
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fornelos, 5 de Junho de 2005 
 



Festa da Palavra 
(inserida na Eucaristia Dominical) 

5 de Junho de 2005 
Domingo X do Tempo Comum 

 
1. Ritos iniciais 

 
Saudação Inicial: ........................................................................Fórmula A [MR p. 440] 
 
Introdução: 
De facto, estamos aqui reunidos porque o Senhor está no meio de nós. E como é que Ele 
está no meio de nós?... 
Está no meio de nós através do livro que vai ser entregue hoje às 6 crianças do 4º ano: a 
Bíblia, o livro que contém a Palavra de Deus. 
Quando ouvimos a Sua Palavra, Ele está connosco. Vamo-nos preparar para ouvir o que 
Ele hoje tem para nos dizer, começando por lhe pedir perdão pelas vezes em que não 
escutamos a Sua Palavra e não fazemos o que Ele nos pede. 
 
Acto Penitencial: .........................................................................Fórmula A [MR p. 442] 
 
Glória 
 

2. Liturgia da Palavra 
 
1ª Leitura ............................................................................................................Os 6, 3-6 
Leitura da Profecia de Oseias 
Procuremos conhecer o Senhor. 
A sua vinda é certa como a aurora. 
Virá a nós como aguaceiro de Outono, 
como a chuva da Primavera sobre a face da terra. 
«Que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá?» 
- diz o Senhor - 
«O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, 
como o orvalho da madrugada que logo se evapora. 
Por isso vos castiguei por meio dos Profetas 
e vos matei com palavras da minha boca; 
e o meu direito resplandece como a luz. 
Porque Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, 
o conhecimento de Deus, mais que os holocaustos». 
 
Palavra do Senhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salmo Responsorial: ....................................... Salmo 49 (50), 1.8.12-13.14-15 (R. 23b) 
 
Refrão: A quem segue o caminho recto 
             darei a salvação de Deus. 
      Ou: A quem procede rectamente 
             farei ver a salvação de Deus. 
 
Falou o Senhor, Deus soberano, 
e convocou a terra, do Oriente ao Ocidente: 
«Não é pelos sacrifícios que Eu te repreendo: 
os teus holocaustos estão sempre na minha presença. 
 
Se tivesse fome, não to diria, 
porque meu é o mundo e tudo o que nele existe. 
Comerei porventura as carnes dos touros 
ou beberei o sangue dos cabritos? 
 
Oferece a Deus sacrifícios de louvor 
e cumpre os votos feitos ao Altíssimo. 
Invoca-Me no dia da tribulação: 
Eu te livrarei e tu Me darás glória». 
 
2ª Leitura .....................................................................................................Rom 4, 18-25 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: 
Contra toda a esperança, Abraão acreditou 
que havia de tornar-se pai de muitas nações, 
como tinha sido anunciado: 
«Assim será a tua descendência». 
Sem vacilar na fé, 
não tomou em consideração nem a falta de vigor do seu 
corpo, 
pois tinha quase cem anos, 
nem a falta de vitalidade do seio materno de Sara. 
Perante a promessa de Deus, 
não se deixou abalar pela desconfiança, 
antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, 
plenamente convencido 
de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. 
Por este motivo é que isto «lhe foi atribuído à conta de 
justiça». 
Não é só por causa dele que está escrito «isto foi-lhe 
atribuído», 
mas também por causa de nós, 
que acreditamos n’Aquele que ressuscitou dos mortos, 
Jesus, Nosso Senhor, 
que foi entregue à morte por causa das nossas faltas 
e ressuscitou para nossa justificação. 
 
Palavra do Senhor. 



Aleluia ...................................................................................................................Lc 4, 18 
Aleluia.     Repete-se 
 
O Senhor enviou-me a anunciar o evangelho aos pobres 
e a liberdade aos oprimidos. 
 
 
Evangelho .........................................................................................................Mt 9, 9-13 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,     
Jesus ia a passar, 
quando viu um homem chamado Mateus, 
sentado no posto de cobrança dos impostos, 
e disse-lhe: «Segue-Me». 
Ele levantou-se e seguiu Jesus. 
Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, 
muitos publicanos e pecadores  
vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. 
Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: 
«Por que motivo é que o vosso Mestre  
come com os publicanos e os pecadores?» 
Jesus ouviu-os e respondeu: 
«Não são os que têm saúde que precisam de médico, 
mas sim os doentes. 
Ide aprender o que significa: 
‘Prefiro a misericórdia ao sacrifício’. 
Porque Eu não vim chamar os justos,  
mas os pecadores». 
Palavra da salvação. 
 
 
Homilia 
 
Profissão de Fé: 
[a cada uma das invocações, a assembleia responde: Creio em ti, Senhor, Creio na 
tua Palavra] 
 
1. Deus, Pai e Criador de todas as coisas, 

que falaste a Moisés no monte Sinai 
e libertastes o teu povo do Egipto, 
tal como nos é revelado no livro da Tua Palavra, 
creio em ti. 

 
2. Jesus Cristo, Palavra de Deus, 

que  nasceste da Virgem Maria 
deste a vida por nós na cruz 
e estás presente no meio de nós, 
tal como nos é revelado no livro da Tua Palavra, 
creio em Ti. 
 



3. Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho 
que falaste pela boca dos profetas 
e no Baptismo nos fizeste discípulos de Jesus 
tal como nos é revelado no livro da Tua Palavra, 
creio em ti. 
 
Oração Universal 
 
O Senhor, que está aqui connosco e nos fala, atende as nossas preces. Vamos, então, 
rezar-Lhe. Manifestemos a confiança que temos n’Ele, rezando: 
Tu tens palavras de vida eterna. 
 

I. Concede, Senhor, a tua bênção a estes meninos e meninas que hoje recebem o livro 
da Tua Palavra, para que se alimentem dela em toda a sua vida, porque é Palavra de 
vida eterna. 

 
II. Dá, Senhor, a Tua luz e a Tua graça aos seus pais, padrinhos e catequistas e a todos 

os que anunciam a Tua Palavra para que lhe sejam sempre fiéis, porque é Palavra de 
vida eterna. 

 
III. Envia, Senhor, o Teu Espírito a esta comunidade cristã e a todos os que escutam a 

Tua Palavra, para que dela dêem testemunho em palavras e obras, porque é Palavra 
de vida eterna. 

 
3. Liturgia Eucarística 

 
Apresentação dos dons 
São levadas as Bíblias e o pão e o vinho em procissão para o altar. 
 
Oração Eucarística ...............................Para as Missas com Crianças (III) [MR p 1336] 
 
Ritos da Comunhão ....................................................................................... [MR p 544] 
 
Entrega das Bíblias: 
Após alguns momentos de silêncio procede-se à entrega das Bíblias. 
O catequista chama as crianças do seu grupo e estas levantam-se seguindo em cortejo 
até junto do altar, onde o sacerdote entregará a Bíblia a cada um. As crianças seguem 
para trás do altar formando um semicírculo de frente para a assembleia. 
Ao entregar a Bíblia o sacerdote dirá a cada uma das crianças a seguinte fórmula: 
N… Recebe a Palavra de Deus: lê-a e medita-a. 
 
Oração depois da Comunhão 
Abençoai, Senhor, estes vossos filhos e filhas a quem entregamos a Vossa Palavra, para 
que, acolhendo-a no seu coração encontrem a sabedoria que leva à salvação, pela fé em 
Jesus Cristo Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo… 
 

4. Ritos de Conclusão 
Segundo o Missal Romano 


