
Com.: AÊmissãoÊdeÊanunciarÊaÊtodosÊ
aÊ boaÊ novaÊ daÊ salvaçãoÊ éÊ contínua,Ê
poisÊexisteÊmuitaÊgenteÊqueÊaindaÊnãoÊ
seÊ encontrouÊ comÊ oÊ CristoÊ Liberta-
dor.ÊQueÊÊaÊcelebraçãoÊdestaÊEucaris-
tiaÊ sejaÊ conviteÊ paraÊ renovarmosÊ oÊ
empenhoÊ noÊ cumprimentoÊ deÊ nossaÊ
tarefaÊmissionária. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 

P. AÊ graçaÊ deÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ
Cristo,Ê oÊ amorÊ doÊPaiÊ eÊ aÊ comunhãoÊ
doÊEspíritoÊSantoÊestejamÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 
 

ATO PENITENCIAL 
 
P. NemÊsempreÊnossaÊvidaÊcorrespon-
deÊaoÊprojetoÊqueÊDeusÊtemÊparaÊnós.Ê
AbramosÊ oÊ coraçãoÊ àÊ misericórdiaÊ
divina,Ê confessandoÊ osÊ nossosÊ peca-
dos:Ê 
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. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcompai-
xãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊosÊnossosÊpecadosÊ
eÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 
 

HINO DE LOUVOR  
 

P. GlóriaÊaÊDeusÊnasÊalturas, 
T. eÊpazÊnaÊterraÊaosÊhomensÊporÊEleÊ
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amados.ÊSenhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: nósÊ vosÊ
louvamos,Ê nósÊ vosÊ bendizemos,Ê nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos, nósÊvosÊdamosÊgraçasÊporÊvossaÊ
imensaÊglória.ÊSenhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, SenhorÊDeus,ÊCor-
deiroÊ deÊ Deus,Ê FilhoÊ deÊ DeusÊ Pai.Ê
Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. VósÊqueÊtiraisÊ
oÊpecadoÊdoÊÊmundo,ÊacolheiÊaÊnossaÊ
súplica.ÊVós que estais à direita do 
Pai, tende piedade de nós. SóÊvósÊ
soisÊoÊSanto,ÊsóÊvos,ÊoÊSenhor,Êsó vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo,ÊcomÊoÊEs-
píritoÊ Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai.Ê
Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeusÊ deÊ poderÊ eÊ misericórdia,Ê
queÊconcedeisÊaÊvossosÊfilhosÊeÊfilhasÊ
aÊ graçaÊ deÊ vosÊ servirÊ comoÊ devem,Ê
fazeiÊqueÊcorramosÊlivrementeÊaoÊen-
controÊ dasÊ vossasÊ promessas.Ê PorÊ
nossoÊSenhorÊ JesusÊCristo,Ê vossoÊFi-
lho,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: OÊamorÊdeÊDeusÊparaÊcomÊasÊ
criaturasÊmanifestou-seÊnaÊhistóriaÊdaÊ
humanidadeÊ comoÊ atoÊ deÊ bondadeÊ eÊ
misericórdia,ÊparticularmenteÊcomÊosÊ
pecadores. 
 

I LEITURA (SbÊ11,Ê22-12,2) 
 
Leitura do Livro da Sabedoria 
 
Senhor,ÊoÊmundoÊinteiro,ÊdianteÊdeÊti,Ê
éÊcomoÊumÊgrãoÊdeÊareiaÊnaÊbalança,Ê
umaÊ gotaÊ deÊ orvalhoÊ daÊ manhãÊ queÊ
caiÊsobreÊaÊterra.ÊEntretanto,ÊdeÊtodosÊ
tensÊ compaixão,Ê porqueÊ tudoÊ podes.Ê
FechasÊosÊolhosÊaosÊpecadosÊdosÊho-
mens,Ê paraÊ queÊ seÊ arrependam.Ê Sim,Ê
amasÊtudoÊoÊqueÊexiste,ÊeÊnãoÊdespre-
zasÊ nadaÊ doÊ queÊ fizeste;Ê porque,Ê seÊ
odiassesÊ algumaÊ coisaÊ nãoÊ aÊ teriasÊ
criado.ÊDaÊmesmaÊforma,ÊcomoÊpode-
riaÊ algumaÊ coisaÊ existir,Ê seÊ nãoÊ aÊ ti-

vessesÊquerido?ÊOuÊcomoÊpoderiaÊserÊ
mantida,ÊseÊporÊtiÊnãoÊfosseÊchamada?Ê
AÊtodos,Êporém,ÊtuÊtratasÊcomÊbonda-
de,ÊporqueÊtudoÊéÊteu,ÊSenhor,ÊamigoÊ
daÊ vida.Ê OÊ teuÊ espíritoÊ incorruptívelÊ
estáÊ emÊ todasÊ asÊ coisas!Ê ÉÊ porÊ issoÊ
queÊ corrigesÊ comÊcarinhoÊ osÊ queÊ ca-
emÊ eÊ osÊ repreendes,Ê lembrando-lhesÊ
seusÊpecados,ÊparaÊqueÊseÊafastemÊdoÊ
malÊeÊcreiamÊemÊti,ÊSenhor.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 
SALMO RESPONSORIAL (144) 

 
BendireiÊ eternamenteÊ vossoÊ nome;Ê
paraÊsempre,ÊóÊSenhor,ÊoÊlouvarei! 
 
ÓÊ meuÊ Deus,Ê queroÊ exaltar-vos,Ê óÊ
meuÊ Rei,Ê eÊ bendizerÊ oÊ vossoÊ nomeÊ
pelosÊséculos.ÊTodosÊosÊdiasÊhavereiÊ
deÊbendizer-vos,ÊheiÊdeÊlouvarÊoÊvos-
soÊnomeÊparaÊsempre. 
 
MisericórdiaÊ eÊ piedadeÊ éÊ oÊ Senhor,Ê
eleÊ éÊ amor,Ê éÊ paciência,Ê éÊ compai-
xão.Ê OÊ SenhorÊ éÊ muitoÊ bomÊ paraÊ
comÊ todos,Ê suaÊ ternuraÊ abraçaÊ todaÊ
criatura. 
 
QueÊvossasÊobras,ÊóÊSenhor,ÊvosÊglo-
rifiquem,ÊeÊosÊvossosÊsantosÊcomÊlou-
voresÊvosÊbendigam!ÊNarremÊaÊglóriaÊ
eÊ oÊ esplendorÊ doÊ vossoÊ reinoÊ eÊ sai-
bamÊproclamarÊvossoÊpoder! 
 
OÊSenhorÊéÊamorÊfielÊemÊsuaÊpalavra,Ê
éÊsantidadeÊemÊtodaÊobraÊqueÊeleÊfaz.Ê
EleÊsustentaÊtodoÊaqueleÊqueÊvacilaÊeÊ
levantaÊtodoÊaqueleÊqueÊtombou. 
 

II LEITURA  (TsÊ1,Ê11-2,Ê2) 
 

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses 
 
Irmãos:Ê NãoÊ cessamosÊ deÊ rezarÊ porÊ
vós,ÊparaÊqueÊoÊnossoÊDeusÊvosÊ façaÊ
dignosÊ daÊ suaÊ vocação.ÊQueÊ ele,Ê porÊ
seuÊ poder,Ê realizeÊ todoÊ oÊ bemÊ queÊ
desejaisÊeÊ torneÊativaÊaÊvossaÊfé.ÊAs-
simÊ oÊ nomeÊ deÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ

CristoÊseráÊglorificadoÊemÊvós,ÊeÊvósÊ
nele,Ê emÊ virtudeÊ daÊ graçaÊ doÊ nossoÊ
DeusÊ eÊ doÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo.Ê NoÊ
queÊseÊrefereÊàÊvindaÊdeÊnossoÊSenhorÊ
JesusÊCristoÊeÊàÊnossaÊuniãoÊcomÊele,Ê
nósÊvosÊpedimos,Êirmãos:ÊnãoÊdeixeisÊ
tãoÊfacilmenteÊtranstornarÊaÊvossaÊca-
beça,ÊnemÊvosÊalarmeisÊporÊcausaÊdeÊ
algumaÊ revelação,Ê ouÊ cartaÊ atribuídaÊ
aÊnós,ÊafirmandoÊqueÊoÊDiaÊdoÊSenhorÊ
estáÊpróximo.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO  

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
DeusÊ oÊmundoÊ tantoÊ amou,Ê queÊ seuÊ
FilhoÊentregou!ÊQuemÊnoÊFilhoÊcrêÊeÊ
confia,ÊneleÊencontraÊeternaÊvida! 
 

EVANGELHO (LcÊ19,Ê1-10) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊLucas. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê JesusÊ tinhaÊ entradoÊ
emÊJericóÊeÊestavaÊatravessandoÊaÊci-
dade.ÊHaviaÊaliÊumÊhomemÊchamadoÊ
Zaqueu,ÊqueÊeraÊchefeÊdosÊcobradoresÊ
deÊ impostosÊ eÊ muitoÊ rico.Ê ZaqueuÊ
procuravaÊ verÊ quemÊ eraÊ Jesus,Ê masÊ
nãoÊ conseguia,Ê porÊ causaÊ daÊ multi-
dão,Ê poisÊ eraÊmuitoÊ baixo.Ê EntãoÊ eleÊ
correuÊàÊfrenteÊeÊsubiuÊnumaÊfigueiraÊ
paraÊ verÊ Jesus,Ê queÊ deviaÊ passarÊ porÊ
ali.Ê QuandoÊ JesusÊ chegouÊ aoÊ lugar,Ê
olhouÊ paraÊ cimaÊ eÊ disse:Ê “Zaqueu,Ê
desceÊdepressa!ÊHojeÊeuÊdevoÊficarÊnaÊ
tuaÊcasa”.ÊÊEleÊdesceuÊdepressa,ÊeÊre-
cebeuÊJesusÊcomÊalegria.ÊAoÊverÊisso,Ê
todosÊcomeçaramÊaÊmurmurar,Êdizen-
do:Ê “EleÊ foiÊ hospedar-seÊ naÊ casaÊ deÊ
umÊ pecador!”Ê ZaqueuÊ ficouÊ deÊ pé,Ê eÊ
disseÊ aoÊ Senhor:Ê Ê “Senhor,Ê euÊ douÊ aÊ
metadeÊ dosÊmeusÊ bensÊ aosÊ pobres,Ê eÊ
seÊ defraudeiÊ alguém,Ê vouÊ devolverÊ
quatroÊ vezesÊ mais”.Ê JesusÊ lheÊ disse:Ê
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“HojeÊ aÊ salvaçãoÊ entrouÊ nestaÊ casa,Ê
porqueÊ tambémÊ esteÊ homemÊ éÊ umÊ
filhoÊdeÊAbraão.ÊComÊefeito,ÊoÊFilhoÊ
doÊ HomemÊ veioÊ procurarÊ eÊ salvarÊ oÊ
queÊestavaÊperdido”. 
PalavraÊdaÊSalvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 

 
PROFISSÃO DE FÉ 

 
T. CreioÊemÊDeusÊPaiÊtodo-poderoso, 
criador do céu e da terra; eÊemÊJe-
susÊCristo,ÊseuÊúnicoÊFilho,ÊnossoÊSe-
nhor,Êque foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; nasceuÊ daÊ Vir-
gemÊMaria;ÊpadeceuÊsobÊPôncioÊPila-
tos,Êfoi crucificado, morto e sepul-
tado; desceuÊ àÊ mansãoÊ dosÊ mortos;Ê
ressuscitou ao terceiro dia, subiuÊ
aosÊ céus;Ê estáÊ sentadoÊ àÊ direitaÊ deÊ
DeusÊ PaiÊ todo-poderoso,Ê donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. 
CreioÊ noÊ EspíritoÊ Santo;Ê na santa 
Igreja católica; naÊ comunhãoÊ dosÊ
santos; na remissão dos pecados; naÊ
ressurreiçãoÊdaÊ carne;Êna vida eter-
na. Amém. 
 

ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
 
P. IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê CristoÊ SalvadorÊ
dirigeÊsuaÊpalavraÊaÊtodasÊasÊpessoas:Ê
pobresÊ eÊ ricas,Ê semÊ estudoÊ eÊ cultos.Ê
OuçamosÊseuÊapeloÊeÊelevemosÊconfi-
antesÊnossaÊsúplica. 
1. ParaÊqueÊaÊ IgrejaÊ imiteÊaÊJesusÊnoÊ
zeloÊ evangelizador,Ê oferecendoÊ aÊ to-
dosÊ seuÊ testemunhoÊ missionárioÊ eÊ aÊ
oportunidadeÊ deÊ conversão,Ê rezemosÊ
aoÊSenhor. 
T. Senhor, ouvi-nos! 
 
2. PorÊtodasÊasÊpessoasÊqueÊprocuramÊ
realizarÊ seuÊ encontroÊ comÊ Cristo,Ê aÊ
fimÊdeÊqueÊsaibamÊacolherÊ seuÊapeloÊ
eÊ motivarÊ oÊ coraçãoÊ aoÊ anúncioÊ daÊ
boaÊ novaÊ doÊ Reino,Ê rezemosÊ aoÊ Se-
nhor. 
T.  Senhor, ouvi-nos! 
 
3.  PelosÊcoordenadoresÊdeÊpastoraisÊeÊ
movimentosÊ daÊ Igreja,Ê paraÊ queÊ de-
sempenhemÊ comÊ fidelidadeÊ eÊ solici-
tudeÊ aÊmissãoÊ queÊ lhesÊ foiÊ confiada,Ê
rezemosÊaoÊSenhor. 
T. Senhor, ouvi-nos! 

4. PelosÊsacerdotes,ÊdiáconosÊeÊoutrosÊ
ministrosÊeÊministras,ÊparaÊqueÊvivamÊ
naÊ alegriaÊdeÊ servirÊ oÊpovoÊdeÊDeus,Ê
rezemosÊaoÊSenhor. 
T. Senhor, ouvi-nos! 
 
P. Senhor,ÊnossoÊDeus,ÊqueÊviestesÊaoÊ
encontroÊdosÊpecadores,Ê ajudai-nosÊ aÊ
acolherÊ vossoÊ amorÊ eÊ misericórdia,Ê
paraÊqueÊaÊsalvaçãoÊentreÊtambémÊemÊ
nossaÊcasa.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
P. Orai,Ê irmãosÊ eÊ irmãs,Ê paraÊ queÊ oÊ
nossoÊ sacrifícioÊ sejaÊ aceitoÊ porÊDeusÊ
PaiÊtodo-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 

 
ÓÊDeus,Ê queÊ esteÊ sacrifícioÊ seÊ torneÊ
umaÊ oferendaÊ perfeitaÊ aosÊ vossosÊ
olhosÊ eÊ fonteÊ deÊ misericórdiaÊ paraÊ
nós.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B 
(MRÊpág.Ê848) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. CoraçõesÊaoÊalto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
 
P.Ê DemosÊ graçasÊ aoÊ Senhor,Ê nossoÊ
Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
 
P. NaÊverdade,ÊéÊjustoÊeÊnecessário,ÊéÊ
nossoÊ deverÊ eÊ salvaçãoÊ dar-vosÊ gra-
ças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊ oÊ lugar,Ê Se-
nhor,Ê PaiÊ santo,Ê criadorÊ doÊmundoÊ eÊ
fonteÊdaÊvida. 
NuncaÊ abandonaisÊ aÊ obraÊ daÊ vossaÊ
sabedoria,ÊagindoÊsempreÊnoÊmeioÊdeÊ
nós.Ê ComÊ vossoÊ braçoÊ poderoso,Ê
guiastesÊpeloÊdesertoÊoÊvossoÊpovoÊdeÊ
Israel. 
Hoje,ÊcomÊaÊluzÊeÊaÊforçaÊdoÊEspíritoÊ
Santo,Ê acompanhaisÊ sempreÊ aÊ vossaÊ

Igreja,Ê peregrinaÊ nesteÊmundo;Ê eÊ porÊ
JesusÊCristo,Ê vossoÊFilho,Ê aÊ acompa-
nhaisÊpelosÊcaminhosÊdaÊhistóriaÊatéÊaÊ
felicidadeÊperfeitaÊemÊvossoÊreino. 
PorÊ essaÊ razão,Ê tambémÊnós,Ê comÊosÊ
AnjosÊeÊSantos,ÊproclamamosÊaÊvossaÊ
glória,Ê cantandoÊ (dizendo)Ê aÊ umaÊ sóÊ
voz:Ê 
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. NaÊverdade,ÊvósÊsoisÊsantoÊeÊdignoÊ
deÊlouvor,ÊóÊDeus,ÊqueÊamaisÊosÊseresÊ
humanosÊ eÊ sempreÊ osÊ assistisÊ noÊ ca-
minhoÊdaÊvida.ÊNaÊverdade,ÊéÊbenditoÊ
oÊ vossoÊ Filho,Ê presenteÊ noÊ meioÊ deÊ
nós,Ê quandoÊ nosÊ reunimosÊ porÊ seuÊ
amor.Ê ComoÊ outroraÊ aosÊ discípulos,Ê
eleÊnosÊrevelaÊasÊEscriturasÊeÊparteÊoÊ
pãoÊparaÊnós. 
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós! 
 
P. NósÊvosÊsuplicamos,ÊPaiÊdeÊbonda-
de,ÊqueÊenvieisÊoÊvossoÊEspíritoÊSantoÊ
paraÊsantificarÊestesÊdonsÊdoÊpãoÊeÊdoÊ
vinho,Ê aÊ fimÊ deÊ queÊ seÊ tornemÊ paraÊ
nósÊoÊCorpoÊeÊoÊSangueÊdeÊnossoÊSe-
nhorÊJesusÊCristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo! 
 
P. NaÊvésperaÊdeÊsuaÊpaixão,ÊduranteÊ
aÊ últimaÊCeia,Ê eleÊ tomouÊ oÊ pão,Ê deuÊ
graçasÊeÊoÊpartiuÊeÊdeuÊaÊseusÊdiscípu-
los,Êdizendo:Ê 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS.  
 
DoÊmesmoÊmodo,ÊaoÊfimÊdaÊceia,Êele,Ê
tomandoÊoÊcáliceÊemÊsuasÊmãos,ÊdeuÊ
graçasÊnovamenteÊeÊoÊentregouÊaÊseusÊ
discípulos,Êdizendo:Ê 
 
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. 
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P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
P. Celebrando,Ê pois,Ê óÊ PaiÊ santo,Ê aÊ
memóriaÊdeÊCristo,ÊvossoÊFilho,Ênos-
soÊSalvador,ÊqueÊpelaÊpaixãoÊeÊmorteÊ
deÊ cruzÊ fizestesÊ entrarÊ naÊ glóriaÊ daÊ
ressurreiçãoÊ eÊ colocastesÊ àÊ vossaÊ di-
reita,Ê anunciamosÊ aÊ obraÊ doÊ vossoÊ
amorÊatéÊqueÊeleÊvenha,ÊeÊvosÊofere-
cemosÊ oÊ pãoÊ daÊ vidaÊ eÊ oÊ cáliceÊ daÊ
bênção. 
OlhaiÊ comÊ bondadeÊ paraÊ aÊ ofertaÊ daÊ
vossaÊ Igreja.Ê NelaÊ vosÊ apresentamosÊ
oÊsacrifícioÊpascalÊdeÊCristo,ÊqueÊvosÊ
foiÊ entregue.Ê EÊ concedeiÊ que,Ê pelaÊ
forçaÊdoÊEspíritoÊdoÊvossoÊamor,Êseja-
mosÊ contados,Ê agoraÊ eÊ porÊ todaÊ aÊ
eternidade,ÊentreÊosÊmembrosÊdoÊvos-
soÊ Filho,Ê cujoÊ CorpoÊ eÊ SangueÊ co-
mungamos. 
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 
 
P. Fortalecei,Ê Senhor,Ê naÊ unidadeÊ osÊ
convidadosÊaÊparticiparÊdaÊvossaÊme-
sa.ÊEmÊcomunhãoÊcomÊoÊnossoÊPapaÊ
N.ÊeÊoÊnossoÊArcebispoÊN.,ÊcomÊtodosÊ
osÊ Bispos,Ê presbíteros,Ê diáconosÊ eÊ
comÊ todoÊ oÊ vossoÊ povo,Ê possamosÊ
irradiarÊ confiançaÊ eÊ alegriaÊ eÊ cami-
nharÊ comÊ féÊ eÊ esperançaÊ pelasÊ estra-
dasÊdaÊvida. 
T. Tornai viva nossa fé, nossa espe-
rança! 
 
P. Lembrai-vosÊ dosÊ nossosÊ irmãosÊ eÊ
irmãsÊ(N.ÊeÊN.),ÊqueÊadormeceramÊnaÊ
pazÊ doÊ vossoÊ Cristo,Ê eÊ deÊ todosÊ osÊ
falecidos,ÊcujaÊféÊsóÊvósÊconhecestes:Ê
acolhei-osÊnaÊluzÊdaÊvossaÊfaceÊeÊcon-
cedei-lhes,Ê noÊ diaÊ daÊ ressurreição,Ê aÊ
plenitudeÊdaÊvida.Ê 
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna! 
 
P. Concedei-nosÊ ainda,Ê noÊ fimÊ daÊ
nossaÊ peregrinaçãoÊ terrestre,Ê chegar-
mosÊ todosÊàÊmoradaÊ eterna,ÊondeÊvi-
veremosÊparaÊsempreÊconvosco.ÊEÊemÊ
comunhãoÊ comÊ aÊ bem-aventuradaÊ
VirgemÊ Maria,Ê comÊ osÊ ApóstolosÊ eÊ
Mártires,Ê eÊ todosÊosÊSantos,ÊvosÊ lou-
varemosÊ eÊ glorificaremos,Ê porÊ JesusÊ
Cristo,ÊvossoÊFilho.Ê 
PorÊCristo,Ê comÊCristo,Ê emÊCristo,Ê aÊ

vós,ÊDeusÊPaiÊtodo-poderoso,ÊnaÊuni-
dadeÊdoÊEspíritoÊSanto,Ê todaÊaÊhonraÊ
eÊtodaÊaÊglória,ÊagoraÊeÊparaÊsempre. 
T. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 
P. ObedientesÊàÊpalavraÊdoÊSalvadorÊ
eÊ formadosÊ porÊ seuÊ divinoÊ ensina-
mento,ÊousamosÊdizer: 
 
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-nosÊ deÊ todosÊ osÊ males,Ê óÊ
Pai,ÊeÊdai-nosÊhojeÊaÊvossaÊpaz.ÊAju-
dadosÊ pelaÊ vossaÊ misericórdia,Ê seja-
mosÊsempreÊlivresÊdoÊpecadoÊeÊprote-
gidosÊ deÊ todosÊ osÊ perigos,Ê enquanto,Ê
vivendoÊ aÊ esperança,Ê aguardamosÊ aÊ
vindaÊdoÊCristoÊSalvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre! 
 
P. SenhorÊJesusÊCristo,ÊdissestesÊaosÊ
vossosÊ Apóstolos:Ê EuÊ vosÊ deixoÊ aÊ
paz,Ê euÊ vosÊ douÊ aÊ minhaÊ paz.Ê NãoÊ
olheisÊ osÊ nossosÊ pecados,Ê masÊ aÊ féÊ
queÊ animaÊ vossaÊ Igreja;Ê dai-lhe,Ê se-
gundoÊoÊvossoÊdesejo,ÊaÊpazÊeÊaÊuni-
dade.ÊVós,ÊqueÊsoisÊDeus,ÊcomÊoÊPaiÊ
eÊoÊEspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P. AÊ pazÊ doÊ SenhorÊ estejaÊ sempreÊ
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 ti-
rais o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, dai-nos a 
paz. 
 
P. FelizesÊosÊconvidadosÊparaÊaÊCeiaÊ
doÊ Senhor.Ê EisÊ oÊ CordeiroÊ deÊ DeusÊ
queÊtiraÊoÊpecadoÊdoÊmundo. 

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

CANTO DE COMUNHÀO 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. ÓÊDeus,ÊfrutifiqueÊemÊnósÊaÊvossaÊ
graça,Ê aÊ fimÊ deÊ que,Ê preparadosÊ porÊ
vossosÊ sacramentos,Ê possamosÊ rece-
berÊoÊqueÊprometem.ÊPorÊCristo,Ênos-
soÊSenhor. 
T. Amém. 
 

BÊNÇÃO FINAL 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊtodo-poderoso,Ê
PaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
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