
Com.:  Irmãos,Ê seÊ tomássemosÊ
consciênciaÊdaÊvidaÊeÊdaÊeficáciaÊdoÊ
nossoÊbatismo,ÊcertamenteÊnãoÊserí-
amosÊ tãoÊ mornos.Ê PorÊ queÊ entãoÊ
nãoÊassumirÊdeÊumaÊvezÊporÊtodasÊaÊ
VidaÊ Nova,Ê tornando-nos,Ê deÊ fato,Ê
profetas,Ê sacerdotesÊ eÊ reisÊ comÊ aÊ
forçaÊdoÊalto?ÊCantemos: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.ÊÊ 
T. Amém. 
 
P. AÊ graçaÊ deÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ
Cristo,ÊoÊamorÊdoÊPaiÊeÊaÊcomunhãoÊ
doÊEspíritoÊSanto,Ê estejamÊconvos-
co. 
T. Bendito seja Deus, que nos re-
uniu no amor de Cristo! 

 
 

ATO PENITENCIAL 
 
P. OÊSenhorÊJesusÊqueÊnosÊconvidaÊ
àÊmesaÊ daÊ PalavraÊ eÊ daÊ Eucaristia,Ê
nosÊ chamaÊ àÊ conversão.Ê Reconhe-
çamosÊserÊpecadoresÊeÊ invoquemosÊ
comÊ confiançaÊ aÊ misericórdiaÊ doÊ
Pai. 
 
P. DeusÊtodoÊpoderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊ deÊ nós,Ê perdoeÊ osÊ nossosÊ
pecadosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeter-
na.Ê 
T. Amém. 

 
HINO DE LOUVOR  

 
P. GlóriaÊaÊDeusÊnasÊalturas,Ê 
T. eÊ pazÊ naÊ terraÊ aosÊ homensÊ porÊ
EleÊamados.ÊSenhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: 
nósÊvosÊlouvamos,ÊnósÊvosÊbendize-
mos,Ênós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nósÊ vosÊ damosÊ gra-
çasÊ porÊ vossaÊ imensaÊ glória.Ê Se-

nhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, SenhorÊDeus,ÊCordeiroÊdeÊDeus,Ê
FilhoÊdeÊDeusÊPai. Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós.ÊVósÊqueÊtiraisÊoÊpecadoÊdoÊ
mundo,Ê acolheiÊ aÊ nossaÊ súplica.Ê
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. SóÊvósÊsoisÊ
oÊSanto,ÊsóÊvós,ÊoÊSenhor,Êsó vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo, comÊ oÊ
EspíritoÊ Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ
Pai. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA  
 
P. Oremos:Ê ÓÊDeusÊ eternoÊ eÊ todoÊ
poderoso,Ê queÊ nosÊ concedeisÊ noÊ
vossoÊ imensoÊamorÊdeÊPaiÊmaisÊdoÊ
queÊ merecemosÊ eÊ pedimos,Ê derra-
maiÊsobreÊnósÊaÊvossaÊmisericórdia,Ê
perdoandoÊoÊqueÊnosÊpesaÊnaÊcons-
ciênciaÊ eÊ dando-nosÊ maisÊ doÊ queÊ
ousamosÊ pedir.Ê PorÊ nossoÊ SenhorÊ
JesusÊCristo,ÊvossoÊFilho,ÊnaÊunida-
deÊdoÊEspíritoÊSanto.ÊT. Amém.  
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LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: AÊaudáciaÊéÊaÊmarcaÊdoÊcris-
tão:Ê ondeÊ todosÊ enxergamÊmorteÊ eÊ
pecado,ÊnósÊvemosÊvidaÊeÊreconcili-
ação,Ê ouÊ seja,Ê somosÊ profetasÊ daÊ
esperança!Ê OutraÊ diferençaÊ éÊ aÊ co-
ragemÊdeÊnosÊassumirÊcomoÊfilhosÊeÊ
herdeirosÊ doÊ Reino,Ê nuncaÊ perden-
doÊ aÊ esperançaÊ deÊ queÊ DeusÊ age!Ê
Ouçamos.Ê 

 
I LEITURA (Hab 1,2-3;2,2-4) 

 
Leitura da Profecia de Habacuc 
 
Senhor,Ê atéÊ quandoÊ clamarei,Ê semÊ
meÊ atenderes?Ê AtéÊ quandoÊ devoÊ
gritarÊ aÊ ti:Ê “Violência!”,Ê semÊ meÊ
socorreres?Ê PorÊ queÊ meÊ fazesÊ verÊ
iniquidades,Ê quandoÊ tuÊmesmoÊ vêsÊ
aÊmaldade?ÊDestruiçõesÊeÊprepotên-
ciaÊ estãoÊ àÊ minhaÊ frente;Ê reinaÊ aÊ
discussão,Ê surgeÊ aÊ discórdia.Ê Res-
pondeu-meÊ oÊ Senhor,Ê dizendo:Ê
“EscreveÊ estaÊ visão,Ê estendeÊ seusÊ
dizeresÊsobreÊ tábuas,ÊparaÊqueÊpos-
saÊ serÊ lidaÊ comÊfacilidade.ÊAÊvisãoÊ
refere-seÊaÊumÊprazoÊdefinido,ÊmasÊ
tendeÊ paraÊ umÊ desfecho,Ê eÊ nãoÊ fa-
lhará;Ê seÊ demorar,Ê espera,Ê poisÊ elaÊ
viráÊ comÊ certeza,Ê eÊ nãoÊ tardará.Ê
QuemÊ nãoÊ éÊ correto,Ê vaiÊ morrer,Ê
masÊoÊjustoÊviveráÊporÊsuaÊfé”. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus. 
 
SALMO RESPONSORIAL (94) 

 
NãoÊfecheis oÊcoração;ÊouviÊvossoÊ
Deus! 
 
Vinde,ÊexultemosÊdeÊalegriaÊnoÊSe-
nhor,Ê aclamemosÊ oÊ RochedoÊ queÊ
nosÊ salva!Ê AoÊ seuÊ encontroÊ cami-
nhemosÊcomÊ louvores,Ê eÊcomÊcan-
tosÊdeÊalegriaÊoÊcelebremos! 
 
VindeÊ adoremosÊ eÊ prostremo-nosÊ
porÊterra,ÊeÊajoelhemosÊanteÊoÊDeus 
queÊnosÊcriou!ÊPorqueÊeleÊéÊoÊnossoÊ
Deus,ÊnossoÊPastor,ÊeÊnósÊsomosÊoÊ
seuÊpovoÊeÊseuÊrebanho,ÊasÊovelhasÊ
queÊconduzÊcomÊsuaÊmão. 
 
 

OxaláÊ ouvísseisÊ hojeÊ aÊ suaÊ voz:Ê
“NãoÊfecheisÊosÊcoraçõesÊcomoÊemÊ
Meriba,ÊcomoÊemÊMassa,ÊnoÊdeser-
to,ÊaqueleÊdia,ÊemÊqueÊoutroraÊvos-
sosÊpaisÊmeÊprovocaram,ÊapesarÊdeÊ
teremÊvistoÊasÊminhasÊobras”Ê 

 
II LEITURA (Tm 1,6-8.13-14) 

 
Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo 
 
Caríssimo,Ê exorto-teÊ aÊ reavivarÊ aÊ
chamaÊ doÊ domÊ deÊ DeusÊ queÊ rece-
besteÊ pelaÊ imposiçãoÊ dasÊ minhasÊ
mãos.Ê PoisÊ DeusÊ nãoÊ nosÊ deuÊ umÊ
espíritoÊ deÊ timidezÊmasÊ deÊ fortale-
za,Ê deÊ amorÊ eÊ sobriedade.Ê NãoÊ teÊ
envergonhesÊ doÊ testemunhoÊ deÊ
NossoÊSenhorÊnemÊdeÊmim,ÊseuÊpri-
sioneiro,Ê masÊ sofreÊ comigoÊ peloÊ
Evangelho,Ê fortificadoÊ peloÊ poderÊ
deÊ Deus.Ê UsaÊ umÊ compêndioÊ dasÊ
palavrasÊsadiasÊqueÊdeÊmimÊouvisteÊ
emÊ matériaÊ deÊ féÊ eÊ deÊ amorÊ emÊ
CristoÊJesus.ÊGuardaÊoÊpreciosoÊde-
pósito,Ê comÊ aÊ ajudaÊ doÊ EspíritoÊ
SantoÊqueÊhabitaÊemÊnós. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus. 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 

Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
AÊ PalavraÊ doÊ SenhorÊ permaneceÊ
paraÊsempre;ÊeÊestaÊéÊaÊPalavraÊqueÊ
vosÊfoiÊanunciada. 

 
EVANGELHO (Lc 17, 5-10) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊLucas.Ê 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
NaqueleÊtempo,ÊosÊapóstolosÊdisse-
ramÊ aoÊ Senhor:Ê “AumentaÊ aÊ nossaÊ
fé!”Ê OÊ SenhorÊ respondeu:Ê “SeÊ vósÊ
tivésseisÊ fé,ÊmesmoÊ pequenaÊ comoÊ
umÊgrãoÊdeÊmostarda,ÊpoderíeisÊdi-
zerÊ aÊ estaÊ amoreira:ÊArranca-teÊda-
quiÊ eÊ planta-teÊ noÊ mar,Ê eÊ elaÊ vosÊ
obedeceria.Ê SeÊ algumÊ deÊ vósÊ temÊ

umÊempregadoÊqueÊ trabalhaÊaÊ terraÊ
ouÊcuidaÊdosÊanimais,ÊporÊacasoÊvaiÊ
dizer-lhe,ÊquandoÊeleÊvoltaÊdoÊcam-
po:ÊVemÊdepressaÊparaÊaÊmesa?ÊPe-
loÊ contrário,Ê nãoÊ vaiÊ dizerÊ aoÊ em-
pregado:Ê Prepara-meÊ oÊ jantar,Ê cin-
ge-teÊ eÊ serve-me,Ê enquantoÊ euÊ co-
moÊeÊbebo;ÊdepoisÊdissoÊtuÊpoderásÊ
comerÊ eÊ beber?Ê SeráÊ queÊ vaiÊ agra-
decerÊ aoÊ empregado,Ê porqueÊ fezÊ oÊ
queÊ lheÊ haviaÊ mandado?Ê AssimÊ
tambémÊ vós:Ê quandoÊ tiverdesÊ feitoÊ
tudoÊ oÊ queÊ vosÊ mandaram,Ê dizei:Ê
somosÊservosÊinúteis;ÊfizemosÊoÊqueÊ
devíamosÊfazer”. 
PalavraÊdaÊSalvação.Ê 
T. Glória a vós, Senhor. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 
P. CreioÊemÊDeusÊPaiÊtodoÊpodero-
so,ÊT. criador do céu e da terra. EÊ
emÊ JesusÊ Cristo,Ê seuÊ únicoÊ Filho,Ê
nossoÊ Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; 
nasceuÊ daÊVirgemÊMaria;Êpadeceu 
sob Pôncio Pilatos, foiÊcrucificado,Ê
mortoÊeÊsepultado.ÊDesceu à man-
são dos mortos; ressuscitouÊaoÊter-
ceiroÊdia,Êsubiu aos céus; estáÊsen-
tadoÊ àÊ direitaÊ deÊ DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso,Êdonde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. CreioÊnoÊEs-
píritoÊSanto;Êna santa Igreja cató-
lica; naÊ comunhãoÊ dosÊ santos; na 
remissão dos pecados; naÊressur-
reiçãoÊ daÊ carne; na vida eterna. 
Amém. 

 
ORAÇÃO DOS FIÉIS 

 
P. IrmãosÊeÊ irmãs,ÊcomÊoÊardorÊdaÊ
fé,ÊcapazÊdeÊtransportarÊmontanhas,Ê
supliquemosÊ aÊ DeusÊ pelaÊ IgrejaÊ
acolhedoraÊeÊmissionáriaÊeÊporÊtodaÊ
aÊhumanidade.Ê 
 
1. Pai,Êdai-nosÊoÊdomÊdaÊfé!ÊJáÊqueÊ
aÊ sementeÊ foiÊplantadaÊnoÊbatismo,Ê
irrigaiÊ nossaÊ féÊ comÊ aÊ ÁguaÊViva,Ê
pois,ÊsemÊvós,ÊnadaÊpodemosÊfazer.Ê
NósÊvosÊpedimos. 
T. Ó Pai, escutai-nos! 
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2. Pai,Ê dai-nosÊ aÊ vossaÊ graçaÊ paraÊ
vivermosÊnoÊcaminhoÊdaÊverdadeiraÊ
justiça,ÊnaÊcertezaÊdeÊqueÊaÊesperan-
çaÊnãoÊdecepcionaÊeÊdeÊqueÊemÊvósÊ
podemosÊ irÊ alémÊ deÊ nossasÊ forças.Ê
NósÊvosÊpedimos. 
T. Ó Pai, escutai-nos! 
 
3. Pai,Ê ajudai-nosÊ aÊ assumirÊ nossaÊ
vocaçãoÊ deÊ filhosÊ eÊ herdeirosÊ doÊ
céu,ÊbemÊcomoÊdeÊbatizadosÊenvia-
dosÊnoÊmundoÊparaÊconstruirÊoÊRei-
noÊdeÊamorÊporÊondeÊquerÊqueÊpas-
semos.ÊNósÊvosÊpedimos. 
T. Ó Pai, escutai-nos! 
  
P. Senhor,Ê concedei-nosÊ verÊ eÊ jul-
garÊasÊcoisasÊsegundoÊoÊpensamen-
toÊ deÊ Cristo,Ê queÊ convoscoÊ viveÊ eÊ
reinaÊparaÊsempre. 
T. Amém. 
  

LITURGIA EUCARÍSTICA   
 
P. Orai,Ê irmãosÊ eÊ irmãs,Ê paraÊ queÊ
esteÊ sacrifícioÊ sejaÊ aceitoÊporÊDeusÊ
PaiÊtodo-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. 

 
ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P. Acolhei,Ê óÊDeus,Ê nósÊ vosÊ pedi-
mos,ÊoÊ sacrifícioÊqueÊ instituístesÊ e,Ê
pelosÊmistériosÊqueÊcelebramosÊemÊ
vossaÊ honra,Ê completaiÊ aÊ santifica-
çãoÊ dosÊ queÊ salvastes.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 

(Jesus, caminho para o Pai) 
  
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
  
P. CoraçõesÊaoÊalto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
  
P. DemosÊgraçasÊaoÊSenhor,ÊnossoÊ
Deus. 
T. É nosso dever e nossa salva-
ção. 

 P. NaÊverdade,ÊéÊ justoÊeÊnecessá-
rio,Ê éÊ nossoÊ deverÊ eÊ salvação,Ê dar-
vosÊgraças,ÊsempreÊeÊemÊtodoÊoÊlu-
gar,Ê PaiÊ santo,Ê SenhorÊ doÊ céuÊ eÊ daÊ
terra,ÊporÊCristo,ÊSenhorÊnosso.Ê 
  
PelaÊ vossaÊ PalavraÊ criastesÊ oÊ uni-
versoÊ eÊ emÊ vossaÊ justiçaÊ tudoÊ go-
vernais.Ê Tendo-seÊ encarnado,Ê vósÊ
nosÊdestesÊoÊvossoÊFilhoÊcomoÊme-
diador.ÊEleÊnosÊdirigiuÊaÊvossaÊpala-
vra,Ê convidando-nosÊ aÊ seguirÊ seusÊ
passos. 
  
EleÊ éÊ oÊ caminhoÊ queÊ conduzÊ paraÊ
vós,Ê aÊ verdadeÊ queÊ nosÊ libertaÊ eÊ aÊ
vidaÊqueÊnosÊencheÊdeÊalegria. 
PorÊvossoÊFilho,Ê reunisÊemÊumaÊsóÊ
famíliaÊ osÊ homensÊ eÊ asÊ mulheres,Ê
criadosÊ paraÊ aÊ glóriaÊ doÊ vossoÊ no-
me,Ê redimidosÊ peloÊ sangueÊ deÊ suaÊ
cruzÊeÊmarcadosÊcomÊoÊseloÊdoÊvos-
soÊEspírito. 
  
PorÊessaÊrazão,ÊagoraÊeÊsempre,ÊnósÊ
nosÊunimosÊàÊmultidãoÊdosÊAnjosÊeÊ
dosÊ Santos,Ê cantandoÊ (dizendo) aÊ
umaÊsóÊvoz: 
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. NaÊverdade,ÊvósÊsoisÊsantoÊeÊdig-
noÊdeÊlouvor,ÊóÊDeus,ÊqueÊamaisÊosÊ
seresÊhumanosÊeÊsempreÊosÊassistisÊ
noÊcaminhoÊdaÊvida.ÊNaÊverdade,ÊéÊ
benditoÊ oÊ vossoÊ Filho,Ê presenteÊ noÊ
meioÊdeÊnós,ÊquandoÊnosÊreunimosÊ
porÊ seuÊ amor.Ê ComoÊ outroraÊ aosÊ
discípulos,Ê eleÊ nosÊ revelaÊ asÊEscri-
turasÊeÊparteÊoÊpãoÊparaÊnós. 
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós! 
  
P. NósÊvosÊsuplicamos,ÊPaiÊdeÊbon-
dade,Ê queÊ envieisÊ oÊ vossoÊ EspíritoÊ
SantoÊparaÊ santificarÊ estesÊdonsÊdoÊ
pãoÊeÊdoÊvinho,ÊaÊfimÊdeÊqueÊseÊtor-
nemÊparaÊ nósÊ oÊCorpoÊ eÊ oÊSangueÊ
deÊnossoÊSenhorÊJesusÊCristo. 
T. Mandai o vosso Espírito San-
to! 
  

P. NaÊvésperaÊdeÊsuaÊpaixão,Êduran-
teÊ aÊ últimaÊCeia,Ê eleÊ tomouÊoÊ pão,Ê
deuÊ graçasÊ eÊ oÊ partiuÊ eÊ deuÊ aÊ seusÊ
discípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ  ENTREGUE POR VÓS. 
P. DoÊmesmoÊmodo,ÊaoÊfimÊdaÊceia,Ê
ele,Ê tomandoÊ oÊ cáliceÊ emÊ suasÊ
mãos,Ê deuÊ graçasÊ novamenteÊ eÊ oÊ
entregouÊ aÊ seusÊ discípulos,Ê dizen-
do:Ê 
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. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa  
morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus! 
  
P. Celebrando,Êpois,ÊóÊPaiÊsanto,ÊaÊ
memóriaÊ deÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê
nossoÊ Salvador,Ê queÊ pelaÊ paixãoÊ eÊ
morteÊdeÊcruzÊfizestesÊentrarÊnaÊgló-
riaÊ daÊ ressurreiçãoÊ eÊ colocastesÊ àÊ
vossaÊdireita,ÊanunciamosÊaÊobraÊdoÊ
vossoÊamorÊatéÊqueÊeleÊvenha,ÊeÊvosÊ
oferecemosÊoÊpãoÊdaÊvidaÊeÊoÊcáliceÊ
daÊbênção. 
OlhaiÊcomÊbondadeÊparaÊaÊofertaÊdaÊ
vossaÊ Igreja.Ê NelaÊ vosÊ apresenta-
mosÊ oÊ sacrifícioÊ pascalÊ deÊ Cristo,Ê
queÊ vosÊ foiÊ entregue.Ê EÊ concedeiÊ
que,ÊpelaÊforçaÊdoÊEspíritoÊdoÊvossoÊ
amor,Ê sejamosÊ contados,Ê agoraÊ eÊ
porÊ todaÊ aÊ eternidade,Ê entreÊ osÊ
membrosÊdoÊvossoÊFilho,ÊcujoÊCor-
poÊeÊSangueÊcomungamos. 
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
  
P. PelaÊparticipaçãoÊnesteÊmistério,Ê
óÊ PaiÊ todo-poderoso,Ê santificai-nosÊ
peloÊ EspíritoÊ eÊ concedeiÊ queÊ nosÊ
tornemosÊsemelhantesÊàÊimagemÊdeÊ
vossoÊFilho.ÊFortalecei-nosÊnaÊuni-
dade,Ê emÊ comunhãoÊ comÊ oÊ nossoÊ
PapaÊ N.Ê eÊ oÊ nossoÊ ArcebispoÊ N.,Ê
comÊ todosÊosÊBispos,ÊpresbíterosÊ eÊ
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diáconosÊeÊtodoÊoÊvossoÊpovo. 
T. O vosso Espírito nos una num 
só Corpo! 
  
P. FazeiÊqueÊ todosÊosÊmembrosÊdaÊ
Igreja,ÊàÊluzÊdaÊfé,ÊsaibamÊreconhe-
cerÊ osÊ sinaisÊ dosÊ temposÊ eÊ empe-
nhem-se,ÊdeÊverdade,ÊnoÊserviçoÊdoÊ
Evangelho.Ê Tornai-nosÊ abertosÊ eÊ
disponíveisÊ paraÊ todos,Ê paraÊ queÊ
possamosÊ partilharÊ asÊ doresÊ eÊ asÊ
angústias,Ê asÊ alegriasÊ eÊ asÊ esperan-
ças,Ê eÊ andarÊ juntosÊ noÊ caminhoÊ doÊ
vossoÊreino. 
T. Caminhamos no amor e na 
alegria! 
  
P. Lembrai-vosÊ dosÊ nossosÊ irmãosÊ
eÊirmãsÊ(N.ÊeÊN.),ÊqueÊadormeceramÊ
naÊpazÊdoÊvossoÊCristo,Ê eÊdeÊ todosÊ
osÊ falecidos,Ê cujaÊ féÊ sóÊ vósÊ conhe-
cestes:Ê acolhei-osÊ naÊ luzÊ daÊ vossaÊ
faceÊeÊconcedei-lhes,ÊnoÊdiaÊdaÊres-
surreição,ÊaÊplenitudeÊdaÊvida. 
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna! 
  
P. Concedei-nosÊ ainda,Ê noÊ fimÊ daÊ
nossaÊ peregrinaçãoÊ terrestre,Ê che-
garmosÊ todosÊ àÊmoradaÊ eterna,Ê on-
deÊ viveremosÊ paraÊ sempreÊ convos-
co.Ê EÊ emÊ comunhãoÊ comÊ aÊ bem-
aventuradaÊ VirgemÊ Maria,Ê eÊ SãoÊ
José,ÊseuÊesposo,ÊcomÊosÊApóstolosÊ
eÊMártires,Ê eÊ todosÊ osÊ Santos,Ê vosÊ
louvaremosÊ eÊ glorificaremos,Ê porÊ
JesusÊCristo,ÊvossoÊFilho. 
 
PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCristo,ÊaÊ
vós,Ê DeusÊ PaiÊ todo-poderoso,Ê naÊ
unidadeÊ doÊ EspíritoÊ Santo,Ê todaÊ aÊ
honraÊ eÊ todaÊaÊglória,Ê agoraÊ eÊparaÊ
sempre. 
T. Amém. 
  

RITO DA COMUNHÃO 
 
P. Rezemos,ÊcomÊamorÊeÊconfiança,Ê
aÊoraçãoÊqueÊoÊSenhorÊnosÊensinou: 
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o Vosso Nome, 
venha 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 
ofendido e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do 
mal. 
  
P. Livrai-nosÊdeÊ todosÊosÊmales,ÊóÊ
Pai,Ê eÊ dai-nosÊ hojeÊ aÊ vossaÊ paz.Ê
AjudadosÊ pelaÊ vossaÊ misericórdia,Ê
sejamosÊsempreÊ livresÊdoÊpecadoÊeÊ
protegidosÊdeÊtodosÊosÊperigos,Êen-
quanto,ÊvivendoÊaÊesperança,Êaguar-
damosÊaÊvindaÊdoÊCristoÊSalvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre. 
 
P. SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê dissestesÊ
aosÊvossosÊApóstolos:ÊEuÊvosÊdeixoÊ
aÊpaz,ÊeuÊvosÊdouÊaÊminhaÊpaz.ÊNãoÊ
olheisÊosÊnossosÊpecados,ÊmasÊaÊ féÊ
queÊ animaÊ aÊ vossaÊ Igreja;Ê dai-lhe,Ê
segundoÊ oÊ vossoÊ desejo,Ê aÊ pazÊ eÊ aÊ
unidade.ÊVósÊqueÊsoisÊDeus,ÊcomÊoÊ
PaiÊeÊoÊEspíritoÊSanto.ÊÊT. Amém. 
 
P. AÊpazÊ doÊ SenhorÊ estejaÊ sempreÊÊ
convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz. 
 
P. FelizesÊ osÊ convidadosÊ paraÊ aÊ
CeiaÊdoÊSenhor.ÊEisÊoÊCordeiroÊdeÊ
Deus,ÊqueÊtiraÊoÊpecadoÊdoÊmundo. 
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:ÊPossamos,ÊóÊDeusÊoni-
potente,Êsaciar-nosÊdoÊpãoÊcelesteÊeÊ
inebriar-nosÊdoÊvinhoÊsagrado,ÊparaÊ
queÊsejamosÊtransformadosÊnaqueleÊ
queÊ agoraÊ recebemos.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor.ÊÊ 
T. Amém. 

BÊNÇÃO FINAL 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Abençoe-vosÊ DeusÊ todoÊ pode-
roso,ÊPaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 

CANTO FINAL 
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