, tu- 
do isso tenho observado desde a minha 
juventude”. 21Jesus olhou para ele com  
amor, e disse: “Só uma coisa te falta: vai, 
vende tudo o que tens e dá aos pobres, e 
terás um tesouro no céu. Depois vem e 
segue-me!” 22Mas quando ele ouviu isso, 
ficou abatido e foi embora cheio de tris- 
teza, porque era muito rico. 23Jesus então 
olhou ao redor e disse aos discípulos: 
“Como é difícil para os ricos entrar no 
Reino de Deus!” 24Os discípulos se admi-
ravam com estas palavras, mas ele disse 
de novo: “Meus filhos, como é difícil 
entrar no Reino de Deus! 25É mais fácil 
um camelo passar pelo buraco de uma 
agulha do que um rico entrar no Reino 
de Deus!” 26Eles ficaram muito espanta-
dos ao ouvirem isso, e perguntavam uns 
aos outros: “Então, quem pode ser salvo?” 
27Jesus olhou para eles e disse: “Para os 
homens isso é impossível, mas não para 

Deus. Para Deus tudo é possível”.] 28Pedro 
então começou a dizer-lhe: “Eis que nós 
deixamos tudo e te seguimos”. 29Respon-
deu Jesus: “Em verdade vos digo, quem 
tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, 
pai, filhos, campos, por causa de mim e 
do Evangelho, 30receberá cem vezes mais 
agora, durante esta vida — casa, irmãos, 
irmãs, mães, filhos e campos, com per-
seguições — e, no mundo futuro, a vida 
eterna”. 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; / res-
suscitou 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 res-
surreição da carne; / na vida eterna. / 
Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Caríssimos irmãos e irmãs, só Deus é 
bom e só Ele pode converter os corações. 
Peçamos por nós mesmos, pela Igreja e 
pelo mundo inteiro, dizendo humilde-
mente:
T. Deus todo-poderoso, vinde em nos-
so auxílio!
1. Para que a Igreja, suas comunidades, 
pastorais, movimentos e serviços deem 
testemunho do Senhor que se fez pobre, 
e encontrem nele sua única riqueza, reze-
mos:
2. Para que surjam muito homens e 
mulheres que amem o Senhor e, por Ele, 
a pobreza evangélica, rezemos:
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3. Para que o Senhor suscite no cora-
ção dos cristãos o desejo de deixar pais, 
irmãos, terras e tudo mais para cumprir 
sua missão de anunciar o seu Reino de 
amor, justiça e paz, rezemos:
4. Para que nós, que celebramos esta 
Eucaristia dominical, creiamos que para 
Deus tudo é possível, e que Ele é o nosso 
Pai, que está nos céus, rezemos:  
    (Outras intenções)

P. Deus, Pai de todos os homens, que 
nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei 
que os nossos corações se disponham a 
ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço 
do seu Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO O coração do homem que 
quer libertação / encontra sua res-
posta na evangelização. 
1 Que é evangelizar? É a todos contar: 
/ Deus nos ama com amor de Pai. / E 
dando o próprio Filho, / no Espírito os 
homens atrai. / É dizer que em Jesus 
somos todos irmãos, / salvação tem 
começo aqui, / mas só na eternidade se 
deve concluir.
2. Para evangelizar não nos basta pre-
gar, / a missão ainda é bem maior: / 
fazer pessoas, povos, / mudar todo o seu 
interior. / Ajudados por Deus, converter 
corações, / renovar formas de viver, / 
modificar critérios e os ideais rever.

15. Convite à Oração (De pé)

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.
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. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, 
as preces dos vossos fiéis, para que o 

nosso culto filial nos leve à glória do céu.  
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-C
Jesus, caminho para o Pai
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 Santo, 
Senhor do céu e da terra, por Cristo, 
Senhor nosso. Pela vossa Palavra crias-
tes o universo e em vossa justiça tudo 
governais. Tendo-se encarnado, vós nos 
destes o vosso Filho como mediador: 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, con-
vidando-nos a seguir seus passos. Ele 
é o caminho que conduz para vós, a 
verdade que nos liberta e a vida que 
nos enche de alegria. Por vosso Filho, 
reunis em uma só família os homens 
e as mulheres, criados para a glória de 
vosso nome, redimidos pelo sangue 
de sua cruz e marcados com o selo do 
vosso Espírito. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos à multidão dos 
Anjos e dos Santos, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana nas altu-
ras! Bendito o que vem em nome do 
Senhor! Hosana nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres huma-
nos 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memó-
ria de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes 
entrar na glória da ressurreição e colocas-
tes à vossa direita, anunciamos a obra do 
vosso amor até que ele venha e vos ofere-
cemos o pão da vida e o cálice da bênção. 
Olhai com bondade para a oferenda da 
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei 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. Pela participação neste mistério, ó 
Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo 
Espírito e concedei que nos tornemos 
semelhantes à imagem de vosso Filho. 
Fortalecei-nos na unidade, em comu-
nhão com o nosso Papa N. e o nosso 
Bispo N., com todos os bispos, presbí-
teros e diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só 
corpo!



P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer 
os sinais dos tempos e empenhem-se, 
de verdade, no serviço do Evangelho. 
Tornai-nos abertos e disponíveis para 
todos, para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e as 
esperanças, e andar juntos no caminho 
do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
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 
padroeiro) e todos os Santos, vos louva-
remos 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.
T. Amém.

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
1. Tu que conheces minha extrema 
pequenez / e não receias nunca abai-
xar-te até mim! / Ah! Eu gostaria que tua 
bondade me deixasse morrer de amor. / 
Após esse favor ouve, ó Jesus, meu grito 
de ternura. 
REFRÃO: Vem, ao meu coração, Hós-
tia Branca que amo, / ó vem, ao meu 
coração que anseia só por Ti, por Ti .

2. Ó meu Jesus, és o Cordeiro que eu amo 
/ e só Tu me bastas, ó meu Bem Supremo! 
/ Em Ti, eu tenho o céu, a terra e tudo; 
meu pão de cada dia és Tu, / ó Pão Vivo 
da fé, alimento celeste, ó mistério do 
Amor!
3. Meu doce Sol da vida, amabilíssimo 
Rei! / É tua pequena Hóstia, pequeni-
na como eu... / Como pareceis doce e 
humilde, humilde de coração! / Ó meu 
Bem-Amado, sob o véu, o véu da branca 
Hóstia!
4. Pão vivo que desceu do Céu, divina 
Eucaristia! / Ó Sagrado Mistério que o 
Amor produziu! / Nesse fogo de amor 
irei me consumir e, como um Serafim, 
te amarei. / Vives por mim numa hós-
tia escondido, escondido por Ti viverei 
também!
5. Em paz, espero a glória da celeste 
Morada / porque, na Hóstia, encontro 
o doce fruto do Amor! / A minha alma 
almeja esta Hóstia que amo acima de 
tudo, / inunda-me a paz, a paz divina, 
tendo nela sustento.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Sl 33,11)

Os ricos empobrecem, passam fome, mas 
aos que buscam o Senhor, não falta nada.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, 
nós vos pedimos humildemente que, ali-
mentando-nos com o Corpo e o Sangue 
de Cristo, possamos participar da vossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Assim como o jovem do Evangelho, 
também o nosso coração se apega às 
riquezas, e nem sempre as “riquezas” 
são bens materiais. Esforcemo-nos, ao 

longo desta semana, por descobrir que 
“riqueza” pode estar nos impedindo de 
seguir o Senhor livremente, e lutemos 
para vencer essa tentação.

22. Bênção Final e 
Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus todo-poderoso vos abençoe na 
sua bondade e infunda em vós a sabe-
doria da salvação.
T. Amém.
P. Sempre vos alimente com os ensina-
mentos da fé e vos faça perseverar nas 
boas obras.
T. Amém. 
P. Oriente para ele os vossos passos, e 
vos mostre o caminho da caridade e da 
paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

23. Canto Final
1. Lembrando tua voz que então falou: 
“Ide, ensinai”! , / em meio às provações, 
a Igreja quer se reanimar. / Renova seu 
fervor espiritual, mais uma vez; / vai 
alegre pelo mundo a anunciar.
REFRÃO: Eu vou proclamar o Reino, 
com todo fervor. // Eu vou arriscar 
minha vida por teu amor.
2. Somente ao receber teu Santo Espírito, 
Jesus, / os doze vão levar a Boa Nova, sem 
temer. / É Ele o principal na pregação; 
é inspirador / dos que lutam pelo Reino 
até morrer.
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46; 14/5a FEIRA: S. Calisto I, PpMt.: Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11,47-54; 15/6a FEIRA: Sta. Teresa de Jesus, VgDra., memória: Rm 
4,1-8; Sl 31(32); Lc 12,1-7; 16/SÁBADO: Sta. Edviges, Rl; Sta. Margarida Maria Alacoque, Vg: Rm 4, 13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-12.


