
Com.: Unidos no amor e na esperan-
ça, celebremos a presença do Senhor 
em nosso meio. Ele é o Deus da vida 
e o Pai de cada um de nós que forma-
mos a sua família. A vida em plenitu-
de, que todos almejamos, inicia-se já 
neste mundo. Demos graças a Deus 
por esse dom e pela garantia da res-
surreição em Cristo.  
 

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 descaso com a vida, dom de 
Deus, e a intolerância religiosa se 
mostram muito presentes na nossa 
sociedade. Peçamos ao Senhor per-
dão pelas nossas faltas contra o amor 
e a fraternidade. 
 
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-
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pírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém. 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. Deus de poder e misericórdia, 
afastai de nós todo obstáculo para 
que, inteiramente disponíveis, nos 
dediquemos ao vosso serviço. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.:  A obediência à palavra de 
Deus fortalece nossa fé na vida eterna 
e nos dá coragem diante das contrari-
edades. Acolhamos a palavra que nos 
confirma no caminho de Jesus e nos 
garante a vida em plenitude. 
 

I LEITURA (Mc 7,1-2. 9-14) 
 
Leitura do Segundo Livro dos Ma-
cabeus 
 
Naqueles dias, aconteceu que foram 
presos sete irmãos, com sua mãe, aos 
quais o rei, por meio de golpes de 
chicote e de nervos de boi, quis obri-
gar a comer carne de porco, que lhes 
era proibida. Um deles, tomando a 
palavra em nome de todos, falou as-
sim: “Que  pretendes? E que procuras   
saber de nós? Estamos prontos a mor-
rer, antes que violar as leis de nossos 
pais”. O segundo, prestes a dar o últi-
mo suspiro, disse: “Tu, ó malvado, 
nos tiras desta vida presente. Mas o 
Rei do universo nos ressuscitará para 
uma vida eterna, a nós que morremos 
por suas leis”. Depois deste, começa-
ram a torturar o terceiro. Apresentou 
a língua logo que o intimidaram e 
estendeu corajosamente as mãos. E 
disse, cheio de confiança: “Do Céu 
recebi estes membros; por causa de 
suas leis os desprezo, pois do Céu 
espero recebê-los de novo”. O pró-
prio rei e os que o acompanhavam 
ficaram impressionados com a cora-
gem desse adolescente, que conside-
rava os sofrimentos como se nada 
fossem. Morto também este, subme-
teram o quarto irmão aos mesmos 
suplícios, desfigurando-o. Estando 

quase a expirar, ele disse: “Prefiro ser 
morto pelos homens tendo em vista a 
esperança dada por Deus, que um dia 
nos ressuscitará. Para ti, porém, ó rei, 
não haverá ressurreição para a vida!” 
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 
 

SALMO RESPONSORIAL (16) 
 
Ao despertar, me saciará vossa pre-
sença e verei vossa face! 
 
Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, 
escutai-me e atendei o meu clamor! 
Inclinai o vosso ouvido à minha pre-
ce, pois não existe falsidade nos 
meus lábios! 
 
Os meus passos eu firmei na vossa 
estrada, e por isso os meus pés não 
vacilaram. Eu vos chamo, ó meu 
Deus, porque me ouvis, inclinai o 
vosso ouvido e escutai-me! 
 
Protegei-me qual dos olhos a pupila e 
guardai-me, à proteção de vossas 
asas. Mas eu verei, justificado, a vos-
sa face e ao despertar me saciará 
vossa presença. 
 

II LEITURA  (Ts 2,16-3,5) 
 
Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses 
 
Irmãos: Nosso Senhor Jesus Cristo e 
Deus nosso Pai, que nos amou em 
sua graça e nos proporcionou uma 
consolação eterna e feliz esperança, 
animem os vossos corações e vos 
confirmem em toda boa ação e pala-
vra. Quanto ao mais, irmãos, rezai 
por nós, para que a palavra do Senhor 
seja divulgada e glorificada como foi 
entre vós. Rezai também para que 
sejamos livres dos homens maus e 
perversos pois nem todos têm a fé! 
Mas o Senhor é fiel; ele vos confir-
mará e vos guardará do mal. O Se-
nhor nos dá a certeza de que vós es-
tais seguindo e sempre seguireis as 
nossas instruções. Que o Senhor diri-
ja os vossos corações ao amor de 
Deus e à firme esperança em Cristo. 
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Jesus Cristo é o Primogênito dos 
mortos; a ele a glória e o domínio 
para sempre! 
 

EVANGELHO (Lc 20, 27.34-38) 
(Mais breve) 

 
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! 
 
P. Naquele tempo, aproximaram-se 
alguns saduceus, que negam a ressur-
reição, e interrogaram a Jesus. Jesus 
respondeu: “Nesta vida, os homens e 
as mulheres casam-se, mas os que 
forem julgados dignos da ressurrei-
ção dos mortos e de participar da vida 
futura, nem eles se casam nem elas se 
dão em casamento; e já não poderão 
morrer, pois serão iguais aos anjos, 
serão filhos de Deus, porque ressusci-
taram. Que os mortos ressuscitam, 
Moisés também o indicou na passa-
gem da sarça, quando chama o Se-
nhor de ‘o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaac e o Deus de Jacó’. Deus não 
é Deus dos mortos, mas dos vivos, 
pois todos vivem para ele”.  
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. 
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 ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
 
P. Nosso Deus é o Deus dos vivos. 
Apresentemos-lhe, confiantes, nosso 
desejo de vida e dignidade para to-
dos, dizendo: 
T. Senhor, sois nossa vida e salva-
ção! 
 
1. Senhor, fazei de vossa Igreja ins-
trumento de esperança e libertação 
para a humanidade, vos pedimos. 
T. Senhor, sois nossa vida e salva-
ção! 
 
2.  Dai coragem e perseverança a to-
dos que anunciam a ressurreição e a 
esperança na vida eterna, vos pedi-
mos. 
T. Senhor, sois nossa vida e salva-
ção! 
 
3. Senhor, concede-nos a graça de 
não apenas acreditarmos na ressurrei-
ção, mas de vivermos como ressusci-
tados, vos pedimos. 
T. Senhor, sois nossa vida e salva-
ção! 
 
4. Senhor, dai-nos a graça de imitar 
vosso amor, vossa misericórdia e 
vosso perdão, nós vos pedimos. 
T. Senhor, sois nossa vida e salva-
ção! 
 
P. Senhor, Deus da vida e da alegria, 
ajudai-nos a construir vosso reino de 
paz e fraternidade, e confirmai-nos na 
fé, no amor e na ressurreição que 
aguardamos. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 
T. Receba ó 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. Lançai, ó Deus, sobre o nosso sa-
crifício um olhar de perdão e de paz, 
para que, celebrando a paixão do vos-
so Filho, possamos viver o seu misté-
rio. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  V 
 
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. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 
inteiro, de dia e de noite, agradecen-
do com Cristo, vosso Filho, nosso 
irmão.  
É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, 
mandando que se faça a mesma coisa 
que se fez naquela ceia derradeira. 
Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e 
à voz dos santos todos, pra cantar 
(dizer):  
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. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo co-
nosco no Cristo, falando conosco por 
ele, mandai vosso Espírito Santo, a 
fim de que as nossas ofertas se mu-
dem no Corpo e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
T. Mandai vosso Espírito Santo! 
  
P. Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou pa-
ra o céu e deu graças, partiu o pão e o 
entregou a seus discípulos, dizendo:  
 

TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS.  
  
Do mesmo modo, no fim da ceia, to-
mou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente e o entregou 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. Tudo isto é mistério da fé! 
T. Toda vez que se come deste pão, 
toda vez que se bebe deste vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e 
se fica esperando sua volta! 
  
P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós que-
remos a vós oferecer este Pão que 
alimenta e que dá vida, este Vinho 
que nos salva e dá coragem! 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
  
P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofereci-
dos, o Espírito nos una num só corpo, 
pra sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só cor-
po! 
  
P. Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, 
cada dia renovando a esperança de 
chegar junto a vós, na vossa paz. 
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus! 
  
P. Dai ao santo Padre, o Papa N. ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a N., 
que é Arcebispo desta Igreja, muita 
luz pra guiar o seu rebanho. 
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus! 
  
P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, com São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
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vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos. 
T. Esperamos entrar na vida eter-
na! 
  
P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos marca-
dos com o sinal da fé, abrindo vossos 
braços, acolhei-os. Que vivam para 
sempre bem felizes no reino que pra 
todos preparastes. 
T. A todos dai a luz que não se apa-
ga! 
  
P. E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso. 
  
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Santo, toda a honra e toda 
a glória, agora e para sempre. 
T. Amém. 
  

RITO DA COMUNHÃO 
  
P. Obedientes à palavra do Salvador 
e formados por seu divino ensina-
mento, ousamos dizer:  
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. 
   
P. 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. Fortificados por este alimento sa-
grado, nós vos damos graças, ó Deus, 
e imploramos a vossa clemência; fa-
zei que perseverem na sinceridade do 
vosso amor aqueles que fortalecestes 
pela infusão do Espírito Santo. 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-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 
T. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO PELA GRAÇA  
DE CUMPRIR A VONTADE  

DE DEUS 
 
Ó Jesus pregado na cruz, suplico-vos: 
concedei-me a graça de sempre, em 
toda a parte e em tudo, cumprir fiel-
mente a santíssima vontade de Vosso 
Pai. E quando essa vontade de Deus 
me parecer penosa e difícil de cum-
prir, então suplico-vos, Jesus, que das 
Vossas chagas desça sobre mim força 
e vigor, e que a minha boca repita: 
Seja feita a Vossa vontade, Senhor!  
 
Ó Salvador do mundo, amante da re-
denção humana, que em tão terríveis 
suplícios de dor Vos esqueceis de 
Vós mesmo e Vos lembrais da salva-
ção das almas, Jesus cheio de com-
paixão, concedei-me a graça de me 
esquecer de mim mesmo para viver 
totalmente para as almas, ajudando-
Vos na obra da salvação, segundo a 
santíssima vontade de Vosso Pai. 
 
Jesus, Eu Confio em Vós. 4. ed. Curi-
tiba, Congregação dos Marianos, 
1991, p. 40. 
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