
Com.: IrmãosÊeÊ irmãs,ÊhojeÊéÊdiaÊ
deÊalegria,ÊpoisÊestamosÊnaÊcasaÊdoÊ
Senhor!ÊNesteÊúltimoÊdomingoÊdoÊ
AnoÊ LitúrgicoÊ queremosÊ procla-
marÊJesusÊcomoÊnossoÊRei,ÊSenhorÊ
daÊnossaÊvidaÊeÊdaÊnossaÊhistória,ÊeÊ
renovarÊnossoÊcompromissoÊcomÊoÊ
seuÊReino,ÊqueÊnãoÊéÊdesteÊmundo.Ê
ComÊalegria,Êcantemos: 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.ÊT. Amém. 
 
P.Ê IrmãosÊeleitos,Ê segundoÊaÊpres-
ciênciaÊdeÊDeusÊPai,ÊpelaÊsantifica-
çãoÊ doÊ EspíritoÊ paraÊ obedecerÊ aÊ
JesusÊCristoÊeÊparticiparÊdaÊasper-
sãoÊdoÊseuÊsangue,ÊgraçaÊeÊpazÊvosÊ
sejamÊ concedidasÊ abundantemen-
te. 

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

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. OÊreinadoÊdeÊ JesusÊmostrou-seÊ
noÊ serviçoÊ aosÊ irmãos,Ê naÊ promo-
çãoÊdeÊ suasÊvidas,ÊnoÊpregarÊeÊ fa-
zerÊaÊvontadeÊdoÊPai,ÊoÊqueÊmuitasÊ
vezesÊnosÊ negamosÊaÊ fazer.ÊAbra-
mosÊoÊnossoÊcoraçãoÊaoÊarrependi-
mentoÊ eÊ àÊ conversãoÊ eÊ peçamosÊ
suaÊmisericórdia. 
 
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. DeusÊ eternoÊ eÊ todoÊ poderoso,Ê
queÊ dispusestesÊ restaurarÊ todasÊ asÊ
coisasÊ noÊ vossoÊ amadoÊFilho,ÊReiÊ
doÊuniverso,ÊfazeiÊqueÊtodasÊasÊcri-
aturas,ÊlibertasÊdaÊescravidãoÊeÊser-
vindoÊàÊvossaÊmajestade,Ê vosÊglo-
rifiquemÊ eternamente.Ê PorÊ nossoÊ
SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê
naÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 
Com.: OuçamosÊaÊPalavraÊdaÊvida,Ê
queÊnosÊreúneÊcomoÊpovoÊdeÊfilhosÊ
eÊ filhasÊ deÊ Deus.Ê OÊ tronoÊ doÊ ReiÊ
JesusÊ éÊ aÊ cruz,Ê daÊ qualÊ pendeuÊ aÊ
salvaçãoÊ doÊmundo.ÊTodosÊ somosÊ
chamadosÊ aÊ assumirÊ aÊ cruzÊ comoÊ
formaÊ deÊ ingressarmosÊ noÊ ReinoÊ
deÊ Deus.Ê ÉÊ emÊ JesusÊ queÊ estáÊ oÊ
sentidoÊúltimoÊdeÊnossaÊvida. 
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I LEITURA  (2SmÊ5,Ê1-3) 
 
Leitura Segundo Livro de Sa-
muel 
 
NaquelesÊ dias,Ê todasÊ asÊ tribosÊ deÊ
IsraelÊ vieramÊ encontrar-seÊ comÊ
DaviÊ emÊ HebronÊ eÊ disseram-lhe:Ê
“AquiÊ estamos.Ê SomosÊ teusÊ ossosÊ
eÊ tuaÊ carne.Ê TempoÊ atrás,Ê quandoÊ
SaulÊeraÊnossoÊrei,ÊerasÊtuÊqueÊdiri-
giasÊosÊnegóciosÊdeÊIsrael.ÊEÊoÊSe-
nhorÊ teÊ disse:Ê “TuÊ apascentarásÊ oÊ
meuÊpovoÊIsraelÊeÊserásÊoÊseuÊche-
fe”.ÊVieram,Êpois,ÊtodosÊosÊanciãosÊ
deÊ IsraelÊatéÊaoÊ reiÊ emÊHebron.ÊOÊ
reiÊDaviÊfezÊcomÊelesÊumaÊaliançaÊ
emÊ Hebron,Ê naÊ presençaÊ doÊ Se-
nhor,ÊeÊelesÊoÊungiramÊreiÊdeÊIsra-
el. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL 121 
 
QuantaÊ alegriaÊ eÊ felicidade:Ê va-
mosÊàÊcasaÊdoÊSenhor! 
 
QueÊalegria,ÊquandoÊouvi queÊmeÊ
disseram:Ê “VamosÊ àÊ casaÊ doÊ Se-
nhor!”Ê EÊ agoraÊ nossosÊ pésÊ jáÊ seÊ
detêm,ÊJerusalém,ÊemÊtuasÊportas. 
 
ParaÊ láÊ sobemÊasÊ tribosÊdeÊ Israel,Ê
asÊtribosÊdoÊSenhor.ÊParaÊ louvar,Ê
segundoÊaÊleiÊdeÊIsrael,ÊoÊnomeÊdoÊ
Senhor.ÊAÊsedeÊdaÊjustiçaÊláÊestáÊeÊ
oÊtronoÊdeÊDavi. 

 
II  LEITURA (ClÊ1,Ê12-20) 

 
Leitura da Carta de São Paulo 
aos Colossenses 
 
Irmãos:Ê comÊalegriaÊdaiÊgraçasÊaoÊ
Pai,Ê queÊ vosÊ tornouÊ capazesÊ deÊ
participarÊ daÊ luz,Ê queÊ éÊ aÊ herançaÊ
dosÊsantos.ÊEleÊnosÊlibertouÊdoÊpo-
derÊ dasÊ trevasÊ eÊ nosÊ recebeuÊ noÊ
reinoÊ deÊ seuÊ FilhoÊ amado,Ê porÊ
quemÊ temosÊ aÊ redenção,Ê oÊ perdãoÊ
dosÊ pecados.Ê EleÊ éÊ aÊ imagemÊ doÊ

DeusÊ invisível,Ê oÊ primogênitoÊ deÊ
todaÊaÊcriação,ÊpoisÊporÊcausaÊdeleÊ
foramÊ criadasÊ todasÊ asÊ coisasÊ noÊ
céuÊeÊnaÊterra,ÊasÊvisíveisÊeÊasÊinvi-
síveis,Ê tronosÊeÊdominações,Êsobe-
raniasÊ eÊ poderes.Ê TudoÊ foiÊ criadoÊ
porÊmeioÊdeleÊeÊparaÊele.ÊEleÊexisteÊ
antesÊ deÊ todasÊ asÊ coisasÊ eÊ todasÊ
têmÊneleÊaÊ suaÊconsistência.ÊEleÊéÊ
aÊCabeçaÊdoÊcorpo,ÊistoÊé,ÊdaÊIgre-
ja.ÊEleÊéÊoÊPrincípio,ÊoÊPrimogêni-
toÊ dentreÊ osÊ mortos;Ê deÊ sorteÊ queÊ
emÊ tudoÊ eleÊ temÊ aÊ primazia,Ê por-
queÊ DeusÊ quisÊ habitarÊ neleÊ comÊ
todaÊ aÊ suaÊ plenitudeÊ eÊ porÊ eleÊ re-
conciliarÊ consigoÊ todosÊ osÊ seres,Ê
osÊqueÊestãoÊnaÊterraÊeÊnoÊcéu,Êrea-
lizandoÊ aÊ pazÊ peloÊ sangueÊ daÊ suaÊ
cruz. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
ÉÊbenditoÊ aqueleÊ queÊ vemÊvindo,Ê
queÊ vemÊ vindo,Ê emÊnomeÊ doÊ Se-
nhor;Ê eÊ oÊ ReinoÊ queÊ vem,Ê sejaÊ
bendito,Ê aoÊqueÊvemÊ eÊ aÊ seuÊRei-
no,ÊoÊlouvor! 
 

EVANGELHO  (LcÊ23,Ê35-43) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊLucas. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê osÊ chefesÊ zomba-
vamÊ deÊ JesusÊ dizendo:Ê “AÊ outrosÊ
eleÊ salvou.Ê Salve-seÊ aÊ siÊ mesmo,Ê
se,Ê deÊ fato,Ê éÊ oÊCristoÊ deÊDeus,Ê oÊ
Escolhido!”Ê OsÊ soldadosÊ tambémÊ
caçoavamÊ dele;Ê aproximavam-se,Ê
ofereciam-lheÊ vinagre,Ê eÊ diziam:Ê
“SeÊésÊoÊ reiÊdosÊ judeus,Êsalva-teÊaÊ
tiÊ mesmo!”ÊAcimaÊ deleÊ haviaÊ umÊ
letreiro:Ê“EsteÊéÊoÊReiÊdosÊJudeus”.Ê
UmÊdosÊmalfeitoresÊcrucificadosÊoÊ

insultava,Ê dizendo:Ê “TuÊ nãoÊ ésÊ oÊ
Cristo?Ê Salva-teÊ aÊ tiÊ mesmoÊ eÊ aÊ
nós!”Ê MasÊ oÊ outroÊ oÊ repreendeu,Ê
dizendo:Ê “NemÊ sequerÊ temesÊ aÊ
Deus,Ê tuÊqueÊsofresÊaÊmesmaÊcon-
denação?ÊParaÊnós,ÊéÊjusto,ÊporqueÊ
estamosÊ recebendoÊ oÊ queÊmerece-
mos;Ê masÊ eleÊ nãoÊ fezÊ nadaÊ deÊ
mal”.Ê EÊ acrescentou:Ê “Jesus,Ê lem-
bra-teÊdeÊmim,ÊquandoÊentraresÊnoÊ
teuÊ reinado”.Ê JesusÊ lheÊ respondeu:Ê
“EmÊverdadeÊeuÊteÊdigo:ÊaindaÊho-
jeÊestarásÊcomigoÊnoÊParaíso”. 
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 
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. IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê reunidosÊ paraÊ
celebrarÊosÊmistériosÊdaÊnossaÊRe-
denção,ÊroguemosÊaÊDeusÊtodoÊpo-
derosoÊ queÊ oÊ mundoÊ inteiroÊ sejaÊ
lavadoÊ naÊ fonteÊ deÊ todaÊ bênçãoÊ eÊ
todaÊvida. 
 
1. Senhor,Ê queÊ vossaÊ IgrejaÊ sejaÊ
sacramentoÊ deÊ salvação,Ê indoÊ aoÊ
encontroÊdeÊtantosÊqueÊestãoÊcruci-
ficadosÊcomÊvossoÊFilho.ÊNósÊvosÊ
pedimos: 
T. Senhor, escutai nossa prece! 
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2. Senhor,ÊabençoaiÊtodosÊosÊcris-
tãosÊ leigosÊ eÊ leigas,Ê aÊ fimÊ deÊ queÊ
nãoÊseÊcansemÊdeÊserÊsalÊeÊluzÊnes-
teÊ mundoÊ muitasÊ vezesÊ cheioÊ deÊ
desafios.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai nossa prece! 
 
3. Senhor,Ê enriquecei-nosÊ comÊosÊ
donsÊ doÊ vossoÊ Espírito,Ê paraÊ queÊ
vivamosÊcadaÊvezÊmaisÊosÊvaloresÊ
doÊvossoÊReino.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, atendei nossa prece! 
 
P. SedeÊpropício,ÊóÊDeus,ÊàsÊsúpli-
casÊ deÊ vossoÊ povo,Ê paraÊ queÊ semÊ
demoraÊalcancemosÊdeÊvossaÊbon-
dadeÊ oÊ que,Ê porÊ vossaÊ inspiração,Ê
pedimosÊ cheiosÊ deÊ fé.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
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.ÊOferecendo-vosÊ estesÊ donsÊ queÊ
nosÊreconciliamÊconvosco,ÊnósÊvosÊ
pedimos,ÊóÊDeus,ÊqueÊoÊvossoÊpró-
prioÊ FilhoÊ concedaÊ pazÊ eÊ uniãoÊ aÊ
todosÊ osÊ povos.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ
Senhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio:ÊCristo,ÊReiÊdoÊuniverso 

  
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.Ê NaÊ verdade,Ê éÊ justoÊ eÊ necessá-
rio,Ê éÊ nossoÊdeverÊ eÊ salvaçãoÊdar-
vosÊ graças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊ oÊ
lugar,Ê Senhor,Ê PaiÊ santo,Ê DeusÊ
eternoÊeÊtodoÊpoderoso.Ê 
 
ComÊóleoÊdeÊexultação,Êconsagras-
tesÊ sacerdoteÊ eternoÊ eÊ reiÊ doÊ uni-
versoÊ vossoÊ FilhoÊ único,Ê JesusÊ
Cristo,ÊSenhorÊnosso.Ê 
 
Ele,Êoferecendo-seÊnaÊCruz,ÊvítimaÊ
puraÊ eÊ pacífica,Ê realizouÊ aÊ reden-
çãoÊdaÊhumanidade. 
 
SubmetendoÊaoÊseuÊpoderÊtodaÊcri-
atura,Ê entregaráÊ àÊ vossaÊ infinitaÊ
majestadeÊ umÊ reinoÊ eternoÊ eÊ uni-
versal:ÊreinoÊdaÊverdadeÊeÊdaÊvida,Ê
reinoÊdaÊsantidadeÊeÊdaÊgraça,Êrei-
noÊdaÊjustiça,ÊdoÊamorÊeÊdaÊpaz. 
 
PorÊessaÊrazão,ÊhojeÊeÊsempre,ÊnósÊ
nosÊ unimosÊ aosÊ anjosÊ eÊ arcanjos,Ê
aosÊquerubinsÊeÊserafins,ÊeÊaÊtodaÊaÊ
milíciaÊ celeste,Ê cantandoÊ (dizen-
do)ÊaÊumaÊsóÊvoz. 
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!  
 
P. NaÊverdade,ÊóÊPai,ÊvósÊsoisÊsan-
toÊeÊfonteÊdeÊtodaÊsantidade.ÊSanti-
ficai,Ê pois,Ê estasÊ oferendas,Ê derra-
mandoÊsobreÊelasÊoÊvossoÊEspírito,Ê
aÊfimÊdeÊqueÊseÊtornemÊparaÊnósÊoÊ
CorpoÊeÊoÊSangueÊdeÊJesusÊCristo,Ê
vossoÊFilhoÊeÊSenhorÊnosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor! 
 
P. EstandoÊ paraÊ serÊ entregueÊ eÊ
abraçandoÊlivrementeÊaÊpaixão,ÊeleÊ
tomouÊoÊpão,ÊdeuÊgraças,ÊeÊoÊpartiuÊ

eÊdeuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
P. DoÊ mesmoÊ modo,Ê aoÊ fimÊ daÊ
ceia,Ê eleÊ tomouÊ oÊ cáliceÊ emÊ suasÊ
mãos,Ê deuÊ graçasÊ novamente,Ê eÊ oÊ
deuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
 
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 REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. 
 
P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda! 
 
P. Celebrando,Êpois,ÊaÊmemóriaÊdaÊ
morteÊ eÊ ressurreiçãoÊ doÊ vossoÊ Fi-
lho,Ê nósÊ vosÊ oferecemos,Ê óÊ Pai,Ê oÊ
pãoÊdaÊvidaÊeÊoÊcáliceÊdaÊsalvação;Ê
eÊvosÊagradecemosÊporqueÊnosÊtor-
nastesÊdignosÊdeÊestarÊaquiÊnaÊvos-
saÊpresençaÊeÊvosÊservir. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 
 
P. EÊnósÊvosÊsuplicamosÊque,Êpar-
ticipandoÊ doÊ CorpoÊ eÊ SangueÊ deÊ
Cristo,Ê sejamosÊ reunidosÊ peloÊ Es-
píritoÊSantoÊnumÊsóÊcorpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito! 
 
P. Lembrai-vos,Ê óÊ Pai,Ê daÊ vossaÊ
IgrejaÊ queÊ seÊ fazÊ presenteÊ peloÊ
mundoÊ inteiro:Ê queÊ elaÊ cresçaÊ naÊ
caridade,Ê comÊ oÊ PapaÊ N.,Ê comÊ oÊ
nossoÊarcebispoÊN.,ÊeÊtodosÊosÊmi-
nistrosÊdoÊvossoÊpovo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
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P. Lembrai-vosÊ tambémÊ dosÊ nos-
sosÊ irmãosÊ eÊ irmãsÊ queÊmorreramÊ
naÊ esperançaÊ daÊ ressurreiçãoÊ eÊ deÊ
todosÊ osÊ queÊ partiramÊ destaÊ vida:Ê
acolhei-osÊ juntoÊ aÊ vósÊ naÊ luzÊ daÊ
vossaÊface. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos! 
 
P. Enfim,ÊnósÊvosÊpedimos,Ê tendeÊ
piedadeÊ deÊ todosÊ nósÊ eÊ dai-nosÊ
participarÊ daÊ vidaÊ eterna,Ê comÊ aÊ
VirgemÊMaria,ÊMãeÊdeÊDeus,ÊcomÊ
seuÊ esposoÊSãoÊ José,Ê comÊosÊ san-
tosÊApóstolosÊeÊtodosÊosÊqueÊnesteÊ
mundoÊvosÊserviram,ÊaÊfimÊdeÊvosÊ
louvarmosÊ eÊglorificarmosÊporÊ Je-
susÊCristo,ÊvossoÊFilho. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 
 
P. PorÊ Cristo,Ê comÊ Cristo,Ê emÊ
Cristo,Ê aÊ vós,Ê DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso,Ê naÊ unidadeÊ doÊ EspíritoÊ
Santo,ÊtodaÊaÊhonraÊeÊtodaÊaÊglória,Ê
agoraÊeÊparaÊsempre.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, 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 ofendi-
do e não nos deixeis cair em tenta-
ção, mas livrai-nos do mal.Ê 
  
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.ÊAlimentadosÊpeloÊpãoÊdaÊ imor-
talidade,ÊnósÊvosÊpedimos,ÊóÊDeus,Ê
que,Êgloriando-nosÊdeÊobedecerÊnaÊ
terraÊ aosÊ mandamentosÊ deÊ Cristo,Ê
ReiÊ doÊ universo,Ê possamosÊ viverÊ
comÊeleÊeternamenteÊnoÊ reinoÊdosÊ
céus.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor.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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