
Com.: IrmãosÊeÊirmãs,ÊaoÊredorÊdaÊ
mesaÊeucarística,ÊvamosÊdarÊgraçasÊ
aÊDeusÊpeloÊamorÊqueÊEleÊnosÊde-
dicaÊ emÊ seuÊ carinhoÊ deÊ Pai!Ê Se,Ê
devidoÊ àsÊ muitasÊ tribulaçõesÊ daÊ
vida,ÊandamosÊumÊtantoÊcansados,Ê
levantemosÊ aÊ cabeçaÊ eÊ recupere-
mosÊaÊesperança.ÊAfinal,ÊnãoÊesta-
mosÊ desprotegidosÊ umaÊ vezÊ queÊ
podemosÊ contarÊ comÊ aÊ forçaÊ daÊ
Eucaristia. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 
P.ÊAÊgraçaÊdeÊnossoÊSenhorÊJesusÊ
Cristo,Ê oÊ amorÊ doÊ PaiÊ eÊ aÊ comu-
nhãoÊ doÊ EspíritoÊ SantoÊ estejamÊ
convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo! 
 

ATO PENITENCIAL 
 

P. VamosÊ reconhecerÊ que,Ê dianteÊ
dasÊdificuldades,ÊmuitasÊvezesÊnosÊ
faltaÊcoragem,ÊféÊeÊesperança.ÊBus-
quemosÊoÊperdãoÊdeÊDeus,Ê implo-
rando:Ê 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊ deÊ nós,Ê perdoeÊ nossosÊ pe-
cadosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 
 

HINO DE LOUVOR 
 
P. GlóriaÊaÊDeusÊnasÊalturas, 
T. eÊpazÊnaÊ terraÊ aosÊ homensÊporÊ
EleÊ amados.Ê Senhor Deus, Rei 
dos céus, Deus Pai todo-
poderoso: nósÊvosÊ louvamos,ÊnósÊ
vosÊ bendizemos,Ênós vos adora-

mos, nós vos glorificamos, nósÊ
vosÊdamosÊgraçasÊporÊvossaÊimen-
saÊ glória.Ê Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, SenhorÊ Deus,Ê
CordeiroÊ deÊ Deus,Ê FilhoÊ deÊ DeusÊ
Pai.ÊVós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 
VósÊqueÊ tiraisÊoÊpecadoÊdoÊ Êmun-
do,Ê acolheiÊ aÊ nossaÊ súplica.Ê Vós 
que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. SóÊ vósÊ soisÊ oÊ
Santo,ÊsóÊvos,ÊoÊSenhor,Êsó vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo,Ê comÊ oÊ
EspíritoÊ Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ
Pai.ÊAmém. 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. SenhorÊnossoÊDeus,ÊfazeiÊqueÊaÊ
nossaÊalegriaÊconsistaÊemÊvosÊ ser-
virÊdeÊtodoÊoÊcoração,ÊpoisÊsóÊtere-
mosÊ felicidadeÊcompleta,Ê servindoÊ
aÊvós,ÊoÊcriadorÊdeÊtodasÊasÊcoisas.Ê
PorÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê
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vossoÊFilho,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíri-
toÊSanto. 
T. Amém! 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 
Com.: MalaquiasÊ anunciaÊ castigoÊ
aosÊ malfeitores,Ê masÊ consolaÊ osÊ
justosÊ comÊ aÊ promessaÊ Ê daÊ vindaÊ
doÊSenhor.ÊOuçamos:Ê 

 
I LEITURA  (MlÊ3,Ê19-20a) 

 
Leitura da Profecia de Malaqui-
as 
 
EisÊqueÊviráÊoÊdia,ÊabrasadorÊcomoÊ
fornalha,Ê emÊ queÊ todosÊ osÊ sober-
bosÊ eÊ ímpiosÊ serãoÊ comoÊ palha;Ê eÊ
esseÊ diaÊ vindouroÊ haveráÊ deÊ quei-
má-los,ÊdizÊoÊSenhorÊdosÊexércitos,Ê
talÊ queÊ nãoÊ lhesÊ deixaráÊ raizÊ nemÊ
ramo.ÊParaÊvós,ÊqueÊtemeisÊoÊmeuÊ
nome,ÊnasceráÊoÊsolÊdaÊjustiça,Êtra-
zendoÊsalvaçãoÊemÊsuasÊasas.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (97) 
 
OÊSenhorÊviráÊjulgarÊaÊterraÊintei-
ra;ÊcomÊjustiçaÊjulgará. 
 
CantaiÊ salmosÊ aoÊ SenhorÊ aoÊ somÊ
daÊharpaÊeÊdaÊcítaraÊ suave!ÊAcla-
mai,Ê comÊosÊ clarinsÊ eÊ asÊ trombe-
tas,ÊaoÊSenhor,ÊoÊnossoÊRei! 
 
AplaudaÊoÊmarÊ comÊ todoÊserÊ queÊ
neleÊvive,Ê oÊmundoÊ inteiroÊ eÊ todaÊ
gente!ÊAsÊmontanhasÊeÊosÊriosÊba-
tamÊpalmasÊeÊexultemÊdeÊalegria. 
 
ExultemÊ naÊ presençaÊ doÊ Senhor,Ê
poisÊ eleÊ vem,Ê vemÊ julgarÊ aÊ terraÊ
inteira.Ê JulgaráÊ oÊ universoÊ comÊ
justiçaÊeÊasÊnaçõesÊcomÊequidade. 

 
 
 
 
 

II  LEITURA (TsÊ3,7-12) 
 
Leitura da Segunda Carta de 
São Paulo aos Tessalonicenses 
 
Irmãos:Ê BemÊ sabeisÊ comoÊ deveisÊ
seguirÊ oÊ nossoÊ exemplo,Ê poisÊ nãoÊ
temosÊ vividoÊ entreÊ vósÊ naÊ ociosi-
dade.Ê DeÊ ninguémÊ recebemosÊ deÊ
graçaÊ oÊ pãoÊ queÊ comemos.Ê PeloÊ
contrário,Ê trabalhamosÊ comÊ esfor-
çoÊeÊcansaço,ÊdeÊdiaÊeÊdeÊnoite,Êpa-
raÊnãoÊsermosÊpesadosÊaÊninguém.Ê
NãoÊ queÊ nãoÊ tivéssemosÊ oÊ direitoÊ
deÊ fazê-lo,Ê masÊ queríamosÊ apre-
sentar-nosÊ comoÊ exemploÊ aÊ serÊ
imitado.ÊComÊefeito,ÊquandoÊestá-
vamosÊentreÊvós,ÊdemosÊestaÊregra:Ê
“QuemÊ nãoÊ querÊ trabalhar,Ê tam-
bémÊnãoÊ deveÊ comer”.ÊOra,Ê ouvi-
mosÊdizerÊqueÊentreÊvósÊháÊalgunsÊ
queÊ vivemÊ àÊ toa,Ê muitoÊ ocupadosÊ
emÊ nãoÊ fazerÊ nada.Ê EmÊ nomeÊ doÊ
SenhorÊ JesusÊCristo,Ê ordenamosÊ eÊ
exortamosÊaÊestasÊpessoasÊque,Êtra-
balhando,ÊcomamÊnaÊtranquilidadeÊ
oÊseuÊpróprioÊpão.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
LevantaiÊ vossaÊ cabeçaÊ eÊ olhai,Ê
pois,Ê aÊ vossaÊ redençãoÊ seÊ aproxi-
ma! 
 

EVANGELHO  (LcÊ21,5-19) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊLucas. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
P. NaqueleÊtempo,ÊalgumasÊpesso-
asÊcomentavamÊaÊrespeitoÊdoÊTem-
ploÊ queÊ eraÊ enfeitadoÊ comÊ belasÊ
pedrasÊeÊcomÊofertasÊvotivas.ÊJesusÊ
disse:Ê“VósÊadmiraisÊestasÊcoisas?Ê

DiasÊvirãoÊemÊqueÊnãoÊficaráÊpedraÊ
sobreÊpedra.ÊTudoÊseráÊdestruído”.Ê
MasÊ elesÊ perguntaram:Ê “Mestre,Ê
quandoÊaconteceráÊisto?ÊEÊqualÊvaiÊ
serÊoÊ sinalÊdeÊqueÊestasÊcoisasÊes-
tãoÊparaÊacontecer?”ÊJesusÊrespon-
deu:Ê“CuidadoÊparaÊnãoÊserdesÊen-
ganados,Ê porqueÊ muitosÊ virãoÊ emÊ
meuÊ nome,Ê dizendo:Ê ‘SouÊ eu!’Ê eÊ
ainda:Ê ‘OÊ tempoÊ estáÊ próximo.’Ê
NãoÊsigaisÊessaÊgente!ÊQuandoÊou-
virdesÊ falarÊ deÊ guerrasÊ eÊ revolu-
ções,Ê nãoÊ fiqueisÊ apavorados.Ê ÉÊ
precisoÊqueÊestasÊcoisasÊaconteçamÊ
primeiro,Ê masÊ nãoÊ seráÊ logoÊ oÊ
fim”.ÊEÊJesusÊcontinuou:Ê“UmÊpo-
voÊseÊlevantaráÊcontraÊoutroÊpovo,Ê
umÊpaísÊatacaráÊoutroÊpaís.ÊHaveráÊ
grandesÊterremotos,ÊfomesÊeÊpestesÊ
emÊ muitosÊ lugares;Ê acontecerãoÊ
coisasÊ pavorosasÊ eÊ grandesÊ sinaisÊ
serãoÊvistosÊnoÊcéu.ÊAntes,Êporém,Ê
queÊestasÊcoisasÊaconteçam,ÊsereisÊ
presosÊeÊperseguidos;ÊsereisÊentre-
guesÊàsÊsinagogasÊeÊpostosÊnaÊpri-
são;ÊsereisÊlevadosÊdianteÊdeÊreisÊeÊ
governadoresÊ porÊ causaÊ doÊ meuÊ
nome.ÊEstaÊseráÊaÊocasiãoÊemÊqueÊ
testemunhareisÊaÊvossaÊfé.ÊFazeiÊoÊ
firmeÊ propósitoÊ deÊ nãoÊ planejarÊ
comÊ antecedênciaÊ aÊ própriaÊ defe-
sa;Ê porqueÊ euÊ vosÊ dareiÊ palavrasÊ
tãoÊacertadas,ÊqueÊnenhumÊdosÊini-
migosÊvosÊpoderáÊresistirÊouÊreba-
ter.Ê SereisÊ entreguesÊ atéÊ mesmoÊ
pelosÊprópriosÊpais,Êirmãos,Êparen-
tesÊ eÊ amigos.Ê EÊ elesÊ matarãoÊ al-
gunsÊ deÊ vós.Ê TodosÊ vosÊ odiarãoÊ
porÊcausaÊdoÊmeuÊnome.ÊMasÊvósÊ
nãoÊperdereisÊumÊsóÊfioÊdeÊcabeloÊ
daÊvossaÊ cabeça.ÊÉÊpermanecendoÊ
firmesÊqueÊireisÊganharÊaÊvida!”Ê 
PalavraÊdaÊSalvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. CreioÊ emÊ DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso, criador do céu e da 
terra; eÊemÊJesusÊCristo,ÊseuÊúnicoÊ
Filho,ÊnossoÊSenhor,Êque foi con-
cebido pelo poder do Espírito 
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Santo; nasceuÊ daÊ VirgemÊMaria;Ê
padeceuÊ sobÊ PôncioÊ Pilatos,Ê foi 
crucificado, morto e sepultado; 
desceuÊàÊmansãoÊdosÊmortos;Êres-
suscitou ao terceiro dia, subiuÊ
aosÊcéus;ÊestáÊsentadoÊàÊdireitaÊdeÊ
DeusÊPaiÊtodo-poderoso,Êdonde há 
de vir a julgar os vivos e os mor-
tos. CreioÊ noÊ EspíritoÊ Santo;Ê na 
santa Igreja católica; naÊ comu-
nhãoÊdosÊsantos; na remissão dos 
pecados; naÊressurreiçãoÊdaÊcarne;Ê
na vida eterna. Amém. 

  
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. IrmãosÊeÊirmãs,ÊapresentemosÊaÊ
DeusÊ nossosÊ sincerosÊ pedidos,Ê
comÊtodaÊhumildadeÊeÊconfiança! 
 
1. PelasÊ nossasÊ comunidades,Ê aÊ
fimÊ deÊ que,Ê noÊ meioÊ dasÊ prova-
ções,ÊsaibamÊtestemunharÊsuaÊ féÊeÊ
suaÊ esperança,Ê nósÊ vosÊ pedimos,Ê
Senhor: 
T. Senhor, atendei nossa prece! 
 
2. PorÊ todaÊ IgrejaÊ deÊ Jesus,Ê paraÊ
queÊ continueÊ suaÊ missãoÊ comÊ li-
berdade,Ê entusiasmoÊ eÊ amor,Ê nósÊ
vosÊpedimos,ÊSenhor! 
T. Senhor, atendei nossa prece! 
 
3. PelosÊdoentes,ÊparaÊqueÊencon-
tremÊ emÊ DeusÊ oÊ alívioÊ paraÊ seusÊ
sofrimentos,Ê eÊ sintamÊ aÊ presençaÊ
dócilÊ daÊ VirgemÊ MariaÊ emÊ seusÊ
leitosÊdeÊdor,ÊnósÊvosÊpedimos,ÊSe-
nhor! 
T. Senhor, atendei nossa prece! 
 
4. ParaÊqueÊasÊfamíliasÊsaibamÊimi-
tarÊnaÊvidaÊosÊexemplosÊÊdaÊSagra-
daÊ Família:Ê Jesus,Ê MariaÊ eÊ José,Ê
nósÊvosÊpedimos,ÊSenhor. 
T. Senhor, atendei nossa prece! 
 
P. Recebei,Ê óÊPai,Ê asÊoraçõesÊqueÊ
vosÊ apresentamos,Ê emÊ nomeÊ deÊ
JesusÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

P. Orai,ÊirmãosÊeÊirmãs,ÊparaÊqueÊoÊ
nossoÊ sacrifícioÊ sejaÊ aceitoÊ porÊ
DeusÊPaiÊÊtodo-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.Ê Concedei,Ê SenhorÊ nossoÊ Deus,Ê
queÊ aÊ oferendaÊ colocadaÊ sobÊ oÊ
vossoÊolharÊnosÊalcanceÊaÊgraçaÊdeÊ
vosÊservirÊeÊaÊrecompensaÊdeÊumaÊ
eternidadeÊ feliz.ÊPorÊCristo,Ê nossoÊ
Senhor.ÊT. Amém. 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII 

(SobreÊReconciliaçãoÊII. 
MissalÊRomano,ÊpáginaÊ871) 

  
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.ÊNósÊvosÊagradecemos,ÊDeusÊPaiÊ
todo-poderoso,ÊeÊporÊcausaÊdeÊvos-
saÊ açãoÊ noÊ mundoÊ vosÊ louvamosÊ
peloÊSenhorÊJesus.ÊNoÊmeioÊdaÊhu-
manidade,Ê divididaÊ emÊ contínuaÊ
discórdia,Ê sabemosÊ porÊ experiên-
ciaÊqueÊsempreÊlevaisÊasÊpessoasÊaÊ
procurarÊ aÊ reconciliação.Ê VossoÊ
EspíritoÊ SantoÊ moveÊ osÊ corações,Ê
deÊmodoÊqueÊosÊinimigosÊvoltemÊàÊ
amizade,Ê osÊ adversáriosÊ seÊ dêemÊ
asÊmãosÊ eÊ osÊ povosÊ procuremÊ re-
encontrarÊaÊpaz. 
T: Fazei-nos, ó Pai, instrumen-
tos de vossa Paz! 
 
 

P.ÊSim,ÊóÊPai,ÊporqueÊéÊobraÊvossaÊ
queÊaÊbuscaÊdaÊpazÊvençaÊosÊ con-
flitos,ÊqueÊoÊperdãoÊsupereÊoÊódioÊ
eÊ vingançaÊ dêÊ lugarÊ àÊ reconcilia-
ção.Ê PorÊ tudoÊ deÊ bomÊ queÊ fazeis,Ê
DeusÊ deÊ misericórdia,Ê nãoÊ pode-
mosÊdeixarÊdeÊvosÊlouvarÊeÊagrade-
cer.ÊUnidosÊaoÊcoroÊdosÊreconcilia-
dos,ÊcantamosÊ(dizemos) aÊumaÊsóÊ
voz: 
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a ter-
ra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! Bendito o 
que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!Ê 
 
P. DeusÊdeÊamorÊeÊdeÊpoder,Ê lou-
vadoÊ soisÊ emÊ vossoÊ Filho,Ê JesusÊ
Cristo,Ê queÊ veioÊ emÊ vossoÊ nome.Ê
EleÊéÊaÊvossaÊpalavraÊqueÊlibertaÊeÊ
salvaÊ todaÊ aÊ humanidade.Ê EleÊ éÊ aÊ
mãoÊ queÊ estendeisÊ aosÊ pecadores.Ê
EleÊéÊoÊcaminhoÊpeloÊqualÊnosÊche-
gaÊaÊvossaÊpaz 
T: Fazei-nos, ó Pai, instrumen-
tos de vossa paz! 
 
P.Ê Deus,Ê nossoÊ Pai,Ê quandoÊ vosÊ
abandonamos,ÊvósÊnosÊreconduzis-
tesÊ porÊ vossoÊ Filho,Ê entregando-oÊ
àÊ morteÊ paraÊ queÊ voltássemosÊ aÊ
vósÊ eÊnosÊ amássemosÊ unsÊ aosÊou-
tros.ÊPorÊisso,ÊcelebramosÊaÊrecon-
ciliaçãoÊqueÊvossoÊfilhoÊnosÊmere-
ceu.Ê CumprindoÊ oÊ queÊ eleÊ nosÊ
mandou,ÊvosÊpedimos:Êsantificai,Ê†Ê
porÊ vossoÊ Espírito,Ê estasÊ oferen-
das.ÊAntesÊ deÊ darÊ aÊ vidaÊ paraÊ nosÊ
libertar,Ê duranteÊ aÊ últimaÊ ceia,Ê Je-
susÊ tomouÊ oÊ pão,Ê pronunciouÊ aÊ
bênçãoÊ deÊ açãoÊ deÊ graçasÊ eÊ oÊ en-
tregouÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
NaquelaÊ mesmaÊ noite,Ê tomouÊ nasÊ
mãosÊ oÊ cáliceÊ e,Ê proclamandoÊ aÊ
vossaÊ misericórdia,Ê oÊ deuÊ aÊ seusÊ
discípulos,Êdizendo: 
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TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NO-
VA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PA-
RA A REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. 
 
EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus! 
 
P:Ê ÓÊ Deus,Ê PaiÊ deÊ misericórdia,Ê
vossoÊ filhoÊ nosÊ deixouÊ estaÊ provaÊ
deÊamor.ÊCelebrandoÊaÊsuaÊmorteÊeÊ
ressurreição,ÊnósÊvosÊdamosÊaquiloÊ
queÊnosÊdestes:ÊoÊsacrifícioÊdaÊper-
feitaÊreconciliação. 
T: Glória e louvor ao Pai, que 
em Cristo nos reconciliou! 
 
P:ÊNósÊvosÊpedimos,ÊóÊPai,Êaceita-
nosÊ tambémÊ comÊ vossoÊ FilhoÊ e,Ê
nestaÊceia,Êdai-nosÊoÊmesmoÊEspí-
rito,ÊdeÊreconciliaçãoÊeÊdeÊpaz. 
T: Glória e louvor ao Pai, que 
em Cristo nos reconciliou! 
 
P:ÊEleÊnosÊconserveÊemÊcomunhãoÊ
comÊoÊpapaÊN.ÊeÊoÊnossoÊarcebispoÊ
N.,Ê comÊ todosÊosÊbisposÊeÊoÊpovoÊ
queÊ conquistastes.Ê FazeiÊ deÊ vossaÊ
IgrejaÊ sinalÊ daÊ unidadeÊ entreÊ osÊ
seresÊ humanosÊ eÊ instrumentoÊ daÊ
vossaÊpaz! 
T: Glória e louvor ao Pai, que 
em Cristo nos reconciliou! 
 
P:ÊAssimÊcomoÊaquiÊnosÊreunistes,Ê
óÊ Pai,Ê àÊ mesaÊ doÊ vossoÊ FilhoÊ emÊ
uniãoÊcomÊaÊvirgemÊMaria,ÊmãeÊdeÊ
Deus,ÊeÊcomÊtodosÊosÊsantos,ÊreuniÊ
noÊmundoÊnovo,ÊondeÊbrilhaÊaÊvos-
saÊ paz,Ê osÊ homensÊ eÊ asÊ mulheresÊ
deÊ todasÊ asÊ classesÊ eÊ nações,Ê deÊ
todasÊ asÊ raçasÊ eÊ línguas,Ê paraÊ aÊ
ceiaÊ daÊ comunhãoÊ eterna,Ê porÊ Je-
susÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T: Glória e louvor ao Pai, que 

em Cristo nos reconciliou! 
 
P:Ê PorÊ Cristo,Ê comÊ Cristo,Ê emÊ
Cristo,ÊaÊvós,ÊDeusÊPaiÊtodoÊpode-
roso,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto,Ê
todaÊaÊhonraÊeÊtodaÊaÊglória,ÊagoraÊ
eÊparaÊsempre.Ê 
T: Amém! 

 
RITO DA COMUNHÃO 

 
P.ÊOÊSenhorÊnosÊcomunicouÊoÊseuÊ
Espírito.Ê ComÊ aÊ confiançaÊ eÊ aÊ li-
berdadeÊdeÊfilhos,ÊdigamosÊjuntos:Ê 
 
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; perdo-
ai-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-nosÊdeÊtodosÊosÊmales,ÊóÊ
Pai,Ê eÊ dai-nosÊ hojeÊ aÊ vossaÊ paz.Ê
AjudadosÊpelaÊvossaÊmisericórdia,Ê
sejamosÊsempreÊlivresÊdoÊpecadoÊeÊ
protegidosÊ deÊ todosÊ osÊ perigos,Ê
enquanto,Ê vivendoÊ aÊ esperança,Ê
aguardamosÊaÊvindaÊdoÊCristoÊSal-
vador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
 
P. SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê dissestesÊ
aosÊvossosÊApóstolos:ÊEuÊvosÊdei-
xoÊaÊpaz,ÊeuÊvosÊdouÊaÊminhaÊpaz.Ê
NãoÊolheisÊosÊnossosÊpecados,ÊmasÊ
aÊ féÊ queÊ animaÊ vossaÊ Igreja;Ê dai-
lhe,ÊsegundoÊoÊvossoÊdesejo,ÊaÊpazÊ
eÊ aÊ unidade.Ê Vós,Ê queÊ soisÊ Deus,Ê
comÊoÊPaiÊeÊoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 
P. AÊpazÊdoÊSenhorÊestejaÊsempreÊ
convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
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. FelizesÊ osÊ convidadosÊ paraÊ aÊ
CeiaÊdoÊSenhor!ÊEisÊoÊCordeiroÊdeÊ
Deus,ÊqueÊtiraÊoÊpecadoÊdoÊmundo! 
T. Senhor, eu não sou digno (a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e se-
rei salvo (a)! 
 

CANTO DE COMUNHÃO 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P.ÊTendoÊrecebidoÊemÊcomunhãoÊoÊ
CorpoÊeÊoÊSangueÊdoÊvossoÊFilho,Ê
concedei,ÊóÊDeus,ÊpossaÊestaÊEuca-
ristiaÊqueÊeleÊmandouÊcelebrarÊemÊ
suaÊmemóriaÊfazer-nosÊcrescerÊemÊ
caridade.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ Se-
nhor.Ê 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. Abençoe-vosÊ DeusÊ todo-
poderoso,Ê PaiÊ eÊ FilhoÊ eÊ EspíritoÊ
Santo.Ê 
T. Amém! 
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