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Celebração da Palavra 
 

1 - Agente de Pastoral: Celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 
2 - Agente de Pastoral: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 
3 - Canto de abertura, quando não tiver alguém para entoar pode ser feito como oração, a pessoal que preside ler, 
linha por linha, e pede para todos repetirem. 
 
 

Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis) 
Ele é o Deus dos fracos, Deus libertador! (bis) 
Clamo a ti, Senhor, no meu sofrimento (bis) 
Inclina o teu ouvido, ouve o meu lamento.(bis) 
Ó Deus de bondade, Deus consolador, (bis) 
Enxuga o nosso pranto, cura a nossa dor. (bis) 

 

Como o vigia espera o raiar do dia, (bis) 
Espero o meu Senhor e tu nos alivias! (bis) 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! bis) 
Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
Do povo que padece, tragam louvação! (bis) 

 

 
(Pode-se usar outro canto de abertura) 
 
Leitura da Carta de Paulo aos Efésios. Ef 2,1-10  
 
4- Leitor. “E vós estáveis mortos por vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo a maneira de 
viver deste mundo, sob o príncipe das potestades do ar, sob o espírito que atua nos filhos rebeldes. Também nós 
todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da 
concupiscência. Éramos, como os outros, por natureza destinados à ira. Deus, porém, rico em misericórdia, pelo 
grande amor com que nos amou, e estando nós mortos por nossos pecados, deu-nos vida por Cristo –de graça fostes 
salvos! e nos ressuscitou com ele e nos sentou nos céus em Cristo Jesus. Assim demonstrou pelos séculos futuros a 
imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco, em Cristo Jesus. Pois é gratuitamente que 
fostes salvos mediante a fé. Não é de vós mesmos que vem a fé. É dom de Deus. Não provém das obras para que 

ninguém se glorie. Somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas ações, que Deus de antemão preparou 
para que nós as praticássemos.” Palavra do Senhor. 
Todos: Graças a Deus. 

 
5- Comentário. Os Efésios, antes do encontro com Cristo, estavam sem esperança, porque estavam sem Deus no 
mundo. Chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus: isto significa receber esperança. 
 
Convida-se a todos a rezar, lendo juntos o Salmo 23. 

 
6- Todos: “O Senhor  é meu pastor: nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me até às fontes 
tranqüilas e reanima minha vida, guia-me pelas sendas da justiça por causa de seu nome. Ainda que eu ande por um 
vale tenebroso, não temo mal algum, porque tu estás comigo; teu bordão e teu cajado me confortam. Diante de mim 
preparas a mesa, bem à vista dos meus inimigos; tu me unges com óleo a cabeça, e minha taça transborda. Sim, 
prosperidade e graça me seguem, todos os dias de minha vida; habitarei na casa do Senhor, por longos dias.” 
 
7- Agente de Pastoral: Lucas 13, 31-35) “Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: “Tu 

deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar”. Jesus disse: “Ide dizer a essa raposa: eu expulso demônios e 

faço curas hoje e amanhã; e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e 

depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém! Tu que matas 

os profetas e apedrejas os que te foram enviados! Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os 

pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste! Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo: não me vereis 

mais, até que chegue o tempo em que vós mesmo direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor”. Palavra que 

vivida nos trás a salvação.  

Todos: Glória a vós, Senhor. 

 

8- Comentário. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. A este povo ele tirou do Egito, conduziu-os à terra 

prometida e lhes livrou dos inimigos. Sobretudo, a este povo Deus prometeu e enviou o Salvador Jesus. 

Porém, este povo não foi grato a Deus. Desprezou a Jesus e não o aceitou como o seu Salvador. Quando Jesus esteve 

aqui na terra, dedicou muito tempo à cidade de Jerusalém. Durante três anos ensinou ao povo lá no templo o amor de 
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Deus e a necessidade do arrependimento. Jesus se preocupou com este povo porque ele viu que os seus corações 

estavam endurecidos. O povo de Jerusalém se tornara materialista, ocupando-se demais com as coisas do mundo e 

esquecendo-se de Deus. Jesus chamou várias vezes este povo ao arrependimento, mostrando-lhes o perigo que 

estavam correndo e a necessidade de se voltarem para Deus. Porém, o povo permaneceu indiferente. Não se 

arrependeu. Não reconheceu os seus pecados e nem se voltou para Deus. Jesus esperava que eles chorassem de 

arrependimento. E como eles não chorassem, Jesus chora por eles. Chora de pesar, de tristeza e compaixão. 

 

9- Partilha. Convidar a partilhar a palavra.  

 

10- Oração - Para aprendermos a ter esperança devemos começar com a oração. Quando já ninguém me escuta, 

Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. 

Se não há mais ninguém que me possa ajudar – por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera 

a capacidade humana de esperar – Ele pode ajudar-me. 

 

11- Reflexão. A oração como um exercício do desejo. A pessoa foi criado para uma realidade grande ou seja, para o 

próprio Deus, para que sua vida seja preenchida pelo seu amor, por Ele. Mas, o coração das pessoas é demasiado 

estreito para a grande realidade, a felicidade, que lhe está destinada. O coração tem de ser dilatado. Assim procede 

Deus: em sua promessa, faz aumentar o desejo; e com o desejo, dilata a alma, tornando-a mais apta a receber os 

seus dons. Deus prepara o coração humano. Supõe que Deus queira encher-te de mel (símbolo da ternura de Deus, da 

sua bondade e da sua sabedoria). Se tu, porém, estás cheio de vinagre, onde vais pôr o mel?  O vaso, ou seja o 

coração, deve primeiro ser dilatado e depois limpo: livre do vinagre e do seu sabor. Isto requer trabalho, faz sofrer, 

mas só assim se realiza o ajustamento àquilo para que somos destinados. A verdadeira liberdade.  

 

O modo correto de rezar é um processo de purificação interior que nos torna aptos para Deus e, precisamente desta 

forma, aptos também para as outra pessoas. Na oração, a pessoa deve aprender o que verdadeiramente pode pedir a 

Deus, o que é digno de Deus. Deve aprender que não pode rezar contra outra pessoa. Deve aprender que não pode 

pedir as coisas superficiais e cômodas que de momento deseja – a pequena esperança equivocada que o leva para 

longe de Deus. Deve purificar os seus desejos e as suas esperanças. Deve livrar-se das mentiras secretas com que se 

engana a si próprio: Deus perscruta-as, e o contato com Deus obriga a pessoa a reconhecê-las também. Quem poderá 

discernir todos os erros? Purificai-me das faltas escondidas. Quando não reconheço a culpa dos meus atos, quando 

vivo com a  ilusão de que em tudo sou inocente isto não me justifica, não me ajuda a melhorar a minha vida e nem 

me salva. A incapacidade de reconhecer em mim o mal enquanto tal é culpa minha. O encontro com Deus desperta a 

minha consciência, cessa a minha auto justificação e me da a  capacidade de melhor acolher e viver a Palavra de 

Deus. Esta ação transforma a minha vida e o mundo a minha volta, pois me faz ver e agir no mundo com outros olhos 

e com outro coração. 

 

12- Agente de Pastoral:  Rezemos todos juntos e depois vamos prolongar os momentos de oração em grupos, nas 

celas ou individualmente. Vamos continuar falando com Deus.  

13- Pai Nosso.  

14- Ave Maria. 

 

15- Canto. Ninguém Te Ama Como Eu 
Tenho esperado este momento 

Tenho esperado que viesses à mim 

Tenho esperado que me fales  

Tenho esperado que estivesses 

assim 

Eu sei bem que tens vivido 

Sei também que tem chorado 

Eu sei bem que tens sofrido 

Pois permaneço ao teu lado 

Refrão: 

Ninguém te ama como eu  

Ninguém te ama como eu  

Olhe pra cruz, 

Esta é a minha grande prova 

Ninguém te ama como eu  

Ninguém te ama como eu  

Ninguém te ama como eu  

Olhe pra cruz, 

Foi por ti, porque te amo 

Ninguém te ama como eu 

Eu sei bem o que me dizes 

Ainda que nunca me fales 

Eu sei bem o que tem sentido 

Ainda que nunca me reveles 

Tenho andado ao teu lado 

Junto à ti permanecido 

Eu te levo em meus braços  

Pois sou teu melhor amigo 

 

Refrão 

 

16- BÊNÇÃO FINAL 

Agente de Pastoral: Que o Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da 
salvação. 
Todos: Amém! 
Agente de Pastoral: Que ele guie os vossos passos, e vos mostre o caminho da caridade e da paz. 
Todos: Amém! 
Agente de Pastoral: Abençoe-vos o Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo.. 

Todos: Amém! 
 
17- Sugestão de Salmos para rezar: Salmo 68,7.19ss.; Salmo 69,34; Salmo 102,21; Salmo 107,10ss.; Salmo 142,8; 

Salmo 146,7ss. 


