
Com.: CarosÊirmãosÊeÊirmãs,ÊsejamÊ
bemÊvindosÊ aÊ esteÊ encontroÊ frater-
noÊ emÊ tornoÊ daÊ mesaÊ doÊ Senhor.Ê
IniciamosÊ oÊ TempoÊ doÊ Advento,Ê
queÊ nesteÊ primeiroÊ domingo,Ê nosÊ
convidaÊaÊ-ÊvigilantesÊeÊprontosÊpa-
raÊacolherÊoÊSenhorÊqueÊviráÊ-ÊabrirÊ
nossoÊcoraçãoÊàÊluzÊdeÊDeus!ÊComÊ
muitaÊ esperançaÊ eÊ alegria,Ê cante-
mos: 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 

P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.Ê OÊ Senhor,Ê queÊ encaminhaÊ osÊ
nossosÊ coraçõesÊ paraÊ oÊ amorÊ deÊ
DeusÊeÊaÊconstânciaÊdeÊCristo,Êeste-
jaÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê reconheçamosÊ
asÊ nossasÊ culpasÊ paraÊ celebrarmosÊ

dignamenteÊosÊsantosÊmistérios.Ê 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpeca-
dosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeusÊtodoÊpoderoso,ÊconcedeiÊ
aÊ vossosÊ fiéisÊ oÊ ardenteÊ desejoÊ deÊ
possuirÊ oÊ reinoÊ celeste,Ê paraÊ que,Ê
acorrendoÊ comÊ asÊ nossasÊ boasÊ
obrasÊ aoÊ encontroÊ doÊ CristoÊ queÊ
vem,ÊsejamosÊreunidosÊàÊsuaÊdireitaÊ
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naÊcomunidadeÊdosÊjustos.ÊPorÊnos-
soÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ Fi-
lho,Ê naÊ unidadeÊ doÊEspíritoÊ Santo.Ê
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: OuçamosÊ aÊ PalavraÊ deÊ
Deus,Ê conviteÊ doÊ SenhorÊ paraÊ queÊ
nossaÊ vidaÊ sejaÊ sempreÊ vigilanteÊ eÊ
atentaÊaosÊsinaisÊqueÊnosÊrevelamÊaÊ
iminênciaÊdeÊumÊnovoÊtempo! 

 
I LEITURA  (IsÊ2,Ê1-5) 

 
Leitura do Livro do Profeta Isaí-
as 
 
VisãoÊdeÊIsaías,ÊfilhoÊdeÊAmós,Êso-
breÊ JudáÊ eÊ Jerusalém.Ê Acontecerá,Ê
nosÊ últimosÊ tempos,Ê queÊ oÊ monteÊ
daÊ casaÊ doÊ SenhorÊ estaráÊ firme-
menteÊ estabelecidoÊ noÊ pontoÊ maisÊ
altoÊ dasÊmontanhasÊ eÊ dominaráÊ asÊ
colinas.Ê AÊ eleÊ acorrerãoÊ todasÊ asÊ
nações,ÊparaÊláÊirãoÊnumerososÊpo-
vosÊeÊdirão:Ê“VamosÊsubirÊaoÊmon-
teÊ doÊ Senhor,Ê àÊ casaÊ doÊ DeusÊ deÊ
Jacó,ÊparaÊqueÊeleÊnosÊmostreÊseusÊ
caminhosÊ eÊ nosÊ ensineÊ aÊ cumprirÊ
seusÊ preceitos”;Ê porqueÊ deÊ SiãoÊ
provémÊaÊ leiÊeÊdeÊJerusalém,ÊaÊpa-
lavraÊdoÊSenhor.ÊEleÊháÊdeÊjulgarÊasÊ
naçõesÊ eÊ arguirÊ numerososÊ povos;Ê
estesÊ transformarãoÊ suasÊ espadasÊ
emÊaradosÊeÊsuasÊlançasÊemÊfoices:Ê
nãoÊ pegarãoÊ emÊ armasÊ unsÊ contraÊ
osÊoutrosÊeÊnãoÊmaisÊtravarãoÊcom-
bate.ÊVinde,ÊtodosÊdaÊcasaÊdeÊJacó,Ê
eÊ deixemo-nosÊ guiarÊ pelaÊ luzÊ doÊ
Senhor.ÊPalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL 121 

 
QuantaÊ alegriaÊ quandoÊ meÊ disse-
ram:Ê“VamosÊàÊcasaÊdoÊSenhor!” 
 
QueÊ alegria,Ê quandoÊ ouvi queÊmeÊ
disseram:Ê “VamosÊ àÊ casaÊ doÊ Se-
nhor!”Ê EÊ agoraÊ nossosÊ pésÊ jáÊ seÊ
detêm,ÊJerusalém,ÊemÊtuasÊportas. 
 

ParaÊ láÊ sobemÊ asÊ tribosÊ deÊ Israel,Ê
asÊ tribosÊdoÊSenhor.Ê ParaÊ louvar,Ê
segundoÊaÊleiÊdeÊIsrael,ÊoÊnomeÊdoÊ
Senhor.ÊAÊsedeÊdaÊjustiçaÊláÊestáÊeÊ
oÊtronoÊdeÊDavi. 
 
Rogai queÊvivaÊemÊpazÊJerusalém,Ê
eÊ emÊ segurançaÊ osÊ queÊ teÊ amam!Ê
QueÊ aÊ pazÊ habiteÊ dentroÊ deÊ teusÊ
muros,ÊtranquilidadeÊemÊteusÊpalá-
cios! 
 
PorÊ amorÊ aÊ meusÊ irmãos eÊ meusÊ
amigos,Ê peço:Ê “AÊ pazÊ estejaÊ emÊ
ti!”ÊPeloÊamorÊqueÊtenhoÊàÊcasaÊdoÊ
Senhor,ÊeuÊteÊdesejoÊtodoÊbem! 

 
II  LEITURA (RmÊ13,Ê11-14a) 

 
Leitura da Carta de São Paulo 
aos Romanos 
 
Irmãos:Ê vósÊ sabeisÊ emÊ queÊ tempoÊ
estamos,Ê poisÊ jáÊ éÊ horaÊ deÊ desper-
tar.Ê ComÊ efeito,Ê agoraÊ aÊ salvaçãoÊ
estáÊ maisÊ pertoÊ deÊ nósÊ doÊ queÊ
quandoÊabraçamosÊaÊ fé.ÊAÊnoiteÊ jáÊ
vaiÊadiantada,ÊoÊdiaÊvemÊchegando:Ê
despojemo-nosÊ dasÊ açõesÊ dasÊ tre-
vasÊ eÊ vistamosÊ asÊ armasÊ daÊ luz.Ê
ProcedamosÊ honestamente,Ê comoÊ
emÊplenoÊdia:ÊnadaÊdeÊglutoneriasÊeÊ
bebedeiras,Ê nemÊ deÊ orgiasÊ sexuaisÊ
eÊ imoralidades,Ê nemÊ deÊ brigasÊ eÊ
rivalidades.ÊPeloÊcontrário,Êrevesti-
vosÊdoÊSenhorÊJesusÊCristo. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
Mostrai-nos,ÊóÊSenhor,ÊvossaÊbon-
dadeÊeÊaÊvossaÊsalvaçãoÊnosÊconce-
dei! 
 

EVANGELHO  (MtÊ24,Ê37-44) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
 

P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê JesusÊ disseÊ aosÊ
seusÊdiscípulos:Ê“AÊvindaÊdoÊFilhoÊ
doÊHomemÊseráÊcomoÊnoÊtempoÊdeÊ
Noé.Ê PoisÊ nosÊ dias,Ê antesÊ doÊ dilú-
vio,Ê todosÊcomiamÊeÊbebiam,Êcasa-
vam-seÊeÊdavam-seÊemÊcasamento,Ê
atéÊoÊdiaÊemÊqueÊNoéÊentrouÊnaÊar-
ca.ÊEÊelesÊnadaÊperceberamÊatéÊqueÊ
veioÊ oÊ dilúvioÊ eÊ arrastouÊ aÊ todos.Ê
AssimÊaconteceráÊtambémÊnaÊvindaÊ
doÊFilhoÊdoÊHomem.ÊDoisÊhomensÊ
estarãoÊ trabalhandoÊnoÊ campo:ÊumÊ
seráÊlevadoÊeÊoÊoutroÊseráÊdeixado.Ê
DuasÊmulheresÊ estarãoÊmoendoÊnoÊ
moinho:ÊumaÊseráÊ levadaÊeÊaÊoutraÊ
seráÊ deixada.Ê Portanto,Ê ficaiÊ aten-
tos!ÊPorqueÊnãoÊsabeisÊ emÊqueÊdiaÊ
viráÊ oÊ Senhor.Ê CompreendeiÊ bemÊ
isso:ÊseÊoÊdonoÊdaÊcasaÊsoubesseÊaÊ
queÊhorasÊviriaÊoÊladrão,Êcertamen-
teÊvigiariaÊeÊnãoÊdeixariaÊqueÊaÊsuaÊ
casaÊ fosseÊ arrombada.Ê PorÊ isso,Ê
tambémÊvósÊ ficaiÊpreparados!ÊPor-
queÊnaÊhoraÊemÊqueÊmenosÊpensais,Ê
oÊFilhoÊdoÊHomemÊvirá”. 
PalavraÊdaÊSalvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. CreioÊ emÊ DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso, criador do céu e da ter-
ra; eÊ emÊ JesusÊ Cristo,Ê seuÊ únicoÊ
Filho,ÊnossoÊSenhor,Êque foi con-
cebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceuÊ daÊ VirgemÊ Maria;Ê
padeceuÊ sobÊ PôncioÊ Pilatos,Ê foi 
crucificado, morto e sepultado; 
desceuÊ àÊmansãoÊ dosÊmortos;Ê res-
suscitou ao terceiro dia, subiuÊaosÊ
céus;ÊestáÊsentadoÊàÊdireitaÊdeÊDeusÊ
PaiÊ todo-poderoso,Ê donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. 
CreioÊnoÊEspíritoÊSanto;Êna santa 
Igreja católica; naÊcomunhãoÊdosÊ
santos; na remissão dos pecados; 
naÊ ressurreiçãoÊ daÊ carne;Êna vida 
eterna. Amém. 

  

2 



ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
 
P. ConfiantesÊ emÊ seuÊ amor,Ê apre-
sentamosÊ aoÊ SenhorÊ nossasÊ precesÊ
eÊorações: 
 
1. Senhor,Ê despertaiÊ sempreÊ emÊ
vossaÊ IgrejaÊ aÊvigilânciaÊ eÊoÊ teste-
munhoÊ daÊ vossaÊ vinda,Ê paraÊ queÊ
leveÊ vossaÊ luzÊ aoÊmundo;Ê nósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Senhor, atendei nossos pedi-
dos! 
 
2. Senhor,Êajudai-nosÊaÊserÊvigilan-
tesÊ naÊ esperaÊ deÊ umÊ novoÊ tempo,Ê
despojando-nosÊ deÊ todaÊ atitudeÊ
contráriaÊ aoÊ vossoÊ Reino;Ê nósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Senhor, atendei nossos pedi-
dos! 
 
3. Senhor,ÊfortaleceiÊosÊevangeliza-
doresÊnaÊmissãoÊdeÊlevarÊvossaÊpre-
sençaÊaÊtodos,ÊparaÊqueÊnãoÊdesani-
memÊ peranteÊ osÊ desafios;Ê nósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Senhor, atendei nossos pedi-
dos! 
 
P. DeusÊ eternoÊ eÊ todo-poderoso,Ê
queÊsalvaisÊtodosÊosÊhomensÊeÊnãoÊ
quereisÊaÊperdaÊdeÊnenhum,ÊouviÊasÊ
precesÊ doÊ vossoÊ povoÊ eÊ fazeiÊ queÊ
osÊ acontecimentosÊ doÊ mundoÊ de-
corramÊ emÊpazÊ segundoÊ vossoÊde-
sígnio,Ê eÊ vossaÊ IgrejaÊ tenhaÊ aÊ ale-
griaÊ deÊ vosÊ servirÊ tranquilamente.Ê
PorÊCristo,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.ÊRecebei,ÊóÊDeus,ÊestasÊoferendasÊ
queÊ escolhemosÊ entreÊ osÊ donsÊqueÊ
nosÊ destes,Ê eÊ oÊ alimentoÊ queÊ hojeÊ
concedeisÊ `aÊ nossaÊ devoçãoÊ torne-
seÊ prêmioÊ daÊ redençãoÊ eterna.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor.ÊT. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
PrefácioÊdoÊAdventoÊIA 

Cristo,ÊSenhorÊeÊJuizÊdaÊHistória 
  
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.ÊNaÊverdade,ÊéÊjustoÊeÊnecessário,Ê
éÊ nossoÊ deverÊ eÊ salvaçãoÊ louvar-
vosÊ eÊ bendizer-vos,Ê Senhor,Ê PaiÊ
santo,ÊDeusÊ eternoÊ eÊ todoÊ podero-
so,ÊprincípioÊeÊfimÊdeÊtodasÊasÊcoi-
sas. 
 
VósÊ preferistesÊ ocultarÊ oÊ diaÊ eÊ aÊ
horaÊ emÊ queÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê
SenhorÊeÊJuizÊdaÊHistória,Êaparece-
ráÊnasÊnuvensÊdoÊcéu,ÊrevestidoÊdeÊ
poderÊ eÊ majestade.Ê NaqueleÊ tre-
mendoÊ eÊ gloriosoÊ dia,Ê passaráÊ oÊ
mundoÊpresenteÊeÊsurgiráÊnovoÊcéuÊ
eÊnovaÊterra. 
 
AgoraÊ eÊ emÊ todosÊ osÊ tempos,Ê eleÊ
vemÊ aoÊ nossoÊ encontro,Ê presenteÊ
emÊ cadaÊ pessoaÊ humana,Ê paraÊ queÊ
oÊacolhamosÊnaÊféÊeÊoÊtestemunhe-
mosÊnaÊcaridade,Ê enquantoÊespera-
mosÊ aÊ felizÊ realizaçãoÊ deÊ seuÊRei-
no. 
 
PorÊisso,ÊcertosÊdeÊsuaÊvindaÊglori-
osa,Ê unidosÊ aoÊ anjos,Ê vossosÊmen-
sageiros,Ê vosÊ louvamos,Ê cantandoÊ
(dizendo)ÊaÊumaÊsóÊvoz: 
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 

Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosa-
na nas alturas!  
 
P. NaÊverdade,ÊóÊPai,ÊvósÊsoisÊsan-
toÊeÊfonteÊdeÊtodaÊsantidade.ÊSanti-
ficai,Ê pois,Ê estasÊ oferendas,Ê derra-
mandoÊsobreÊelasÊoÊvossoÊEspírito,Ê
aÊfimÊdeÊqueÊseÊ tornemÊparaÊnósÊoÊ
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: ES-
TE 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. 
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T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 
 
P. EÊnósÊvosÊsuplicamosÊque,Êparti-
cipandoÊ doÊ CorpoÊ eÊ SangueÊ deÊ
Cristo,ÊsejamosÊreunidosÊpeloÊEspí-
ritoÊSantoÊnumÊsóÊcorpo. 
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.,ÊeÊ todosÊosÊmi-
nistrosÊdoÊvossoÊpovo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
 
P. Lembrai-vosÊtambémÊdosÊnossosÊ
irmãosÊ eÊ irmãsÊ queÊ morreramÊ naÊ
esperançaÊ daÊ ressurreiçãoÊ eÊ deÊ to-
dosÊ osÊ queÊ partiramÊ destaÊ vida:Ê
acolhei-osÊ juntoÊ aÊ vósÊ naÊ luzÊ daÊ
vossaÊface. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
 
P. Enfim,Ê nósÊ vosÊ pedimos,Ê tendeÊ
piedadeÊdeÊtodosÊnósÊeÊdai-nosÊpar-
ticiparÊ daÊ vidaÊ eterna,Ê comÊ aÊ Vir-
gemÊMaria,ÊMãeÊdeÊDeus,ÊcomÊseuÊ
esposoÊ SãoÊ José,Ê comÊ osÊ santosÊ
ApóstolosÊ eÊ todosÊ osÊ queÊ nesteÊ
mundoÊvosÊserviram,ÊaÊ fimÊdeÊvosÊ
louvarmosÊ eÊ glorificarmosÊ porÊ Je-
susÊCristo,ÊvossoÊFilho. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 
 
P. PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCris-
to,ÊaÊvós,ÊDeusÊPaiÊ todo-poderoso,Ê
naÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto,Ê todaÊ
aÊhonraÊeÊtodaÊaÊglória,ÊagoraÊeÊpa-
raÊsempre.Ê 
T. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 
P.ÊOÊSenhorÊnosÊcomunicouÊoÊseuÊ
Espírito.ÊComÊaÊconfiançaÊeÊaÊliber-
dadeÊdeÊfilhos,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, perdoai
-nos as nossas ofensas, assim co-
mo nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos 
do mal.Ê 
  
P. Livrai-nosÊdeÊtodosÊosÊmales,ÊóÊ
Pai,Ê eÊ dai-nosÊ hojeÊ aÊ vossaÊ paz.Ê
AjudadosÊ pelaÊ vossaÊ misericórdia,Ê
sejamosÊsempreÊlivresÊdoÊpecadoÊeÊ
protegidosÊdeÊtodosÊosÊperigos,Êen-
quanto,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. AÊpazÊdoÊSenhorÊestejaÊ sempreÊ
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 serei 
salvo (a)! 
 

 
 
 

CANTO DE COMUNHÃO 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P.ÊAproveite-nos,ÊóÊDeus,ÊaÊpartici-
paçãoÊ nosÊ vossosÊ mistérios.Ê FazeiÊ
queÊ elesÊ nosÊ ajudemÊaÊ amarÊdesdeÊ
agoraÊoÊqueÊéÊdoÊcéuÊe,Êcaminhan-
doÊ entreÊ asÊ coisasÊ queÊ passam,Ê
abraçarÊ asÊ queÊ nãoÊ passam.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. QueÊoÊDeusÊonipotenteÊeÊmiseri-
cordiosoÊvosÊilumineÊcomÊoÊadven-
toÊdoÊseuÊFilho,ÊemÊcujaÊvindaÊcre-
desÊeÊcujaÊvoltaÊesperais,ÊeÊderrameÊ
sobreÊvósÊasÊsuasÊbênçãos. 
T. Amém. 
 
P. QueÊ duranteÊ estaÊ vidaÊ eleÊ vosÊ
torneÊfirmesÊnaÊfé,ÊalegresÊnaÊespe-
rança,ÊsolícitosÊnaÊcaridade. 
T. Amém. 
 
P. Alegrando-vosÊagoraÊpelaÊvindaÊ
doÊ SalvadorÊ feitoÊ homem,Ê sejaisÊ
recompensadosÊ comÊ aÊ vidaÊ eterna,Ê
quandoÊvierÊdeÊnovoÊemÊsuaÊglória.ÊÊ 
T. Amém. 
 
P. Abençoe-vosÊ DeusÊ todo-
poderoso,Ê PaiÊ eÊ FilhoÊ eÊ EspíritoÊ
Santo.ÊÊ 
T. Amém! 
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