
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso                  
povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos (Sl 27,8s). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto inicial 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pGLgF84PM_0 
 

Ó Pai, somos nós o povo eleito,  
que Cristo veio reunir! (bis) 

Pra viver da sua vida, Aleluia, 
O Senhor nos enviou, Aleluia! 

Pra ser Igreja peregrina, Aleluia, 
O Senhor nos enviou, Aleluia! 

Pra ser sinal da Salvação, Aleluia, 
O Senhor nos enviou, Aleluia! 

Pra anunciar o Evangelho, Aleluia, 
o Senhor nos enviou, Aleluia! 

 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam                   
convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Se o Senhor é a nossa força, não há motivo para temer. Somos convidados a depositar a                  
nossa confiança em Deus diante das provações. A oração é força e auxílio para a superação dos                 
medos e pecados que rondam nossa vida e nos afastam do compromisso com Jesus e com seu                 
Reino. 

Ato penitencial 

D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos                  
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos             
necessitados da misericórdia do Pai. 

(Breve momento de silêncio) 
 
Canto Penitencial  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jSdHiIzIZ1M 
 
Senhor, que viestes salvar 
Os corações arrependidos 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
 
Ó, Cristo, que viestes chamar 
Os pecadores humilhados 
Christe eleison, eleison, eleison 
Christe eleison, eleison, eleison 
 
Senhor, que intercedeis por nós 
Junto a Deus Pai que nos perdoa 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
Kyrie eleison, eleison, eleison 
 
D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha piedade de nós e nos faça                
participar da vida eterna.  
T.: Amém. 
 
D.: Cantemos o hino de louvor. 
 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 
 
T.: Glória a Deus nas alturas, 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              
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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. 
 

Oração do dia 

D.: Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais                   
de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na                
unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.  
O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós minhas testemunhas sereis em todo                
lugar (Jo 15,26s). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mt 10,26-33) 
 

Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: “Não tenhais medo dos homens, pois nada há               
de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que                 
vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre                  
os telhados! Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma!                
Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno! Não se vendem                 
dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o              
consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos               
contados. Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele              
que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele                
diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens,                
também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus”. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 
Em seguida, todos cantam. 

Canto: Confia em mim 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=uHNmtQBM8Fo 
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Vem, que a tempestade já não pode te abalar 
A segurança em meu barco encontrarás 
Confia em mim, o meu amor te abrigará 
Sei que angustiado o coração se endureceu 
Mas eu entendo tudo o que te aconteceu 
Ainda é tempo de voltar para o teu Deus 
Não tenhas medo, pois eu estou aqui 
É o teu Senhor que diz 

Quero guiar os passos teus 
Vem, entrega-te, então 
Farei morada em teu coração 
E, quando anoitecer, cansado eu te encontrar 
No silêncio teu, eu irei te consolar 
Nos braços meus descansarás 
Forças te darei 
Forças te darei 

 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, 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. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Irmãos e irmãs, Jesus não nos prometeu uma vida isenta de provações, mas garantiu que                
sempre estaria conosco. Rezemos com confiança a Deus Pai para que acolha nossas preces              
comunitárias e derrame sobre nós seu Santo Espírito, dizendo: 
 
T.: Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor.  
 
L.: Senhor, vós que nos garantistes vossa presença nas dificuldades, defendei a Igreja do medo,               
do desânimo e da acomodação, nós vos suplicamos.  
T.: Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor.  
 
L.: Vós que nos exortastes a não ter medo, concedei força e perseverança aos que sofrem                
perseguição e tornai vigilantes os acomodados, nós vos suplicamos.  
T.: Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor.  
 
L.: Vós que derramais vossa graça sobre as pessoas de boa vontade, tornai as autoridades               
comprometidas com a verdade e a justiça, nós vos suplicamos.  
T.: Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor.  
 
L.: Vós que nos concedeis comemorar este dia nacional do migrante, favorecei a acolhida das               
pessoas que buscam vida melhor em outras regiões, nós vos suplicamos. 
T.: Atendei-nos, Senhor, pelo vosso imenso amor.  
 
D.: Acolhei, ó Deus, as preces de vossos filhos e filhas reunidos em vosso nome. Por Cristo,                 
nosso Senhor. 
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D.: Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu Espírito que ora em nós, rezemos                 
com confiança: Pai nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja                    
favorável! O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! O Senhor confirme a obra de                    
nossas mãos, agora e para sempre. Amém!  
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,  
Pai, Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém! 
 
Neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, cantemos:  

Canto: Coração Santo, tu reinarás! 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u4CqvV5mHfY 
 
Coração Santo, tu reinarás 
Tu nosso encanto, sempre serás! 
 
Jesus amável, Jesus piedoso, 
Pai amoroso, frágua de amor! 
Aos teus pés venho, se tu me deixas, 
Sentidas queixas, humilde expor! 

Divino peito, que amor inflama 
Em viva chama, de eterna luz! 
Porque até em sempre, reconcentrada 
Não adorada, doce Jesus! 

 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Este pão e esta união,  
T.: abençoai, Senhor! 
D.: Abençoai, Senhor, a mesa deste lar,  
T.:  e na mesa do Céu guardai-nos um lugar!  
D.: Abençoai, Senhor, a nós e a esta comida,  
T.: fazei-nos servir-vos fielmente, toda a vida. Amém. 
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome. E fome de justiça a quem tem pão. 
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