
1. MOTIVAÇÃO
A – Celebremos o mistério da morte e 
ressurreição do Senhor que se faz nos-
so próximo, “o bom samaritano” da 
humanidade.  
Que nesta celebração o Senhor nos con-
verta e nos torne sensíveis à dor de tan-
tas pessoas caídas, jogadas à margem 
da sociedade. Movidos pelo amor mise-
ricordioso do Pai, iniciemos cantando.

2. CANTO DE ABERTURA
(30º Curso: 10.05)
Alegres vamos à casa do Pai; / e na 
alegria cantar seu louvor. / Em sua 
casa, somos felizes: / participamos da 
ceia do amor. 
1. A alegria nos vem do Senhor. / Seu 
amor nos conduz pela mão. / Ele é luz 
que ilumina o seu povo. / Com segurança 
lhe dá a salvação. 
2. O Senhor nos concede os seus bens. / 
Nos convida à sua mesa sentar. / E parti-
lha conosco o seu Pão. / Somos irmãos ao 
redor deste altar.
3. Voltarei sempre à casa do Pai. / De 
meu Deus cantarei o louvor. / Só será 
bem feliz uma vida que busca em Deus 
sua fonte de amor.

3. ACOLHIDA
P – Em nome do Pai...
T – Amém.
P – O Deus da esperança, que nos cumu-
la de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
T – Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo!

4. ATO PENITENCIAL
P – O Senhor nos ama e oferece a nós, 
pecadores, a sua misericórdia. Renove-
mos nossa vida, acolhendo seu amor. 

(Pausa)
P – Senhor, que viestes procurar quem 
estava perdido, tende piedade de nós. 
T – Senhor, tende piedade de nós.
P – Cristo, que viestes dar a vida em res-
gate de muitos, tende piedade de nós.
T – Cristo, tende piedade de nós.

P – Senhor, que congregais na unidade 
os vossos filhos dispersos, tende pie-
dade de nós. 
T – Senhor, tende piedade de nós.

(Conclusão pelo presidente)

5. HINO DE LOUVOR 
(31º Curso: 04.06)
Glória, glória, glória a Deus nos céus! / 
E na terra paz aos filhos seus!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos / 
nós vos bendizemos por vosso amor; / damos 
glória eterna ao vosso Santo Nome, / vossos 
dons vos agradecemos, ó Pai!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Salvador, / 
Filho Unigênito de Deus Pai, / vós de Deus 
Cordeiro, vós, Cordeiro Santo, / nossas 
muitas culpas, Senhor, perdoai!
3. Vós que estais sentado junto de Deus 
Pai, / como nosso irmão, nosso interces-
sor, / acolhei, benigno, os nossos pedi-
dos, / atendei, Senhor, este nosso clamor!
4. Vós, Senhor Jesus, somente sois o san-
to, / de Deus o Altíssimo, o Senhor, / com 
o Santo Amor, Espírito Divino, / de Deus 
Pai na glória e no puro esplendor!

6. ORAÇÃO
P - Oremos. (Pausa para oração)
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade 
aos que erram para retomarem o bom ca-
minho, dai a todos os que professam a fé 
rejeitar o que não convém ao cristão, e 
abraçar tudo o que é digno desse nome. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.
 T - Amém.

SERVIR AO  SENHOR É CUIDAR DA VIDA
critos nesta lei. Converte-te para o 
Senhor teu Deus com todo o teu co-
ração e com toda a tua alma. 

11Na verdade, este mandamento 
que hoje te dou não é difícil demais, 
nem está fora do teu alcance. 12Não 
está no céu, para que possas dizer: 
‘Quem subirá ao céu por nós para 
apanhá-lo? Quem no-lo ensinará 
para que o possamos cumprir?’ 
13Nem está do outro lado do mar, 
para que possas alegar: ‘Quem atra-
vessará  o mar por nós para apanhá-
lo? Quem no-lo ensinará para que o 
possamos cumprir?’

14Ao contrário, esta palavra está bem 
ao teu alcance, está em tua boca e em teu 
coração, para que a possas cumprir.
- Palavra do Senhor. T - Graças a Deus.

(Tempo de silêncio)

8. SALMO  68   
(Salmos e Aclamações/ano C: 11.09 - Melodia 
do Salmo 112.)
Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: 
o vosso coração reviverá!
14Por isso elevo para vós minha oração, / 
neste tempo favorável, Senhor Deus! / Res-
pondei-me pelo vosso imenso amor, / pela 
vossa salvação que nunca falha! /17Senhor, 
ouvi-me pois suave é vossa graça, / ponde 
os olhos sobre mim com grande amor!
30Pobre de mim sou infeliz e sofredor! / 
Que vosso auxílio me levante, Senhor 
Deus! / 31Cantando eu louvarei o vosso 
nome / e agradecido exultarei de alegria!
33Humildes, vede isto e alegrai-vos: o 
vosso coração reviverá, / se procurardes 
o Senhor continuamente! / 34Pois nosso 
Deus atende à prece dos seus pobres, / e 
não despreza o clamor de seus cativos.
36aSim, Deus virá e salvará Jerusalém, / 
breconstruindo as cidades de Judá. / 37A 
descendência de seus servos há de herdá-
las, / e os que amam o santo nome do Se-
nhor / dentro delas fixarão sua morada!

(Tempo de silêncio)

9. SEGUNDA LEITURA
Leitura da Carta de São Paulo aos 

Colossenses (1,15-20) - 15Cristo é a 

A - Coloquemo-nos com carinho em ati-
tude de escuta. O Senhor nos fala e nos 
revela as exigências de uma verdadeira 
conversão. Escutemos sua Palavra.

7. PRIMEIRA LEITURA
Leitura do Livro do Deuteronômio 

(30,10-14) - Moisés falou ao povo, di-
zendo: 10Ouve a voz do Senhor teu 
Deus, e observa todos os seus man-
damentos e preceitos, que estão es-

O mistério que celebramos hoje
Celebramos o mistério da morte e ressurreição do Senhor que 

se faz próximo “samaritano” de nossa humanidade e se move de 
compaixão pela nossa realidade sofrida.

Recordamos, também, todas as pessoas, grupos e comunida-
des que, obedientes ao mandamento de Jesus, “fazem o mesmo”, 
tornando-se “samaritanos” e próximos de todas as pessoas que 
sofrem, vítimas do sistema que assalta, exclui e mata cada vez 
mais os pequenos e pobres.

Que nesta celebração o Senhor nos converta e nos torne sen-
síveis à dor de tantas pessoas caídas, jogadas à margem da vida, 
à espera de “próximos” e bons samaritanos(as), movidos pelo 
amor misericordioso do Pai.

Sugestões para a equipe de celebração:
1. Acolher bem as pessoas no início da celebração. Que todas 
possam se fazer “próximas” umas das outras. Lembrar tam-
bém pessoas que estão sofrendo e não estão presentes.
2. Ligar a liturgia eucarística à Palavra proclamada. É o mo-
mento sacramental em que Cristo, o Bom Samaritano, se faz 
mais “próximo” de nós, revelando pela entrega de sua vida o 
amor misericordioso e sem medida do Pai para conosco.
3. Dar um destaque maior ao abraço da paz, gesto que nos 
“aproxima” dos irmãos e  irmãs, realizando a comunhão 
fraterna. Esse gesto pode ser no final da homilia ou antes 
da preparação das oferendas.
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T – O pão de Deus é o pão da vida, / que 
do céu veio até nós./ Ó Senhor, nós vos 
pedimos, / dá-nos sempre deste pão. (bis)

25. ORAÇÃO DE
      AÇÃO DE GRAÇAS 
O(a) presidente, ocupando o lugar no al-
tar, convida a assembleia  para o louvor:
P – O senhor esteja com vocês!
T – Ele está no meio de nós!
P – Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
T – É nosso dever e nossa salvação!
P – Nós te damos graças, ó Deus da vida, 
porque neste santo dia de domingo nos 
acolhes na comunhão do teu amor e re-
novas nossos corações com a alegria da 
ressurreição de Jesus
T – Glória a ti, Senhor, graças e louvor.
P – Esta comunidade aqui reunida recor-
da a vitória sobre a morte, escutando a 
tua Palavra e repartindo o pão, na espe-
rança de ver o novo céu e a nova terra, 

onde não haverá fome, nem morte, nem 
dor, e onde viveremos na plena comu-
nhão do teu amor.
T – Glória a ti, Senhor, graças e louvor.
P – Por este sinal do corpo do teu Filho, 
expressamos nosso desejo de correspon-
der com mais fidelidade à missão que nos 
deste e invocamos sobre nós o teu Espí-
rito. Apressa o tempo da vinda do teu rei-
no, e recebe o louvor de todo o universo e 
de todas as pessoas que te buscam.
T - Glória a ti, Senhor, graças e louvor.
P – Toda a nossa louvação chegue a ti em 
nome de Jesus, por quem oramos com as 
palavras que ele nos ensinou: 
T – Pai Nosso... pois vosso é o reino, o 
poder e a glória para sempre.

26. RITO DA COMUNHÃO 
(Após o Pai-Nosso, quem preside convida 
a comunidade a partilhar o pão, dizendo:) 
 P - Assim disse Jesus: “Eu sou o pão da vida. 

Quem vem a mim nunca mais terá fome e o 
que crê em mim nunca mais terá sede”. 
Mostrando o pão consagrado:
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o 
pecado do mundo!
T -  Senhor, eu não sou digno(a)...
(Partilha do pão consagrado: cantos de co-
munhão número 18 A e 18 B deste folheto.)

27. ORAÇÃO FINAL
Ó Deus de misericórdia, tu que sempre 
te aproximas de nós para nos sustentar e 
revigorar, nós te bendizemos por teu cui-
dado para conosco, manifesto nesta cele-
bração e te pedimos a graça de, em tudo 
que fizermos nesta semana, transparecer 
a tua compaixão e ternura, para estarmos 
sempre atentos e presentes aos teus peque-
ninos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
O roteiro de “onde não houver missa” encontra-
se no livro “Dia do Senhor”: de M.  Guimarães 
e P. Carpanedo, Paulinas:  Apostolado Litúrgico.
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imagem do Deus invisível, o primo-
gênito de toda a criação, 16pois por 
causa dele, foram criadas todas as 
coisas no céu e na terra, as visíveis 
e as invisíveis, tronos e dominações, 
soberanias e poderes. 

Tudo foi criado por meio dele e 
para ele.  17Ele existe antes de todas 
as coisas e todas têm nele a sua con-
sistência. 18Ele é a Cabeça do corpo, 
isto é, da Igreja. Ele é o Princípio, 
o Primogênito dentre os mortos; de 
sorte que em tudo ele tem a prima-
zia, 19porque Deus quis habitar nele 
com toda a sua plenitude 20e por ele 
reconciliar consigo todos os seres, os 
que estão na terra e no céu, realizan-
do a paz pelo sangue da sua cruz.
- Palavra do Senhor. T - Graças a Deus.

(Tempo de silêncio)

10. ACLAMAÇÃO AO
      EVANGELHO
(Salmos e Aclamações/ano C: 11.09)

Aleluia!Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e 
vida, / as palavras que dizeis bem que são 
de eterna vida!
P - O Senhor esteja convosco.
T - Ele está no meio de nós.
P - Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T - Glória a vós, Senhor.

(10,25-37) - Naquele tempo, 25um 
mestre da Lei se levantou e, queren-
do pôr Jesus em dificuldade, pergun-
tou: “Mestre, que devo fazer para 
receber em herança a vida eterna?”

26Jesus lhe disse: “O que está es-
crito na Lei? Como lês?” 27Ele então 
respondeu:  “Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração e com 
toda a tua alma, com toda a tua for-
ça e com toda a tua inteligência; e ao 
teu próximo com a ti mesmo!”

28Jesus lhe disse: “Tu respondeste 
corretamente. Faze isso e viverás”.

29Ele, porém, querendo justificar-
se, disse a Jesus: “E quem é o meu 
próximo?”

30Jesus respondeu: “Certo homem 
descia de Jerusalém para Jericó e caiu 
nas mãos de assaltantes. Estes arran-
caram-lhe tudo, espancaram-no, e 
foram-se embora deixando-o quase 
morto. 31Por acaso, um sacerdote es-
tava descendo por aquele caminho. 
Quando viu o homem, seguiu adiante, 
pelo outro lado. 32O mesmo aconteceu 
com um levita: chegou ao lugar, viu o 
homem e seguiu adiante, pelo outro 
lado. 33Mas um samaritano que estava 

viajando, chegou perto dele, viu e sen-
tiu compaixão. 34Aproximou-se dele e 
fez curativos, derramando óleo e vi-
nho nas feridas. Depois colocou o ho-
mem em seu próprio animal e levou-o 
a uma pensão, onde cuidou dele.

35No dia seguinte, pegou duas moe-
das de prata e entregou-as ao dono da 
pensão, recomendando: “Toma conta 
dele! Quando eu voltar, vou pagar o 
que tiveres gasto a mais”. 

E Jesus perguntou: 36“Na tua opinião, 
qual dos três foi o próximo do homem 
que caiu nas mãos dos assaltantes?”

37Ele respondeu: “Aquele que usou 
de misericórdia para com ele”. 

Então Jesus lhe disse: “Vai e faze a 
mesma coisa”.
- Palavra da Salvação. 
T- Glória a vós, Senhor.

(Tempo de silêncio)

11. HOMILIA
(Após a homilia, pausa para reflexão.)

12. PROFISSÃO DE FÉ
P - Cheios de confiança, professemos a 
nossa fé.
T - Creio em Deus Pai...

13. ORAÇÃO COMUNITÁRIA
P – Apresentemos, irmãos e irmãs, 
confiantes, as nossas orações e súpli-
cas ao Senhor. 
1. Senhor, olhai pela Igreja para que 
descubra, cada vez mais, a plenitude 
do vosso amor e seja testemunha desse 
amor para o mundo.
T – Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor!
2. Senhor, abençoai a Santa Casa de Mi-
sericórdia, a Vila São Cottolengo e todas 
as obras e projetos pastorais que visam 
acolher e curar os feridos deste mundo.
3. Senhor, despertai, em nossos jovens, 
santas e firmes vocações para o servi-
ço generoso aos pobres e caídos deste 
mundo.
4. Senhor, tornai nossa comunidade cada 
vez mais sensível e comprometida com a 
vida, a saúde e a dignidade dos sofredo-
res e abandonados em nosso meio.

(Preces da comunidade)
(Conclusão pelo presidente)

de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T – Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a úl-
tima Ceia, ele tomou o pão, deu graças e 
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
Tomai, todos, e comei: isto é o meu cor-
po, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, to-
mando o cálice em suas mãos, vos deu gra-
ças novamente e o entregou a seus discípu-
los, 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 peca-
dos. Fazei isto em memória de Mim.
Eis o mistério da fé!
T – Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!
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 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 oferta 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 conta-
dos, agora e por toda a eternidade, entre 
os membros do vosso Filho, cujo Corpo 
e Sangue comungamos.
T - Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à per-
feição na fé e no amor, em comunhão com 
o nosso Papa Bento, o nosso Bispo..., com 
todos os bispos, presbíteros e diáconos e 
todo o povo que conquistastes.
T - Confirmai o vosso povo na unidade!
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 man-
damento, 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!
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!

Concedei-nos ainda, no fim da nossa pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos 
à morada eterna, onde viveremos para 
sempre convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 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 gló-
ria, agora e para sempre. T - Amém.

17. PAI-NOSSO
P – O Senhor nos comunicou o seu Es-
pírito. Com a confiança e a liberdade de 
filhos, digamos juntos:
T – Pai nosso...

18 A. CANTO DA COMUNHÃO
(23º Curso: 03.02)
Se eu não tiver amor, / eu nada sou, 
Senhor! / Se eu não tiver amor, / eu 
nada sou, Senhor!
1. O amor é compassivo, / o amor é 
serviçal. / O amor não tem inveja, / o 
amor não busca o mal.
2. O amor nunca se irrita / não é nunca 
descortês. / O amor não é egoísta, / o 
amor não é dobrez.
3. O amor tudo desculpa, / o amor é 
caridade. / Não se alegra na injustiça, / 
é feliz, só na verdade.
4. O amor suporta tudo, / o amor em 
tudo crê. / O amor guarda a esperança, / 
o amor sempre é fiel.
5. Nossa fé, nossa esperança, / junto a 
Deus terminará, / mas o amor será eter-
no, / o amor não passará.

18 B. CANTO DA COMUNHÃO
(30º. Curso: 10.05)
1. Seu nome é Jesus  Cristo e passa fome / 
e grita pela boca dos famintos, / e a gente 
quando o vê passa adiante, / às vezes pra 
chegar depressa à Igreja. / Seu nome é Je-
sus Cristo e está sem casa / e dorme pela 
beira das calçadas. / E a gente quando o 
vê apressa o passo, / e diz que ele dormiu 
embriagado.
Entre nós está e não o conhecemos. / En-
tre nós está e nós o desprezamos!  (bis)
2. Seu nome é Jesus Cristo e está doen-
te, / e vive atrás das grades das cadeias, / 
e nós tão raramente vamos vê-lo, / sabe-
mos que ele é um marginal. / Seu nome 
é Jesus Cristo e anda sedento / por um 
mundo de amor e de justiça, / mas logo 
que contesta pela paz: / a “ordem” o 
obriga a ser de guerra.
3. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado / e 

vive nos imundos meretrícios, / mas mui-
tos o expulsam das cidades, / com medo 
de estender a mão a ele. / Seu nome é 
Jesus Cristo e é todo homem, / que vive 
neste mundo ou quer viver, / pois pra ele 
não existe mais fronteiras, / só quer fazer 
de nós todos irmãos.

19. MOMENTO DE SILÊNCIO
       E ORAÇÃO PESSOAL
Refrão meditativo:      (22º Curso: 09.10)

Misericordioso é Deus, sempre, sempre 
o cantarei. 

20. ORAÇÃO
P – Oremos. (Pausa para oração)
Alimentados pela vossa Eucaristia, nós 
vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a 
vossa salvação cada vez que celebramos 
este mistério. Por Cristo, nosso Senhor.
T – Amém.

21. AVISOS DA COMUNIDADE
22. BÊNÇÃO FINAL
P – O Senhor esteja convosco. 
T – Ele está no meio de nós.
P – Que Deus todo-poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e derrame 
sobre vós as suas bênçãos.
T – Amém.
P – Torne os vossos corações atentos à 
sua palavra, a fim de que transbordeis 
de alegria divina.
T – Amém.
P - Assim, abraçando o bem e a justiça, 
possais correr sempre pelo caminho 
dos mandamentos divinos e tornar-vos 
co-herdeiros dos santos.
T – Amém.
P - Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

bendito pelo vinho, / bendito sejais, tam-
bém, / pela graça no caminho!
2. Bendito sejais, Senhor, / pelos dons 
que apresentamos, / bendito pela fé, / 
bendito pela Igreja, / bendito sejais, tam-
bém, / pela força na peleja!
3. Bendito sejais, Senhor, / pelos dons que 
apresentamos, / bendito pelo amor, / ben-
dito pela vida, / bendito sejais, também / 
pelas nossas mãos unidas!

15. ORAÇÃO
P – Orai irmãs e irmãos, para que, o 
nosso sacrifício 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.
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vos-
sa Igreja em oração, e fazei crescer em 
santidade os fiéis que participam deste 
sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor. 
T – Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - D 
(Prefácio de Pentecostes)

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.
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 Je-
sus 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 per-
seguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou ao mun-
do 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...
Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres hu-
manos 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 outro-
ra aos discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós.
T - O vosso Filho permaneça entre nós!
Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que 
envieis o vosso Espírito Santo para santi-
ficar estes dons do pão e do vinho, a fim 

(Onde não houver missa, segue a partir 
do n. 23 deste folheto.)

14. CANTO DE PREPARAÇÃO
      DAS OFERENDAS
(21º Curso: 03.01)
1. Bendito sejais, Senhor, / pelos dons 
que apresentamos, / bendito pelo pão, / 

LITURGIA EUCARÍSTICA

ONDE NÃO HOUVER MISSA

23. COLETA FRATERNA 
(É o momento de trazer donativos ou 
oferta em dinheiro para as necessidades 
da comunidade, enquanto a assembleia 
canta o canto n. 14 deste folheto.)  

24. DA PALAVRA À REFEIÇÃO 
Quem preside convida a assembleia a se 
aproximar do altar.
P - Vamos dar graças ao nosso Deus, repar-
tindo entre nós o pão consagrado em memó-
ria de Jesus, que se faz presente à nossa mesa, 
como tantas vezes na reunião dos discípulos. 
Que ele nos firme no caminho da paz. 
(Alguém traz o pão consagrado e o coloca so-
bre o altar. Todos fazem uma breve inclinação.)


