
Com.:  IrmãosÊeÊirmãs,ÊcomÊdivinaÊ
gratuidadeÊ DeusÊ realizaÊ sinaisÊ queÊ
nãoÊconhecemÊ fronteiras,Ê nemÊpre-
ferências,ÊeÊnosÊenviaÊaÊserÊ“aÊIgre-
jaÊdeÊCristoÊnoÊmundo”ÊdasÊperife-
rias,ÊatendendoÊaÊtodos,ÊsemÊdistin-
ção.ÊQueÊ aÊEucaristiaÊ -Ê plenaÊ açãoÊ
deÊ graçasÊ -Ê nosÊ façaÊ gratuitamenteÊ
amorososÊdosÊqueÊmaisÊprecisarem.Ê
ColocandoÊ nossoÊ coraçãoÊ emÊ dire-
çãoÊaoÊaltarÊdeÊDeus,Êcantemos. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.ÊÊ 
T. Amém. 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 

 
 

ATO PENITENCIAL 
 

P. EmÊ JesusÊ Cristo,Ê oÊ Justo,Ê queÊ
intercedeÊ porÊ nósÊ eÊ nosÊ reconciliaÊ
comÊoÊPai,ÊabramosÊoÊnossoÊespíri-
toÊ aoÊ arrependimento,Ê paraÊ sermosÊ
menosÊ indignosÊ deÊ nosÊ aproximarÊ
daÊmesaÊdoÊSenhor. 
 
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 ÓÊ Deus,Ê sempreÊ nosÊ
precedaÊeÊacompanheÊaÊvossaÊgraçaÊ
paraÊ queÊ estejamosÊ sempreÊ atentosÊ
aoÊ bemÊ queÊ devemosÊ fazer.Ê PorÊ
nossoÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ
Filho,Ê naÊ unidadeÊ doÊEspíritoÊ San-
to. 
T. Amém.  

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: AquelesÊqueÊnãoÊpertencemÊ
aoÊ povoÊ eleitoÊ sãoÊ atendidosÊ pelaÊ
misericórdiaÊdeÊDeusÊeÊsabemÊagra-
decerÊ -Ê alertaÊ paraÊ nós,Ê batizados,Ê
queÊ devemosÊ serÊ firmes,Ê fiéis,Ê gra-
tosÊaÊDeusÊeÊ igualmenteÊmisericor-
diososÊparaÊcomÊtodos.ÊOuçamos. 

 
I LEITURA (2Rs 5, 14-17) 

 
Leitura do Segundo Livro dos 
Reis 
 
NaquelesÊdias,ÊNaamã,ÊoÊsírio,Êdes-
ceuÊeÊmergulhouÊseteÊvezesÊnoÊJor-
dão,Ê conformeÊ oÊ homemÊ deÊ DeusÊ
tinhaÊmandado,ÊeÊsuaÊcarneÊtornou-
seÊsemelhanteÊàÊdeÊumaÊcriancinha,Ê
eÊeleÊficouÊpurificado.ÊEmÊseguida,Ê
voltouÊcomÊtodaÊaÊsuaÊcomitivaÊpa-
raÊ juntoÊ doÊ homemÊ deÊ Deus.Ê AoÊ
chegar,Ê apresentou-seÊdianteÊdeleÊ eÊ
disse:Ê “AgoraÊ estouÊ convencidoÊ deÊ
queÊ nãoÊ háÊ outroÊ DeusÊ emÊ todaÊ aÊ
terra,ÊsenãoÊoÊqueÊháÊemÊIsrael!ÊPorÊ
favor,Ê aceitaÊ umÊ presenteÊ deÊ mim,Ê
teuÊservo”.ÊEliseuÊrespondeu:Ê“PelaÊ
vidaÊdoÊSenhor,ÊaÊquemÊsirvo,ÊnadaÊ
aceitarei”.Ê E,Ê porÊmaisÊ queÊNaamãÊ
insistisse,Ê ficouÊ firmeÊ naÊ recusa.Ê
NaamãÊ disseÊ então:Ê “SejaÊ comoÊ
queres.ÊMasÊ permiteÊ queÊ teuÊ servoÊ
leveÊ daquiÊ aÊ terraÊ queÊ doisÊ jumen-
tosÊ podemÊcarregar.Ê PoisÊ teuÊ servoÊ
jáÊ nãoÊ ofereceráÊ holocaustoÊ ouÊ sa-
crifícioÊ aÊ outrosÊ deuses,Ê masÊ so-
menteÊaoÊSenhor”. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus. 
 
SALMO RESPONSORIAL (97) 

 
OÊSenhor fezÊconhecerÊa salvaçãoÊ
eÊàsÊnaçõesÊrevelou suaÊjustiça. 
 
CantaiÊ aoÊ SenhorÊ DeusÊ umÊ cantoÊ
novo,ÊporqueÊeleÊfezÊprodígios!ÊSuaÊ
mãoÊ eÊ oÊ seuÊ braçoÊ forteÊ eÊ santoÊ
alcançaram-lheÊaÊvitória. 
 
OÊSenhorÊfezÊconhecerÊaÊsalvação,Ê
eÊàsÊnações,ÊsuaÊjustiça;ÊrecordouÊoÊ
seuÊ amorÊ sempreÊ fielÊ pelaÊcasaÊ deÊ
Israel. 

OsÊconfinsÊdoÊuniversoÊcontempla-
ramÊ aÊ salvaçãoÊ doÊ nossoÊ Deus.Ê
AclamaiÊ oÊ SenhorÊ Deus,Ê óÊ terraÊ
inteira,Êalegrai-vosÊeÊexultai! 

 
II LEITURA (2Tm 2, 8-13) 

 
Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo 
 
Caríssimo,Êlembra-teÊdeÊJesusÊCris-
to,Ê daÊ descendênciaÊ deÊ Davi,Ê res-
suscitadoÊ dentreÊ osÊmortos,Ê segun-
doÊoÊmeuÊevangelho.ÊPorÊeleÊeuÊes-
touÊ sofrendoÊ atéÊ àsÊ algemas,Ê comoÊ
seÊeuÊfosseÊumÊmalfeitor;ÊmasÊaÊpa-
lavraÊ deÊ DeusÊ nãoÊ estáÊ algemada.Ê
PorÊissoÊsuportoÊqualquerÊcoisaÊpe-
losÊ eleitos,Ê paraÊ queÊ elesÊ tambémÊ
alcancemÊ aÊ salvação,Ê queÊ estáÊ emÊ
CristoÊ Jesus,Ê comÊ aÊ glóriaÊ eterna.Ê
MereceÊ féÊestaÊpalavra:Ê seÊcomÊeleÊ
morremos,Ê comÊ eleÊ viveremos.Ê SeÊ
comÊ eleÊ ficamosÊ firmes,Ê comÊ eleÊ
reinaremos.Ê SeÊ nósÊ oÊ negamos,Ê
tambémÊ eleÊ nosÊ negará.Ê SeÊ lheÊ fo-
mosÊinfiéis,ÊeleÊpermaneceÊfiel,ÊpoisÊ
nãoÊpodeÊnegar-seÊaÊsiÊmesmo. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus. 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
EmÊ tudoÊdaiÊgraças,Ê pois,ÊestaÊ éÊ aÊ
vontadeÊdeÊDeusÊparaÊconvoscoÊemÊ
CristoÊJesus. 

 
EVANGELHO (Lc 17, 11-19) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊLucas.Ê 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
AconteceuÊ que,Ê caminhandoÊ paraÊ
Jerusalém,Ê JesusÊ passavaÊ entreÊ aÊ
SamariaÊeÊaÊGalileia.ÊQuandoÊesta-
vaÊ paraÊ entrarÊ numÊ povoado,Ê dezÊ
leprososÊ vieramÊ aoÊ seuÊ encontro.Ê
PararamÊ àÊ distância,Ê eÊ gritaram:Ê
“Jesus,Ê Mestre,Ê temÊ compaixãoÊ deÊ
nós!”Ê AoÊ vê-los,Ê JesusÊ disse:Ê “IdeÊ
apresentar-vosÊaosÊsacerdotes”.ÊEn-

quantoÊcaminhavam,ÊaconteceuÊqueÊ
ficaramÊcurados.ÊUmÊdeles,ÊaoÊper-
ceberÊ queÊ estavaÊ curado,Ê voltouÊ
glorificandoÊ aÊ DeusÊ emÊ altaÊ voz;Ê
atirou-seÊ aosÊ pésÊ deÊ Jesus,Ê comÊ oÊ
rostoÊ porÊ terra,Ê eÊ lheÊ agradeceu.Ê EÊ
esteÊeraÊumÊsamaritano.ÊEntãoÊJesusÊ
lheÊ perguntou:Ê “NãoÊ foramÊ dezÊ osÊ
curados?Ê EÊ osÊ outrosÊ nove,Ê ondeÊ
estão?Ê NãoÊ houveÊ quemÊ voltasseÊ
paraÊ darÊ glóriaÊ aÊ Deus,Ê aÊ nãoÊ serÊ
esteÊ estrangeiro?”Ê EÊ disse-lhe:Ê
“Levanta-teÊ eÊ vai!Ê TuaÊ féÊ teÊ sal-
vou”. 
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. IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê reunidosÊ paraÊ
celebrarÊ osÊ mistériosÊ daÊ nossaÊ re-
denção,Ê roguemosÊaÊDeusÊPaiÊ todoÊ
poderosoÊ queÊ oÊmundoÊ inteiroÊ sejaÊ
lavadoÊ naÊ fonteÊ deÊ todaÊ bênçãoÊ eÊ
todaÊvida. 
 
1. Amparai-nos,Ê Senhor,Ê paraÊ queÊ
sejamosÊ fiéisÊ aoÊ batismoÊ eÊ firmesÊ
naÊmissãoÊ deÊ defenderÊ aÊ dignidadeÊ
daÊ pessoaÊ humana,Ê particularmenteÊ
dosÊ sofredoresÊ queÊ nãoÊ estãoÊ emÊ
vossoÊredil.ÊRezemos: 
T. Pai nosso, fazei-nos missioná-
rios de vosso amor! 

2 



2. Despertai-nos,ÊSenhor,Ê paraÊqueÊ
aÊjuventudeÊtenhaÊespaçoÊemÊnossasÊ
comunidadesÊ eÊ paraÊ queÊ saibamosÊ
irÊ aoÊ encontroÊ dosÊ jovens,Ê sendoÊ
vossaÊ amorosaÊpresençaÊ entreÊ eles.Ê
Rezemos:Ê 
T. Pai nosso, fazei-nos missioná-
rios de vosso amor! 
  
3. Senhor,ÊolhaiÊeÊguiaiÊoÊPapa,ÊaosÊ
bisposÊeÊtodaÊaÊIgreja,ÊparaÊqueÊnosÊ
transmitam,ÊcomÊfidelidade,ÊasÊma-
ravilhasÊdoÊvossoÊamor.ÊRezemos:Ê 
T. Pai nosso, fazei-nos missioná-
rios de vosso amor! 
  
P. SedeÊpropício,ÊóÊDeus,ÊàsÊsúpli-
casÊ doÊ vossoÊ povo,Ê paraÊ queÊ semÊ
demoraÊ alcancemosÊ deÊ vossaÊ bon-
dadeÊ oÊ que,Ê porÊ vossaÊ inspiração,Ê
pedimosÊ cheiosÊ deÊ fé.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor.ÊT. 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,ÊóÊDeus,ÊcomÊestasÊofe-
rendas,Ê asÊ precesÊ dosÊ vossosÊ fiéis,Ê
paraÊ queÊ oÊ nossoÊ cultoÊ filialÊ nosÊ
leveÊ àÊ glóriaÊ doÊ céu.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D 
(Jesus, que passa fazendo o bem) 

  
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,ÊéÊjustoÊeÊnecessário,Ê
éÊ nossoÊ deverÊ eÊ salvação,Ê dar-vosÊ
graças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊ oÊ lugar,Ê
PaiÊmisericordiosoÊeÊDeusÊfiel.ÊVósÊ
nosÊdestesÊvossoÊFilhoÊJesusÊCristo,Ê
nossoÊSenhorÊeÊRedentor. 
 
EleÊ sempreÊ seÊ mostrouÊ cheioÊ deÊ
misericórdiaÊ pelosÊ pequenosÊ eÊ po-
bres,Ê pelosÊ doentesÊ eÊ pecadores,Ê
colocando-seÊaoÊladoÊdosÊpersegui-
dosÊeÊmarginalizados.ÊComÊaÊvidaÊeÊ
aÊ palavraÊ anunciouÊ aoÊ mundoÊ queÊ
soisÊ PaiÊ eÊ cuidaisÊ deÊ todosÊ comoÊ
filhosÊeÊfilhas. 
 
PorÊessaÊ razão,ÊcomÊ todoÊosÊAnjosÊ
eÊSantos,ÊnósÊvosÊ louvamosÊeÊben-
dizemos,ÊeÊproclamamosÊoÊhinoÊdeÊ
vossaÊ glória,Ê cantandoÊ (dizendo)Ê 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.ÊEisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
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. SenhorÊ Deus,Ê conduziÊ aÊ vossaÊ
IgrejaÊàÊperfeiçãoÊnaÊféÊeÊnoÊamor,Ê
emÊ comunhãoÊ comÊ oÊ nossoÊ PapaÊ
N.,ÊoÊnossoÊBispoÊN.,ÊcomÊtodosÊosÊ
Bispos,Ê presbíterosÊ eÊ diáconosÊ eÊ
todoÊoÊpovoÊqueÊconquistastes. 
T. Confirmai o vosso povo na 
unidade! 
 
P. Dai-nosÊolhosÊparaÊverÊasÊneces-
sidadesÊeÊosÊsofrimentosÊdosÊnossosÊ
irmãosÊ eÊ irmãs;Ê inspirai-nosÊ pala-
vrasÊeÊaçõesÊparaÊconfortarÊosÊdesa-
nimadosÊ eÊ oprimidos;Ê fazeiÊ que,Ê aÊ
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exemploÊ deÊ Cristo,Ê eÊ seguindoÊ oÊ
seuÊmandamento,ÊnosÊempenhemosÊ
lealmenteÊ noÊ serviçoÊ aÊ eles.ÊVossaÊ
IgrejaÊsejaÊ testemunhaÊvivaÊdaÊver-
dadeÊeÊdaÊliberdade,ÊdaÊjustiçaÊeÊdaÊ
paz,ÊparaÊqueÊtodaÊaÊhumanidadeÊseÊ
abraÊàÊesperançaÊdeÊumÊmundoÊno-
vo. 
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo! 
 
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 bemÊ
aventuradaÊVirgemÊMaria,ÊcomÊSãoÊ
José,ÊseuÊesposo,ÊcomÊosÊApóstolosÊ
eÊMártires,Ê eÊ todosÊ osÊ Santos,Ê vosÊ
louvaremosÊ eÊ glorificaremos,Ê porÊ
JesusÊCristo,ÊvossoÊFilho. 
 
P. PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCris-
to,Ê aÊ vós,ÊDeusÊPaiÊ todoÊ poderoso,Ê
naÊ unidadeÊ doÊEspíritoÊSanto,Ê todaÊ
aÊhonraÊeÊtodaÊaÊglória,ÊagoraÊeÊparaÊ
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:ÊÓÊDeusÊtodoÊpoderoso,Ê
nósÊ vosÊ pedimosÊ humildementeÊ
que,Êalimentando-nosÊcomÊoÊCorpoÊ
eÊ oÊ SangueÊ deÊ Cristo,Ê possamosÊ
participarÊdaÊvossaÊvida.ÊPorÊCristo,Ê
nossoÊSenhor.Ê 
T. Amém. 
 
 
 
 
 

BÊNÇÃO FINAL 
TC I  (“Bênção de Aarão”) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. DeusÊvosÊabençoeÊeÊvosÊguarde. 
T. Amém! 
 
P. EleÊ vosÊmostreÊ aÊ suaÊ faceÊ eÊ seÊ
compadeçaÊdeÊvós. 
T. Amém! 
 
P. VolvaÊparaÊvósÊoÊseuÊolharÊeÊvosÊ
dêÊaÊsuaÊpaz. 
T. Amém! 
 
P. Abençoe-vosÊ DeusÊ todoÊ pode-
roso,ÊPaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 

CANTO FINAL 
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