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“Na Liturgia, Deus fala a seu povo. Cristo anuncia o Evangelho. E o povo 

responde a Deus, ora com cânticos, ora com orações.” 

(Concílio Vaticano II – SC 33) 

Serviço da Liturgia 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS.: 

A Liturgia começa na reunião que antecede a participação da Fraternidade na Celebração, com o estudo 
das leituras e preparação das preces e acolhida.  

-É importante a participação da Pequena Fraternidade no sábado para a limpeza da Igreja, decoração e o 
treinamento dos leitores. O horário para a chegada da Peq. Fraternidade na Igreja para o serviço é 9h. 

- A folha onde contém a acolhida e as preces deverá ser colocada em uma capa específica. A capa estará 
disponível na Sacristia. 

1. ACOLHIDA: 

- Chegar 30 minutos antes da Celebração. 

- A Pequena Fraternidade deve ficar nas portas da Igreja recebendo e acolhendo a todos. Deve observar e 
sugerir lugares vagos para acomodar principalmente idosos e gestantes. 

- Escolher uma pessoa da Pequena Fraternidade que ficará responsável por anotar as intenções da missa, 
destacando as intenções relativas  a RESSURREIÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO FOR  DO 7º AO 30º DIA. 
Anotar apenas os nomes nos campos de: AÇÃO de GRAÇAS, ANIVERSÁRIO e RESSURREIÇÃO, não sendo 
necessário colocar qualquer outra informação. 

- Após o toque do sino para iniciar a celebração, o membro da pequena fraternidade, encarregado de acolher 
a comunidade, se dirigirá ao Ambão e com entusiasmo, cumprimentar a todos. Em seguida, deverá ser lida a 
acolhida, fazendo uma breve referência as leituras do dia. Ex:“ é com muita alegria que a peq. Frat...... acolhe 
a todos para celebrarmos juntos a festa de são Pedro e são Paulo, os dois pilares da nossa igreja.  iniciemos 
cantando...” 

2.LEITURAS: 

- Escolher duas pessoas da Fraternidade para fazer as Leituras, incluindo as preces. 

- Os leitores devem usar a túnica própria e participar da procissão de entrada, se posicionando entre os 
Ministros da Eucaristia e o Padre. Ficar com a túnica até o final da celabração. 

- Na procissão de entrada, chegando em frente ao Altar, os leitores se posicionam como os Ministros, tendo 
o cuidado de NÃO FICAR A FRENTE DO PADRE. Fazer reverência ao Altar JUNTAMENTE COM O PADRE e se 
posicionar da seguinte forma: na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, os leitores ficarão no banco em frente 
à Capela do Santíssimo, ao lado dos Ministros. Na Igreja São Francisco de Assis, os leitores deverão ocupar a 
primeira namoradeira de frente para os Ministros da Eucaristia, a esquerda de quem está entrando na Igreja. 
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- O leitor, ao se dirigir ao Ambão, FAZER REVERÊNCIA AO ALTAR, no centro da Igreja. Quando terminar a 
Leitura fazer a reverência novamente, mas desta vez junto com o próximo leitor ou salmista. 

- NÃO SE FALA 1ª OU 2ª LEITURA ou capítulo. Começar lendo: Leitura do livro de... 

- Caso o leitor cometa erro durante a leitura continuar naturalmente. Não é necessário voltar a leitura para 
corrigi-la e nem pedir desculpas à assembleia. 

3.PRECES: 

- A Pequena Fraternidade deve preparar no encontro que antecede a liturgia de três a quatro preces curtas 
relacionadas às leituras do dia e ao final acrescentar REZEMOS AO SENHOR! 

4.OFERTÓRIO: 

- A fraternidade deverá preparar 03 pessoas para o ofertório (Cálice, Galhetas e Livro de Intenções). 

- A procissão do ofertório poderá ser feita pelos próprios participantes da fraternidade ou da Assembleia.  

5.COLETA: 

- Na IGREJA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, preparar 02 pessoas para o momento da coleta.  

-Na IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, preparar 04 pessoas . 

OBS.: Nas duas Igrejas deverá ter membros da Fraternidade: 02 na Guadalupe e 02 na São Francisco para 
colocarem e retirarem os suportes das cestinhas. 

- Após o término oração sobre as oferendas (termina com Amém), os irmãos responsáveis pelas cestinhas, 
devem recolher as mesmas e entregar para pastoral do dízimo. 

 

 MAIS INFORMAÇÕES: 

- A pequena fraternidade deve escolher dois membros para passar informações básicas, sobre a rotina da 
Paróquia (Horários de Missas, Eventos e etc.). 

OBS.: Atentar para que principalmente, os que irão proclamar a palavra estejam vestidos de maneira 
apropriada, evitando o uso de bermudas, roupas curtas ou decotadas. Usar preferencialmente a camisa da 
PEQUENA FRATERNIDADE.  

 

Estamos totalmente à disposição das Pequenas Fraternidades, para ajudar na preparação da Liturgia. 

 

 

EQUIPE DE LITURGIA, Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Castelo. 


