
 

 

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.: Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito: dai a paz àqueles que                  
esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros (Eclo 36,18). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus 
Disponível em: https://youtu.be/WWaXna8Cltg 
 

A Bíblia é a Palavra de Deus 
semeada no meio do povo, 
que cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos viver um mundo novo. 
 
Deus é bom, nos ensina a viver. 
Nos revela o caminho a seguir. 
Só no amor partilhando seus dons, 
Sua presença iremos sentir. 
 

Somos povo, o povo de Deus, 
e formamos o reino de irmãos. 
E a Palavra que é viva nos guia 
e alimenta a nossa união. 

 
Sinal-da-cruz 

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

D.: O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo,                  
esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Nesta celebração, somos convidados pelo Senhor bondoso e misericordioso a celebrar a vida              
nova do seu Reino, a qual se manifesta em todos os que buscam viver a reconciliação e o perdão.                   
Jesus nos pede que rancor e raiva não tenham lugar em nosso coração, pois todos pertencemos                
a ele, que morreu e foi ressuscitado por amor à humanidade. 

Ato penitencial 

D.: Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus. 
 
Canto: Kyrie eleison 
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 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              
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. 
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Oração do Dia 

D.: Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós a                    
ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. 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. 
Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem, agora, vos dou; que , também, vos ameis uns                 
aos outros,  como eu vos amei, diz o Senhor (Jo 13,34). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus (Mt 18, 21-35) 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus – Naquele tempo, Pedro            
aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão             
pecar contra mim? Até sete vezes?” Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, mas até                
setenta vezes sete. Porque o Reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas                 
com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme              
fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido               
como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a                  
dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: ‘Dá-me um prazo,               
e eu te pagarei tudo!’ Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e               
perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros             
que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: ‘Paga o                
que me deves’. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: ‘Dá-me um prazo, e eu te                
pagarei!’ Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que                
pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito              
tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse:                
‘Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu                
também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?’ O patrão              
indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a             
sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar                   
de coração ao seu irmão”. – 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: Eu seguirei 
Canto disponível em https://youtu.be/o2QQWcLE7ac 
 

Eu vou 
Deixar me guiar e me 
Abandonar no teu querer 
Preciso fazer a tua vontade em 
Minha vida. 
 
Para onde eu irei? 
Em quem me apoiarei? 
Para onde eu irei? 
Em quem me apoiarei? 

 
Eu seguirei, eu irei aonde 
Fores Senhor 
Eu seguirei, eu irei aonde 
Fores Senhor. 
 
A tua graça me basta 
Teu amor me sustenta 
A tua graça me basta 
Teu amor me sustenta 

. 

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.: Coloquemos toda a nossa confiança em Deus, que é misericordioso. Rezemos juntos: Por              
vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor! 
T.: Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor! 
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L.: Senhor, que a ação do vosso Espírito Santo conduza a Igreja nos caminhos do perdão, da                 
misericórdia, da compaixão e da conversão, nós vos pedimos. 
T.: Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor! 
 
L.: Senhor, dai discernimento às pessoas para que, sofrendo qualquer injustiça, não assumam a              
vingança e a violência como opção, nós vos pedimos. 
T.: Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor! 
 
L.: Senhor, abri nossa mente e nosso coração para que, por esta oração de hoje, aprendamos de                 
vós a ser perdão e misericórdia para com nossos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. 
T.: Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor! 
 
(Preces espontâneas…) 
 
D.: Em vossa misericórdia encontramos refúgio e proteção. Escutai as nossas preces. Por Cristo,              
nosso Senhor. 
T.: Amém!  

 
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou:  Pai nosso... 
 
 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: Que o Deus de toda consolação nos liberte de todos os perigos e disponha na sua paz os                   
nossos dias.  
T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

Canto: Já é tempo de amar  
Canto disponível em: https://youtu.be/PbtXtkhWJu8 
 

Já é tempo de amar 
De ver a fé crescer 
E deixar brotar a paz no coração 
Todos querem ter amor 
Mas precisam descobrir 
Que o amor está presente em cada       
irmão 
Um sorriso e uma canção de amor 
A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
Olha bem ao teu redor 
A ternura de uma flor 
Que desabrochou em meio a criação 

Grande prova de amor de um Deus       
que tudo fez 
Pra te ver feliz vivendo em comunhão 
Um sorriso e uma canção de amor 
A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
Volta o teu olhar ao céu 
E vê quão grande amor 
Há na imensidão a vida é uma lição 
Vem, que o sol já fez brilhar a luz do          
amanhecer 
Vamos despertar unidos como irmãos 
Um sorriso e uma canção de amor 
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A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
Um sorriso e uma canção de amor 

A ternura de um olhar 
Quantos sonhos e esperança em ter 
Simplesmente um coração 
 

 
  
 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai, Senhor, a nós e aos alimentos que recebemos de vossa bondade, e dai a todas as                  
pessoas da terra “o pão de cada dia”. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome.  
T.: E fome de justiça a quem tem pão. 
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