
Com.: A liturgia de hoje nos lem-
bra que, mais uma vez, a lógica de 
Deus é diferente da lógica do mun-
do. Ela nos convida a abrir mão 
dos nossos projetos pessoais de 
poder e de grandeza e a fazer da 
nossa vida um serviço aos irmãos. 
É no amor e na entrega de quem 
serve aos irmãos que Deus oferece 
a nós a vida eterna e verdadeira. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A vós, irmãos, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo. 

T. Bendito seja Deus, que nos re-
uniu no amor de Cristo. 

ATO PENITENCIAL  
 
P. No início desta celebração euca-
rística, “aproximemo-nos então, 
com toda a confiança, do trono da 
graça, para conseguirmos miseri-
córdia e alcançarmos a graça de um 
auxílio no momento oportuno”. 

Confessemos os nossos pecados: 

T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes, por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 

P. Deus Pai misericordioso, tende 
compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. T. Amém. 

/: Senhor, tende piedade de nós :/ 

/: Cristo, tende piedade de nós :/ 

/: Senhor, tende piedade de nós :/ 
 

HINO DE LOUVOR 
 
P. Glória a Deus nas alturas, 

T. e paz na terra aos homens por 
Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: 
nós vos louvamos, nós vos bendize-
mos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos gra-
ças por vossa imensa glória. Se-
nhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, 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 Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai.  

T. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 

P. Oremos: Deus eterno e todo-
poderoso, dai-nos a graça de estar 
sempre ao vosso dispor, e vos ser-
vir de todo o coração. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: “Temos um sumo sacerdote 
eminente, que entrou no céu, Jesus, 
o Filho de Deus.” Por sua palavra 
ele fala conosco e nos instrui no 
caminho certo a seguir, confor-
mando-nos a ele, na humildade e 
no serviço. 
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I LEITURA (Is 53, 10-11) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaí-
as. 

O Senhor quis macerá-lo com sofri-
mentos. Oferecendo sua vida em 
expiação, ele terá descendência du-
radoura, e fará cumprir com êxito a 
vontade do Senhor. Por esta vida de 
sofrimento, alcançará luz e uma 
ciência perfeita. Meu servo, o justo, 
fará justos inúmeros homens, carre-
gando sobre si suas culpas. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 
SALMO RESPONSORIAL (32) 

 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, pois, em vós, nós espera-
mos! 

1. Pois reta é a palavra do Senhor, e 
tudo o que ele faz merece fé. Deus 
ama o direito e a justiça, transborda 
em toda a terra a sua graça. 

2. Mas o Senhor pousa o olhar so-
bre os que o temem, e que confiam 
esperando em seu amor, para da 
morte libertar as suas vidas e ali-
mentá-los quando é tempo de penú-
ria. 

3. No Senhor nós esperamos confi-
antes, porque ele é nosso auxílio e 
proteção! Sobre nós venha, Senhor, 
a vossa graça, da mesma forma que 
em vós nós esperamos! 
 

II LEITURA (Hb 4, 14-16) 
 
Leitura da Carta aos Hebreus. 

Irmãos: Temos um sumo-sacerdote 
eminente, que entrou no céu, Jesus, 
o Filho de Deus. Por isso, permane-
çamos firmes na fé que professa-
mos. Com efeito, temos um sumo-
sacerdote capaz de se compadecer 
de nossas fraquezas, pois ele mes-
mo foi provado em tudo como nós, 
com exceção do pecado. Aproxi-
memo-nos então, com toda a confi-
ança, do trono da graça, para conse-
guirmos misericórdia e alcançar-
mos a graça de um auxílio no mo-
mento oportuno. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

Jesus Cristo veio servir, Cristo 
veio dar sua vida. Jesus Cristo veio 
salvar, viva Cristo, Cristo viva! 
 

EVANGELHO (Mc 10, 42-45) 
(Mais breve) 

 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.  

T. Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, Jesus chamou os 
doze e disse: “Vós sabeis que os 
chefes das nações as oprimem e os 
grandes as tiranizam. Mas, entre 
vós, não deve ser assim: quem qui-
ser ser grande, seja vosso servo; e 
quem quiser ser o primeiro, seja o 
escravo de todos. Porque o Filho do 
Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida co-
mo resgate para muitos”.  

Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. Creio em Deus Pai todo-podero-
so, 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 man-
são dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-po-
deroso, donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. Creio no Es-
pírito Santo; na santa Igreja cató-
lica; na comunhão dos santos; na 
remissão dos pecados; na ressur-
reição da carne; na vida eterna. 
Amém. 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. Apresentemos a Deus, que é 
nosso Pai, as súplicas que são fruto 
de nossa vida, confinado à sua gra-
ça, que vem em nosso favor. 

1. Senhor, que a vossa Igreja seja 
sinal autêntico de serviço e carida-
de e denuncie e rejeite todas as for-
mas de opressão, nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

2. Senhor, pelos poderes constituí-
dos em todas as esferas da socieda-
de: que jamais lhes falte a consci-
ência da missão de servir ao bem 
comum, nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

3. Senhor, por aqueles que morrem 
pela ausência da caridade fraterna, 
pelos que sofrem, pelos enfermos e 
exilados, nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

4. Senhor, por todos os missioná-
rios, para que por sua palavra e tes-
temunho possam anunciar o Evan-
gelho e fazer discípulos para Cristo, 
nós vos pedimos: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

P. Acolhei, ó Pai Santo, nossa ora-
ção e ajudai-nos a superar nossa 
falta de amor. Por Cristo, nosso Se-
nhor. T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
este sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 

T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para a glória 
do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja. 
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ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS 

 
P. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos 
dons servindo-vos com liberdade, 
para que, purificados pela vossa 
graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vossa 
honra. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 

(Prefácio dos Domingos do TC IV 
Missal Romano, p. 431/478) 

 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Corações ao alto. 

T. O nosso coração está em Deus. 

P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus. 

T. É nosso dever e nossa salva-
ção. 

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Nascendo na condição hu-
mana, renovou inteiramente a hu-
manidade. Sofrendo a paixão, apa-
gou nossos pecados. Ressurgindo, 
glorioso, da morte, trouxe-nos a 
vida eterna. Subindo, triunfante, ao 
céu, abriu-nos as portas da eterni-
dade. E, enquanto esperamos a ple-
nitude de vosso Reino, com os an-
jos e com todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas! 

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santifi-
cai, pois, estas oferendas, derra-
mando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 

T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor! 

P. Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SE-
RÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

P. Eis o mistério da fé! 

T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus! 

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir. 

T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 

P. E nós vos suplicamos que, parti-
cipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espí-
rito Santo num só corpo. 

T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa N., com o 
nosso arcebispo N. e todos os mi-
nistros do vosso povo. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de to-
dos os que partiram desta vida: aco-

lhei-os junto a vós na luz da vossa 
face. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar da vida eterna, com a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com seu 
esposo São José, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho. 

T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. T. Amém. 

 

RITO DA COMUNHÃO 
 
P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha a nós o vosso reino, seja feita 
a vossa vontade, assim na terra 
como no céu; o pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofen-
dido; e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. 

P. Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Aju-
dados pela vossa misericórdia seja-
mos sempre livres do pecado e pro-
tegidos de todos os perigos,  en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador. 

T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre. 

P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. 

T. Amém. 

3 



P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco. 

T. O amor de Cristo nos uniu. 

P. Irmãos e irmãs, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna. 

ABRAÇO DA PAZ 

T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que ti-
rais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 

P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. 

T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 
 

CANTO DE COMUNHÃO 

 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Oremos: Dai-nos, ó Deus, colher 
os frutos da nossa participação na 
Eucaristia para que, auxiliados pe-
los bens terrenos, possamos conhe-
cer os valores eternos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

T. Amém. 

BÊNÇÃO FINAL  
 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe. 

T. Graças a Deus. 
 

CANTO FINAL (sugestão) 

1. Povos da América, gente sofrida, 
onde a esperança insiste em germi-
nar. Povos d’América, quanta ale-
gria! São tantas raças, vozes a can-
tar. 

Negros e brancos, índios, mesti-
ços, de todos Deus é Pai. Uma só 
fé, um só Salvador, o mundo 
evangelizai! /:Vinde, vede e anun-
ciai :/ 

2. Povos d’América denunciai. 
Rostos marcados pela opressão. 
Povos d’América anunciai! Da cruz 
de Cristo surge um mundo irmão. 

3. Povos d’América, povos da terra. 
Desfigurados na pobreza e dor. Po-
vos d’América, nações do mundo. 
Buscai no Cristo a força do amor. 
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Só Cristo 

Só Cristo é o caminho, mas você 
pode indicá-lo aos outros. 

Só Cristo é vida, mas você pode 
restituir aos outros o desejo de vi-
ver. 

Só Cristo pode dar a fé, mas você 
pode dar testemunho. 

Só Cristo pode infundir esperança, 
mas você pode restituir a confiança 
ao irmão. 

Só Cristo pode dar amor, mas você 
pode ensinar seu irmão a amar. 

Só Cristo pode dar a paz, mas você 
pode semear a união. 

Só Cristo pode dar força, mas você 
pode apoiar a quem desanimou. 

Só Cristo pode dar alegria, mas 
você pode sorrir a todos. 

Só Cristo se basta a si mesmo, mas 
ele preferiu contar com cada um de 
nós. 


