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Orientações básicas para 

Proclamadores da Palavra 
 

Paróquia Bom Jesus de Bueno Brandão MG 

 

Prezado(a) Ministro(a) confiado(a) da Palavra 

em Bueno Brandão, 

 

 

Compartilhamos, a seguir, orientações e informações básicas a 

respeito da Liturgia da Missa e da sua função como 

proclamador para que possa se aprofundar no seu ministério. 

 

 

Agradecemos a sua missão e serviço. 

 

 

 

Pastoral da Liturgia 

PASCOM 
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CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
 

1. “Na liturgia, a Igreja CELEBRA principalmente o Mistério 

Pascal por meio do qual Cristo realizou a obra de nossa 

salvação”. (CIC 1067) 

 

2. Entrar para a liturgia significa aceitar não ser o dono, mas 

convidado, não o autor, mas intérprete, não dispor do rito, 

mas dispor-se ao rito. 

 

3. "As ações litúrgicas não são ações privadas, mas 

celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, do 

povo santo, ... Por isso, as celebrações pertencem a todo o 

corpo da Igreja, e o manifestam e afetam" (SC 26). 

 

4. “É por isso que a Igreja procura, solícita e cuidadosa, que 

os cristãos não entrem neste mistério de fé como 

estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação 

sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio duma 

boa compreensão dos ritos e orações...” (SC 48). 
 

5. “Na celebração litúrgica é máxima a importância da 

Sagrada Escritura. Pois dela são lidas as lições e explicadas 
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na homilia. É de sua inspiração e bafejo (sopro, alento) que 

surgiram as preces, orações e hinos litúrgicos, e é dela 

também que os atos e sinais tomam sua significação. (SC 

24). 

 

6. “A Igreja sempre venerou as Escrituras divinas, como 

venerou ao próprio corpo do Senhor, porque, de fato, 

principalmente na sagrada liturgia, não cessa de tomar e 

entregar aos fiéis o pão da vida, da mesa tanto da Palavra 

de Deus como do Corpo de Cristo. (Dei Verbum, 21). 

 

7. A Bíblia é a memória escrita dos fatos que foram 

acontecendo no dia a dia do povo de Deus; é o 

reconhecimento dos ‘passos de Deus’ na trajetória do povo 

(êxodo, exílio, volta do exílio). Antes de serem escritos 

estes fatos foram vividos e contados oralmente, de 

geração em geração. 
 

8. A Sagrada Escritura é a grande testemunha de que Deus 

sempre fala a seu povo reunido. São várias e significativas 

as grandes assembleias convocadas por Deus na Primeira 

Aliança para falar e educar o povo em seu projeto de vida 

e libertação: Êxodo 19-24, Neemias 8,1-12... entre outras. 
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Hoje, quando lemos estes textos, buscamos um sentido por 

trás das palavras. Esta Palavra escrita, quando proclamada 

em assembleia, tem a força de colocar o povo na presença 

de Deus, suscitando reverência e uma adesão vital. 

 

9. Hoje, na liturgia cristã o Lecionário/Evangeliário que 

representam a identidade da comunidade, também 

recebem lugar e gestos que expressam a superioridade da 

Palavra de Deus sobre a palavra humana e está destinada 

a todas as pessoas que se abrem à aliança com Deus. É 

Palavra do Senhor! É Palavra da Salvação! 

 

10. Trazer o livro bem conservado e com muito respeito na 

procissão de entrada, colocá-lo na mesa da palavra ou 

ambão, ou no altar (Evangeliário), ter uma boa 

proclamação, ser apresentado ou beijado no final, são 

gestos que criam nos ouvintes a atitude de 

reconhecimento e de relação de discípulo/as do Senhor 

que fala, propondo seu projeto. Segue daí a importância do 

ministro/a que proclama a Palavra. Proclamar é dar vida 

ao texto. Não é uma simples leitura. Como nos diz a Ione 

Buyst, o texto recebe um “corpo”, uma alma, uma voz, um 

rosto, um sentimento...ressoa no espaço. Entra em nossos 
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ouvidos, provoca pensamentos e emoções. Deixa-nos 

alegres ou preocupados, nos interpela, nos questiona. Cria 

comunhão com quem fala e com quem recebe a mesma 

mensagem. Ouvidos e corações atentos acolhem a Palavra 

proclamada e deixam que criem raízes e dê frutos. 

 

11. A pessoa que proclama coloca-se a serviço de Jesus Cristo 

que, através da sua leitura, da sua voz, da sua 

comunicação... quer falar pessoalmente com o seu povo 

reunido. "Presente está pela sua Palavra, pois é ele mesmo 

que fala quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja". 

 

12. Além de uma proclamação viva e clara é preciso que os 

textos bíblicos sejam interpretados. Interpretar é entrar no 

texto bíblico, com todo o nosso ser, nossa carga cultural, 

procurar compreender, a partir de Deus, de Jesus Cristo e 

encontrar uma luz para nossa vida. Bíblia e vida dialogam 

entre si; interpretam e explica-se mutuamente: formam um 

“círculo hermenêutico”. Não somente quem faz a homilia, 

mas também os leitores e salmistas interpretam a Palavra, 

simplesmente pelo fato de proclamá-la. Através destes 

ministérios, é Cristo que anuncia sua Palavra sempre nova 

e faz acontecer um novo encontro. 
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13. Além da estante da Palavra, há ainda outros meios de 

vivenciarmos a importância do livro como sinal da Palavra 

de Deus: antes da leitura do evangelho é feita a aclamação 

durante a procissão até a estante da Palavra, no final da 

leitura do Evangelho, o livro é beijado pelo presidente. Nos 

dias de grande festa, podemos incensar o livro antes da 

leitura de Evangelho. Os sinais realizam o que significam. 

Mas a significação não é automática: depende da 

comunicação, depende da compreensão. 

 

 

MINISTROS DA PALAVRA 

Quem faz a leitura 

 
1. Leitura não é informação, não é noticiário... Leitura é Jesus 

Cristo presente com o seu espírito, falando na 

comunidade, anunciando o Reino, denunciando as 

injustiças, convocando a comunidade, convidando-a para 

a renovação da aliança, a conversão, a esperança, a ação, 

purificando e transformando-nos. Por isso, alguém da 

comunidade é chamado a ser ministro/a servidor/a desta 

Palavra. É uma missão litúrgica que necessita de uma boa 

formação técnica, teológica e espiritual assim como quem 
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canta o salmo e faz a homilia, que são também ministro/as 

da Palavra.  

 

2. Não só pelo conteúdo da leitura, mas por todo o seu modo 

de ser e de falar, de olhar, de se movimentar é que o leitor 

ou leitora deverá ser, no meio da comunidade sinais vivos 

do Cristo-Palavra e do seu Espírito. 

 

3. A leitura litúrgica é um acontecimento comunitário e 

sacramental. Jesus Cristo fala à comunidade reunida, pela 

pessoa do leitor ou da leitora. 'E o Espírito está presente na 

pessoa que lê e está atuante também nos ouvintes para que 

acolham a Palavra em suas vidas. Os ouvintes não são 

leitores! Os ouvintes devem: ...ouvir, escutar, acolher a 

Palavra. Ouvem as palavras proclamadas pelos leitores, e 

têm os olhos fixos neles para não perderem nem um sinal 

daquilo que é anunciado. 

 

4. O(a) leitor(a) deverá ler e meditar a leitura em casa, 

durante a semana para poder ser ministro da Palavra. 
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5. A pessoa deve, de alguma maneira, deixar Cristo se 

manifestar. Ela empresta sua voz e seu jeito de se 

comunicar. 

 

6. O(a) leitor(a) é também ouvinte. Enquanto proclama a 

Palavra, ele(a) presta atenção, com toda a comunidade, 

para tentar perceber o que o Espírito está querendo dizer 

à Igreja naquele dia. 

 

 

AS LEITURAS 

Organização do conjunto de Leituras 
 

1. O elenco das leituras (Lecionários) é organizado com textos 

do Antigo e Novo Testamento, de modo que o povo possa 

ouvir as páginas mais importantes das Escrituras Sagradas 

em três anos aos domingos (Lecionário Dominical - ABC 

com duas leituras, salmo e evangelho) e em dois anos (par 

e ímpar) durante a semana (uma leitura, salmo e 

evangelho-Lecionário Ferial ou Semanal), passando pela 

história da salvação e os fiéis possam professar 

profundamente sua fé. (Cf. SC 51; IEML 60), aderindo mais 

conscientemente a Cristo. Temos ainda os Lecionários 
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Santoral e dos outros sacramentos e sacramentais, com 

abundância de textos bíblicos. 

 

2. Todas as leituras precisam ser compreendidas numa 

interrelação entre si e todas apontando para Cristo e 

conduzindo para uma adesão a seu evangelho, ponto alto 

das leituras e, à comunhão com Ele e nele. 

 

3. No decorrer do Ano Litúrgico e dos vários ciclos do 

lecionário, a liturgia da Palavra nos ajuda a compreender e 

vivenciar uma dimensão do único Mistério Pascal de Cristo 

(Advento, Natal e Epifania, Quaresma, Tríduo Pascal e 

Tempo pascal e Tempo Comum onde também estão 

previstas algumas festas e solenidades).  

 

 

EQUIPES DE LITURGIA 

O que são? 

 
1. Para o bom funcionamento de um trabalho, é preciso haver 

organização. A liturgia não foge à regra, pois necessita de 

uma equipe de liturgia dedicada, atenta e disposta a servir. 
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2. Sendo a liturgia uma ação comunitária, pressupõe uma 

assembleia reunida com uma diversidade de ministérios 

exercidos por pessoas com dons e carismas distintos e 

complementares. Por sua natureza comunitária, a liturgia 

necessita do serviço de equipes que, em nome da 

comunidade eclesial, planejem sua vida litúrgica, 

preparem e avaliem as celebrações e qualifiquem os 

ministros e servidores para eficiente e eficaz desempenho 

de suas funções. 

 

3. A equipe de liturgia é, então, o coração e o cérebro da 

pastoral litúrgica da vida da Igreja (regional, diocesana, 

paroquial e comunitária). 

 

4. As equipes de liturgia são, em nossa comunidade, as 

responsáveis pela execução prática dos serviços da 

pastoral litúrgica. Essa ação eclesial tem por objetivo 

imediato a participação ativa, consciente e frutuosa dos 

fiéis na celebração e por finalidade, a edificação do corpo 

de Cristo mediante a santificação das pessoas e o culto a 

Deus.  
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5. Em nível paroquial, com uma atuação bem localizada, a 

equipe de liturgia da comunidade: promove e cria 

celebrações inculturadas; acompanha as equipes de 

celebração e toda a vida litúrgica da comunidade; atua em 

sintonia com a equipe diocesana; providencia para que a 

liturgia seja dignamente celebrada. 

 

 

Quem são as equipes? 

 
• A Liturgia 1 é formada por membros da Pastoral 

Litúrgica, que atuou até meados de 2010, quando houve 

a subdivisão das equipes, além de outros leigos e 

religiosos da comunidade paroquial. 

• A Liturgia 2 é formada por membros da Pastoral do 

Batismo. 

• A Liturgia 3 é formada por membros do Movimento Mãe 

Rainha. 

• A Liturgia 4 é formada por leigos. 

• A Liturgia 5 é formada por membros da Pastoral da 

Catequese. 
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A LITURGIA DA MISSA 

Entendendo a estrutura da missa 
 

Somos chamados a participar de forma ativa e frutuosa da 

Santa Missa que é, como um todo, uma ação de graças, e, para 

isso, é necessário entender os ritos, símbolos e as partes da 

celebração: 

 

1. RITOS INICIAIS 

2. LITURGIA DA PALAVRA 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 

4. RITOS FINAIS 

 

 

Ritos Iniciais 
 

Os ritos iniciais compõem: 

 

- Intenções 

É o momento em que são lidas as intenções das pessoas que 

marcaram nomes ou pedidos antecipadamente. Em nossa 

Paróquia, acontece fora da missa, antes do Canto de Entrada. 
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- Comentário inicial 

Na liturgia, não há menção a este momento, porém, é costume 

da comunidade realizar essa breve introdução e boas-vindas 

aos fiéis. É importante lembrar que a acolhida do povo é função 

do presidente da celebração e nunca do comentarista. Em 

comum acordo, as equipes de celebração optaram por suprimir 

essa parte nas celebrações da cidade. 

 

- Canto de Entrada 

É o momento em que, de fato, inicia a celebração e lembra a 

caminhada do povo de Deus, com a entrada da Cruz 

processional, proclamadores, ministros da Eucaristia, 

coroinhas, acólitos e presidente da celebração. 

 

Quando há a entrada do Evangeliário, que seja nesse momento. 

Ele é levado pelo diácono, ou na sua falta, por um proclamador 

e é colocado no centro do altar. 

 

 
 

Observação 

Todos os cantos acompanham o rito, dessa forma, devem ser 

encerrados quando o rito acaba. Para isso é necessário que a 

equipe de canto se mantenha sempre atenta. 
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- Acolhida 

Função do padre/presidente da celebração sempre com uma 

passagem bíblica (Missal). 

 

- Ato Penitencial 

É o momento em que se reconhece a misericórdia e 

grandiosidade de Deus. 

Importante salientar que o ato penitencial não equivale ao 

sacramento da confissão, ou seja, não é momento de pedir 

perdão. 

 

- Hino de Louvor 

O “Glória a Deus nas alturas…” é um hino através do qual a 

Igreja congregada no Espírito Santo glorifica e suplica a Deus 

Pai e ao Cordeiro. Não constitui uma aclamação trinitária. É rito 

ordinário da missa, e dessa forma, seja rezado, seja cantado, 

não pode ter sua letra substituída por outra. 

Sempre é cantado nas solenidades, nas festas e nos domingos, 

exceto nos domingos do Advento e da Quaresma. Pode ser 

cantado ou recitado por todos, juntos ou alternadamente. 
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- Oração do Dia 

Inicia-se com o OREMOS... e um breve silêncio, quando cada 

pessoa pode colocar a sua intenção particular. 

 

Quando cantado, o Hino de Louvor deve seguir exatamente o 

texto do Missal ou, se adaptado com refrões, conter todo o texto 

em estrofes. 

 

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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Liturgia da Palavra 
 

“A parte principal da Liturgia da Palavra é constituída pelas 

leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre 

elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão 

de fé e a oração universal ou dos fiéis. Pois, nas leituras 

explanadas pela homilia Deus fala ao seu povo, revela o 

mistério da redenção e da salvação e oferece alimento 

espiritual; e o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente 

no meio dos fiéis. Pelos cantos o povo se apropria dessa 

palavra de Deus e a ele adere pela profissão de fé. Alimentado 

por esta Palavra, reza a oração universal pelas necessidades 

de toda a Igreja e pela salvação do mundo”. (IGMR,55) 

 

A liturgia da Palavra compõe: 

 

- Primeira Leitura 

Mediante as leituras bíblicas é preparada para os fiéis a mesa 

da palavra de Deus. A disposição das leituras bíblicas 

manifesta a unidade dos dois testamentos e da história da 

salvação [cf. IGMR 57]. 
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- Salmo Responsorial 

O salmo de resposta na liturgia da Palavra, herança da 

sinagoga judaica, remonta às origens da liturgia cristã. Havia 

desaparecido e foi retomado pela reforma do Concílio Vaticano 

II como parte integrante da liturgia da Palavra, importante por 

favorecer a meditação da Palavra de Deus. (IGMR, n. 61).  

 

Cantado, com melodia simples, com fraseado e cadência bem-

preparados, expressa o sentido espiritual do salmo e contribui 

para a sua interiorização. Tem valor de leitura bíblica, porém 

com um caráter diferente, por sua estrutura poética e lírica. 

É executado do ambão, requerendo de quem canta uma atitude 

orante para que toda a assembleia reze, ao repetir a parte que 

lhe cabe. 

 

Observação 

As leituras sejam lidas tal como estão no Lecionário: 

 

- Iniciadas por Leitura da.... e finalizadas com Palavra do Senhor 

(afirmação no singular).  
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- Segunda Leitura 

Ocorre em domingos, algumas festas e solenidades. 

 

- Aclamação ao Evangelho 

 

- Evangelho 

A leitura é própria do Diácono, mas na sua falta, é feita pelo 

padre que preside a celebração. 

 

- Homilia (reflexão da Palavra) 

É própria do padre que preside a celebração e obrigatória em 

domingos e solenidades. Não seja momento para chamada de 

atenção e cobranças da comunidade. 

 

 

 

A melodia do Salmo seja sempre simples e clara, de forma que a 

assembleia consiga escutar o que está sendo cantado e 

responder quando é chamada. 

 

Em www.pbj.org.br/salmos é possível encontrar melodias e 

partituras fáceis de cantar e aprender. 

 

 

http://www.pbj.org.br/salmos
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- Profissão de fé 

O Creio é rezado aos domingos, algumas festas e solenidades. 

Em algumas ocasiões, propõe-se que seja substituído pela 

Renovação das Promessas Batismais. 

 

- Preces 

São pedidos de toda a comunidade realizada por um membro 

dela. Em nossa paróquia, quem lê as preces entra na procissão 

inicial e se senta com os proclamadores. 

 

As preces devem ser elaboradas sempre de acordo com a 

realidade local, observando o Evangelho do dia e o Tempo que 

se vive, evitando-se utilizar os textos do subsídio. 

 

Durante a semana as preces podem ser omitidas. 
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Liturgia Eucarística 
 

A liturgia Eucarística compõe: 

 

- Canto do Ofertório 

Este é o canto para a entrada das oferendas e o rito do 

ofertório. A equipe de canto deve estar atenta para encerrar a 

música assim que o presidente da celebração terminar o rito. 

 

- Oração sobre as oferendas 

Próprio do padre que preside a celebração. 

 

- Prefácio 

Inicia-se com O Senhor esteja convosco... e pode estar junto da 

Oração Eucarística ou separado, a depender do Tempo 

Litúrgico. 

 

- Santo 

Pode ser cantado ou rezado. O texto é fixo: 

 

 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! 

O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! 

Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! 
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- Oração Eucarística 

Embora o subsídio possa indicar as orações para cada missa, a 

escolha final é sempre do padre que preside. Deste modo, a 

equipe de liturgia deve conversar antecipadamente com o 

presidente da celebração a fim de definir o número da oração 

eucarística, dentre as quatorze opções que o Missal traz. 

 

Algumas orações eucarísticas possuem partes direcionadas a 

situações particulares, por isso, o comentarista e o grupo de 

canto devem estar atentos aos trechos lidos pelo padre para 

que as respostas estejam de acordo. 

 

- Oração do Pai-nosso 

 

- Rito da Paz 

 

- Cordeiro 

A ação de partir o pão é acompanhada pela oração (ou canto) 

“Cordeiro de Deus”, que invoca a Cristo como Cordeiro e Servo 

que se entrega por nós, a fim de tirar o pecado do mundo. 

 

Assim como o Hino de Louvor e o Santo, deve-se seguir a 

fórmula prescrita no Missal Romano, não podendo ser 
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substituído por outro texto. Essas palavras podem ser 

repetidas várias vezes, se a fração do pão se prolonga. 

Contudo, na última vez se diz/canta: dai-nos a paz. 

 

 
 

 
 

Quando cantado, o Cordeiro deve conter o texto abaixo: 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  

tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  

dai-nos a paz. 

Observação 

Na Celebração da Palavra, omitem-se: 

Canto do Ofertório, Oração sobre as Oferendas, Prefácio, Santo, 

Oração Eucarística e Cordeiro. 

 

Nas celebrações da Palavra em que a comunidade fará alguma 

oferta (alimento, roupas, dinheiro etc.), o grupo de canto pode 

entoar alguma música no momento que seria destinado ao Canto 

do Ofertório. 
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- Distribuição da comunhão 

 

- Canto da comunhão 

 

 
 

- Oração pós-comunhão 

 

 

Ritos Finais 
 

Os ritos finais compõem: 

 

- Avisos 

Após a Oração pós-comunhão o presidente informa os avisos 

da comunidade. 

 

- Bênção final e Canto final 

Observação 

Após o canto da comunhão acontece o que chamamos de silêncio 

sagrado. 

Não se canta e aguarda o presidente da celebração iniciar a 

Oração pós-comunhão. 
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Observações gerais 

 
- O preparo e organização demonstram cuidado com as 

celebrações. Falta de organização é descaso com a Missa, com 

a assembleia e os demais ministérios. 

 

- Quando se entra carregando algum objeto litúrgico, não se 

faz a vênia para o altar, podendo realizá-la após se desocupar 

as mãos (exemplo: entrada das ofertas, entrada com o 

Evangeliário, entrada com a Cruz). 

 

- Na Igreja ou capela, a vênia é sempre realizada para o Altar e 

não para imagens ou cruzes. Para o Santíssimo presente no 

Sacrário, se faz a genuflexão, dobrando-se um joelho. 

 

- Quando dizemos Domingos, nos referimos às missas do 

sábado e do domingo, pois, em nossa Paróquia, a missa do 

sábado é geralmente realizada à noite, quando já se segue a 

liturgia do domingo.  

 

- A posição corporal é muito importante (manter-se de pé, 

sentado ou ajoelhado nos momentos adequados). 
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- Mesa da Palavra e Altar: ambas as mesas têm igual valor e 

devem ser dignas para celebrar o mistério da Santa Missa. 

 

- A leitura, tanto dos proclamadores como comentarista e 

presidente deve ser audível e inteligível. 

 

- As cores litúrgicas (branco, verde, vermelho, roxo e róseo) são 

obrigatórias apenas para o bispo, presbítero e diácono. 

Proclamadores e salmista podem usar vestes brancas ou, na 

sua falta, permanecer com a própria roupa. 

 

 

 

 

 

Obrigado pelo seu ministério. 

Caminhemos em comunhão. 

 

 

 
Bueno Brandão, 4 de setembro de 2022. 
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