
Com.: Com alegria nos reunimos pa-
ra glorificar o Deus da vida, que nos 
dá força na caminhada. A ele quere-
mos bendizer e louvar em todo o tem-
po, pois reconhecemos sua justiça e 
misericórdia que salvam os humildes. 
Despojada de toda soberba, nossa 
oração seja agora e sempre agradável 
ao Senhor.  

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.  
T. Amém. 
 
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 
 

ATO PENITENCIAL 
 

P. O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. Con-
fessemos os nossos pecados: 
T. Confesso a Deus todo-poderoso e 
a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes, por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha 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 Se-
nhor. 
 
P. Deus, Pai misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém. 
 

 
 

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 bendizemos, nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos, nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, Cor-
deiro 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 vos, o Senhor, só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

P. Deus eterno e todo-poderoso, au-
mentai em nós a fé, a esperança e a 
caridade e dai-nos amar o que orde-
nais para conseguirmos o que prome-
teis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: Ouçamos a palavra que nos 
salva. Ela nos mostra que a oração 
dos humildes penetra os céus e chega 
aos ouvidos de Deus; mostra também 
que o Senhor se põe ao lado e acolhe 
a súplica dos que nele confiam. 
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I LEITURA 
 (Eclo. 35, 15b-17.20-22a) 

 
Leitura do Livro do Eclesiástico 
 
O Senhor é um juiz que não faz dis-
criminação de pessoas. Ele não é par-
cial em prejuízo do pobre, mas escu-
ta, sim, as súplicas dos oprimidos; 
jamais despreza a súplica do órfão, 
nem da viúva, quando desabafa suas 
mágoas. Quem serve a Deus como 
ele o quer, será bem acolhido e suas 
súplicas subirão até as nuvens. A pre-
ce do humilde atravessa as nuvens: 
enquanto não chegar não terá repou-
so; e não descansará até que o Altíssi-
mo intervenha, faça justiça aos justos 
e execute o julgamento.  
Palavra do Senhor.  
T. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (33) 
 
O pobre clama a Deus e ele escuta: o 
Senhor liberta a vida dos seus ser-
vos. 
 
Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo, seu louvor estará sempre em 
minha boca. Minha alma se gloria no 
Senhor; que ouçam os humildes e se 
alegrem! 
 
Mas ele volta a sua face contra os 
maus, para da terra apagar sua lem-
brança. Clamam os justos, e o Se-
nhor bondoso escuta e de todas as 
angústias os liberta. 
 
Do coração atribulado ele está perto 
e conforta os de espírito abatido. 
Mas o Senhor liberta a vida dos seus 
servos, e castigado não será quem 
nele espera. 
 

II LEITURA (Tm 4, 6-8. l6-l8) 
 
Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo 
 
Caríssimo: Quanto a mim, eu já estou 
para ser oferecido em sacrifício; 
aproxima-se o momento de minha 
partida. Combati o bom combate, 
completei a corrida, guardei a fé. 
Agora está reservada para mim a co-

roa da justiça, que o Senhor, justo 
juiz, me dará naquele dia; e não so-
mente a mim, mas também a todos 
que esperam com amor a sua mani-
festação gloriosa. Na minha primeira 
defesa, ninguém me assistiu; todos 
me abandonaram. Oxalá que não lhes 
seja levado em conta. Mas o Senhor 
esteve a meu lado e me deu forças; 
ele fez com que a mensagem fosse 
anunciada por mim integralmente, e 
ouvida por todas as nações; e eu fui 
libertado da boca do leão. O Senhor 
me libertará de todo mal e me salvará 
para o seu Reino celeste. A ele a gló-
ria, pelos séculos dos séculos! 
Amém.  
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
O Senhor reconciliou o mundo em 
Cristo, confiando-nos sua Palavra; a 
Palavra da reconciliação, a Palavra 
que hoje, aqui, nos salva. 
 

EVANGELHO (Lc 18, 9-14) 
 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas. 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
Naquele tempo, Jesus contou esta 
parábola para alguns que confiavam 
na sua própria justiça e desprezavam 
os outros: “Dois homens subiram ao 
Templo para rezar: um era fariseu, o 
outro cobrador de impostos. O fari-
seu, de pé, rezava assim em seu ínti-
mo: Ó Deus, eu te agradeço porque 
não sou como os outros homens, la-
drões, desonestos, adúlteros, nem co-
mo este cobrador de impostos. Eu 
jejuo duas vezes por semana, e dou o 
dízimo de toda a minha renda’. O co-
brador de impostos, porém, ficou à 
distância, e nem se atrevia a levantar 
os olhos para o céu; mas batia no pei-
to, dizendo: ‘Meu Deus, tem piedade 
de mim que sou pecador!’ Eu vos di-
go: este último voltou para casa justi-

ficado, o outro não. Pois quem se ele-
va será humilhado, e quem se humi-
lha será elevado”. 
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 

 
PROFISSÃO DE FÉ 

 
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra; e em Je-
sus Cristo, seu único Filho, nosso Se-
nhor, que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; nasceu da Vir-
gem Maria; padeceu sob Pôncio Pila-
tos, foi crucificado, morto e sepul-
tado; desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu 
aos céus; está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. 
Creio no Espírito Santo; na santa 
Igreja católica; na comunhão dos 
santos; na remissão dos pecados; na 
ressurreição da carne; na vida eter-
na. Amém. 

 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. Aprendemos de Jesus qual a ora-
ção agradável a Deus. Vamos, por-
tanto, dirigir-nos ao Pai com humil-
dade e confiança, dizendo: 
T. Tende compaixão de nós, Se-
nhor! 
 
1. Pela Igreja; que vós, Senhor, lhe 
deis paz e unidade e a conserveis 
sempre fiel ao Evangelho, vos pedi-
mos. 
T. Tende compaixão de nós, Se-
nhor! 
 
2. Pelos ministros ordenados e leigos; 
que vós lhes concedais a alegria da 
doação ao serviço do vosso Reino, 
vos pedimos. 
T. Tende compaixão de nós, Se-
nhor! 
 
3. Pelos jovens; que vós os ilumineis 
e os protejais em seus anseios de uma 
vida sempre alegre e feliz, vos pedi-
mos. 
T. Tende compaixão de nós, Se-
nhor! 
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4. Pelos que sofrem; que vós  livreis a 
todos das doenças, da fome  e de toda 
espécie de sofrimento, vos pedimos. 
T. Tende compaixão de nós, Se-
nhor! 
 
5. Por todos nós; que cultivemos 
sempre a humildade e saibamos aco-
lher nossos irmãos e nossas irmãs 
com bondade e amor, vos pedimos. 
T. Tende compaixão de nós, Se-
nhor! 
 
P.  Ó Deus, que inspirais nossas sú-
plicas, atendei os pedidos que humil-
demente vos dirigimos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja! 
 

ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P. Olhai, ó Deus, com bondade, as 
oferendas que colocamos diante de 
vós, e seja para vossa glória a cele-
bração que realizamos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  IV 
 
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 salvação. 
 
P. Na verdade, ó  Pai, é nosso dever  
dar-vos graças, é nossa salvação dar-
vos glória: só vós sois o Deus vivo e 
verdadeiro que existis antes de todo o 
tempo e permaneceis para sempre, 
habitando em luz inacessível. Mas, 

porque sois o Deus de bondade e a 
fonte da vida, fizestes todas as coisas 
para cobrir de bênçãos as vossas cria-
turas e a muitos alegrar com a vossa 
luz. 
T. Alegrai-vos, ó Pai, com a vossa 
luz! 
 
P. Eis, pois, diante de vós todos os 
anjos que vos servem e glorificam 
sem cessar, contemplando a vossa 
glória. Com eles, também nós, e, por 
nossa voz, tudo o que criastes, cele-
bramos o vosso nome, cantando 
(dizendo) a uma só voz:  
T. 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 altu-
ras! 
 
P. Nós proclamamos a vossa grande-
za, Pai santo, a sabedoria e o amor 
com que fizestes todas as coisas: cri-
astes o homem e a mulher à vossa 
imagem e lhes confiastes todo o uni-
verso, para que, servindo a vós, seu 
Criador, dominassem toda criatura. E 
quando pela desobediência perderam 
a vossa amizade, não os abandonastes 
ao poder da morte, mas a todos so-
correstes com bondade, para que, ao 
procurar-vos, vos pudessem encon-
trar. 
T. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam! 
 
P. E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mulhe-
res e os instruístes pelos profetas na 
esperança da salvação. E de tal modo, 
Pai santo, amastes o mundo que, che-
gada a plenitude dos tempos, nos en-
viastes vosso próprio Filho para ser o 
nosso Salvador. 
T. Por amor nos enviastes vosso 
Filho! 
 
P. Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, viveu em tudo a condição hu-
mana, menos o pecado, anunciou aos 
pobres a salvação, aos oprimidos, a 
liberdade, aos tristes, a alegria. E para 
realizar o vosso plano de amor, entre-
gou-se à morte e, ressuscitando dos 

mortos, venceu a morte e renovou a 
vida. 
T. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte! 
 
P. E, a fim de não mais vivermos pa-
ra nós, mas para ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de vós, 
ó Pai, o Espírito Santo, como primei-
ro dom aos vossos fiéis para santifi-
car todas as coisas, levando à plenitu-
de a sua obra. 
T. Santificai-nos pelo dom do vosso 
Espírito! 
 
P. Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique es-
tas oferendas, a fim de que se tornem 
o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, para ce-
lebrarmos este grande mistério que 
ele nos deixou em sinal da eterna ali-
ança. 
T. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito! 
 
P. Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, 
tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. Enquanto 
ceavam, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo:  
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
Do mesmo modo, ele tomou em suas 
mãos o cálice com vinho, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo:  
 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA  E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS PARA REMISSÃO DOS PE-
CADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.  
 
P. Eis o mistério da fé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
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P. Celebrando, agora, ó Pai, a memó-
ria da nossa redenção, anunciamos a 
morte de Cristo e sua descida entre os 
mortos, proclamamos a sua ressurrei-
ção e ascensão à vossa direita, e, es-
perando a sua vinda gloriosa, nós vos 
oferecemos o seu Corpo e Sangue, 
sacrifício do vosso agrado e salvação 
do mundo inteiro. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
 
P. Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes à vossa Igreja e concedei 
aos que vamos participar do mesmo 
pão e do mesmo cálice que, reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo, 
nos tornemos em Cristo um sacrifício 
vivo para o louvor da vossa glória. 
T. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor! 
 
P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de to-
dos pelos quais vos oferecemos este 
sacrifício: o vosso servo o Papa N., o 
nosso Arcebispo N., os bispos do 
mundo inteiro, os presbíteros e todos 
os ministros, os fiéis que, em torno 
deste altar, vos oferecem este sacrifí-
cio, o povo que vos pertence e todos 
aqueles que vos procuram de coração 
sincero. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
 
P. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo e de 
todos os mortos dos quais só vós co-
nhecestes a fé. 
T. A todos saciai com vossa glória! 
 
P. E a todos nós, vossos filhos e fi-
lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, com 
os Apóstolos e todos os Santos, pos-
samos alcançar a herança eterna no 
vosso reino, onde, com todas as cria-
turas, libertas da corrupção do pecado 
e da morte, vos glorificaremos por 
Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos elei-
tos! 
 
P. Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, 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. Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e 
vínculo de união fraterna, rezemos, 
juntos, como 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 ofendido; e não nos 
deixeis cair em tentação, mas li-
vrai-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 prote-
gidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria 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 vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo 
T. Amém! 
 
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
 
T. 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. 
 
P. Felizes os convidados para a Ceia 
do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. 
T. Senhor, eu não sou digno (a) de 

que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo (a). 

 
CANTO DE COMUNHÃO 

 
ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Ó Deus, que os vossos sacramen-
tos produzam em nós o que signifi-
cam, a fim de que um dia entremos 
em plena posse do mistério que agora 
celebramos. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
T. Amém. 
 

BÊNÇÃO FINAL 
 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 
T. Amém. 
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