
 

 

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.: Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e               
o meu libertador; Senhor, não tardeis mais (Sl 69,2.6). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Eis-me aqui, Senhor! 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6bFx0GZZE3Y 
 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me, aqui, Senhor!  
Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. 
Pra fazer Tua Vontade, pra viver no Teu amor, 
eis-me aqui, Senhor! 
 
O Senhor é o pastor que me conduz, 
por caminhos nunca visto me enviou 
Sou chamado a ser fermento, sal e luz, 
e por isso respondi: aqui estou! 
 
Ele pôs em minha boca uma canção, 
me ungiu como profeta e trovador, 
Da história e da vida do meu povo, 
e por isso respondi: aqui estou! 
 
Ponho a minha confiança no Senhor, 
da esperança sou chamado a ser sinal, 
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, 
e por isso respondi: aqui estou! 
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Sinal-da-cruz 

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

Saudação 

D.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Esta Celebração da Palavra nos convida a revigorar nossa fé com a experiência da graça e do                  
amor de Deus, do qual nada nos pode separar. Deixando-nos preencher pelo Senhor,             
aprendamos dele o espírito de compaixão e de partilha. Neste início do mês vocacional,              
celebramos com os vocacionados para o ministério ordenado: diáconos, padres e bispos. 

Ato penitencial 

D.: Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. 
 
Canto: Kyrie eleison 
Disponível em: https://youtu.be/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 amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos                
conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 

Hino de Louvor 

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              
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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. 

Oração do Dia 

D.: Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e                 
se gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para eles a vossa criação, e                
conservando-a renovada 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 homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de                     
pão. Amém. Aleluia, Aleluia!. 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mateus 14,13-21) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, quando soube             
da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas,                  
quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco,                 
Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam               
doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: “Este lugar é             
deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados                
comprar comida!” Jesus, porém, lhes disse: “Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós             
mesmos de comer!” Os discípulos responderam: “Só temos aqui cinco pães e dois peixes”.              
Jesus disse: “Trazei-os aqui”. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então              
pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em                   
seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões.               
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e, dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze             
cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar                
mulheres e crianças. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 
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Meditação 
D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo.  
 
Contemplação 
D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 
 
Oração 
D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar. 

Canto: Dai-lhes de comer 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=yUmq2Fzu_AU 
 

Tanta gente vai andando na procura de uma luz 
Caminhando na esperança se aproxima de Jesus 
No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão 
Comunica sua palavra; vai abrindo o coração 
 
Dai-lhes vós mesmos de comer 
Que o milagre vai acontecer! 
 
Quando o pão é partilhado passa a ter gosto de amor 
Quando for acumulado gera morte, traz a dor 
Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação 
O milagre da partilha serve a mesa dos irmãos 
 
No altar da eucaristia o Senhor vem ensinar 
Que o amor é verdadeiro quando a vida se doar 
Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos 
Na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão 
 
Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou 
Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou 
Responsáveis pelo mundo para a vida promover 
Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver 

 

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. 
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A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Confiantes em Deus, apresentemos-lhe as nossas preces, dizendo: 
T.: Senhor, escutai nossa prece! 
 
L.: Senhor Jesus, vós sois a plenitude da compaixão do Pai; por meio da Igreja, vosso Corpo,                 
amparai os que têm fome e fazei crescer em nós aquela caridade que brota do vosso coração.                 
Rezemos. 
T.: Senhor, escutai nossa prece! 
 
L.: Senhor Jesus, vendo a multidão vós vos compadecestes; concedei à vossa Igreja, padres e               
bispos cheios de compaixão pelo vosso povo e zelosos anunciadores da vossa Verdade.             
Rezemos.  
T.: Senhor, escutai nossa prece! 
 
L.: Senhor Jesus, que sempre tivestes atenção para com os doentes, curando-os; acompanhai             
com vossa misericórdia os que estão nos hospitais e, sobretudo, aqueles que não conseguem um               
atendimento digno. Rezemos. 
T.: Senhor, escutai nossa prece! 
 
L.: Senhor Jesus, vós sois a razão pela qual tantos deixaram tudo para seguir os seus passos e                  
irradiar a força do Reino de Deus. Dai coragem e perseverança aos diáconos, padres e bispos                
para o anúncio eficaz do Evangelho e suscitai nos corações a resposta ao seu chamado: “Vem e                 
segue-me”. Rezemos. 
T.: Senhor, escutai nossa prece! 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Juntos vamos suplicar a Jesus, autor de toda vocação:  
T.: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos               
nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a               
muitos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como               
apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do Povo de Deus e de                 
toda a humanidade. Amém. 
 
D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 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 Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém! 
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Canto: Yeshua – Comunidade Católica Colo de Deus 
Canto disponível em: https://youtu.be/BZiHXYcpDAI 
 

Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei e Salvador 
E eu me atrevo a te chamar 
de meu Amor 
Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei e Salvador 
E eu me atrevo a te chamar 
de meu Amor 

Yeshua, Yeshua 
Tu és tão lindo 
Que eu nem sei 
Me expressar 
Yeshua 
Tu és tão lindo 
 

 

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.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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