
Com.: IrmãosÊeÊirmãs,ÊgrandeÊale-
griaÊ inundaÊ nossaÊ comunidade,Ê aoÊ
verÊ queÊ novamenteÊ nosÊ reunimosÊ
naÊpresençaÊdoÊSenhorÊaÊfimÊdeÊdarÊ
maisÊumÊpassoÊnesteÊtempoÊdeÊpre-
paraçãoÊ paraÊ oÊ NatalÊ doÊ Senhor.Ê
QueÊ maisÊ umaÊ vezÊ possamosÊ en-
cherÊnossaÊvidaÊdaÊpazÊqueÊvemÊdeÊ
DeusÊ eÊ nosÊ insereÊ naÊ suaÊ comu-
nhão.ÊRenovemosÊ nossaÊ esperançaÊ
e,Ê iniciandoÊnossaÊcelebração,Êcan-
temos: 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
 

P.Ê OÊ DeusÊ daÊ esperança,Ê queÊ nosÊ
cumulaÊ deÊ todaÊ alegriaÊ eÊ pazÊ emÊ
nossaÊfé,ÊpelaÊaçãoÊdoÊEspíritoÊSan-
to,ÊestejaÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. OÊSenhorÊJesusÊqueÊnosÊconvidaÊ
àÊmesaÊdaÊPalavraÊeÊdaÊEucaristia,Ê
nosÊ chamaÊ àÊ conversão.Ê Reconhe-
çamosÊserÊpecadoresÊeÊinvoquemosÊ
comÊ confiançaÊ aÊ misericórdiaÊ doÊ
Pai. 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpeca-
dosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 
 

 

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeusÊ todoÊ poderosoÊ eÊ cheioÊ
deÊ misericórdia,Ê nósÊ vosÊ pedimosÊ
queÊnenhumaÊatividadeÊterrenaÊnosÊ
impeçaÊ deÊ correrÊ aoÊ encontroÊ doÊ
vossoÊ Filho,Ê mas,Ê instruídosÊ pelaÊ
vossaÊ sabedoria,Ê participemosÊ daÊ
plenitudeÊ deÊ suaÊ vida.Ê PorÊ nossoÊ
SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê
naÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: AÊPalavraÊdeÊDeusÊéÊforça,Ê
vidaÊeÊpaz.ÊComÊelaÊteremosÊforçasÊ
paraÊbuscarÊaÊconcórdiaÊentreÊnósÊeÊ
Deus,ÊentreÊnósÊeÊosÊirmãos.ÊOuça-
mos:Ê 

 
 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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I LEITURA  (IsÊ11,Ê1-10) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaí-
as 
 
NaquelesÊ dias,Ê nasceráÊ umaÊ hasteÊ
doÊtroncoÊdeÊJesséÊe,ÊaÊpartirÊdaÊra-
iz,Ê surgiráÊ oÊ rebentoÊ deÊ umaÊ flor;Ê
sobreÊ eleÊ repousaráÊ oÊ espíritoÊ doÊ
Senhor:ÊespíritoÊdeÊsabedoriaÊeÊdis-
cernimento,Ê espíritoÊ deÊ conselhoÊ eÊ
fortaleza,Ê espíritoÊ deÊ ciênciaÊ eÊ te-
morÊdeÊDeus;ÊnoÊ temorÊdoÊSenhorÊ
encontraÊ eleÊ seuÊ prazer.Ê EleÊ nãoÊ
julgaráÊ pelasÊ aparênciasÊ queÊ vêÊ
nemÊ decidiráÊ somenteÊ porÊ ouvirÊ
dizer;ÊmasÊtraráÊjustiçaÊparaÊosÊhu-
mildesÊ eÊ umaÊ ordemÊ justaÊ paraÊ osÊ
homensÊpacíficos;Ê fustigaráÊ aÊ terraÊ
comÊ aÊ forçaÊ daÊ suaÊ palavraÊ eÊ des-
truiráÊ oÊ mauÊ comÊ oÊ soproÊ dosÊ lá-
bios.ÊCingiráÊ aÊ cinturaÊ comÊ aÊ cor-
reiaÊ daÊ justiçaÊ eÊ asÊ costasÊ comÊ aÊ
faixaÊdaÊfidelidade.ÊOÊloboÊeÊoÊcor-
deiroÊ viverãoÊ juntosÊ eÊ oÊ leopardoÊ
deitar-se-áÊ aoÊ ladoÊ doÊ cabrito;Ê oÊ
bezerroÊ eÊ oÊ leãoÊ comerãoÊ juntosÊ eÊ
atéÊmesmoÊumaÊcriançaÊpoderáÊtan-
gê-los.Ê AÊ vacaÊ eÊ oÊ ursoÊ pastarãoÊ
ladoÊ aÊ lado,Ê enquantoÊ suasÊ criasÊ
descansamÊ juntas;Ê oÊ leãoÊ comeráÊ
palhaÊcomÊoÊboi;ÊaÊcriançaÊdeÊpeitoÊ
vaiÊ brincarÊ emÊ cimaÊ doÊ buracoÊ daÊ
cobraÊ venenosa;Ê eÊ oÊ meninoÊ des-
mamadoÊnãoÊ temeráÊpôrÊ aÊmãoÊnaÊ
tocaÊdaÊserpente.ÊNãoÊhaveráÊdanosÊ
nemÊmortesÊ porÊ todoÊ oÊmeuÊ santoÊ
monte:ÊaÊterraÊestaráÊtãoÊrepletaÊdoÊ
saberÊ doÊ SenhorÊ quantoÊ asÊ águasÊ
queÊ cobremÊoÊmar.ÊNaqueleÊ dia,Ê aÊ
raizÊ deÊ JesséÊ seÊ ergueráÊ comoÊ umÊ
sinalÊentreÊosÊpovos;ÊhãoÊdeÊbuscá-
laÊ asÊ nações,Ê eÊ gloriosaÊ seráÊ aÊ suaÊ
morada.ÊPalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (71) 

 
NosÊseusÊdiasÊaÊjustiçaÊflorirá. 
 
DaiÊaoÊReiÊvossosÊpoderes,ÊSenhorÊ
Deus,ÊvossaÊjustiçaÊaoÊdescendenteÊ
daÊrealeza!ÊComÊjustiçaÊeleÊgover-

neÊoÊvossoÊpovo,ÊcomÊequidadeÊeleÊ
julgueÊosÊvossosÊpobres. 
 
NosÊ seusÊ diasÊ aÊ justiçaÊ floriráÊ eÊ
grandeÊpaz,Ê atéÊ queÊ aÊ luaÊ percaÊ oÊ
brilho!ÊDeÊmarÊaÊmarÊestenderáÊoÊ
seuÊ domínio,Ê eÊ desdeÊ oÊ rioÊ atéÊ osÊ
confinsÊdeÊtodaÊaÊterra! 
 
LibertaráÊ oÊ indigenteÊ queÊ suplica,ÊÊ
eÊ oÊ pobreÊ aoÊ qualÊ ninguémÊ querÊ
ajudar.Ê TeráÊ penaÊ doÊ indigenteÊ eÊ
doÊ infeliz,Ê eÊ aÊ vidaÊ dosÊ humildesÊ
salvará. 
 
SejaÊbenditoÊoÊseuÊnomeÊparaÊsem-
pre!Ê EÊ queÊ dureÊ comoÊ oÊ solÊ suaÊ
memória!Ê TodosÊ osÊ povosÊ serãoÊ
neleÊ abençoados,Ê todasÊ asÊ gentesÊ
cantarãoÊoÊseuÊlouvor! 

 
II  LEITURA (RmÊ15,Ê4-9) 

 
Leitura da Carta de São Paulo 
aos Romanos 
 
Irmãos:Ê tudoÊ oÊ queÊ outroraÊ foiÊ es-
crito,Ê foiÊ escritoÊparaÊnossaÊ instru-
ção,Ê paraÊ que,Ê pelaÊ nossaÊ constân-
ciaÊ eÊ peloÊ confortoÊ espiritualÊ dasÊ
Escrituras,Ê tenhamosÊ firmeÊ espe-
rança.ÊOÊDeusÊqueÊdáÊconstânciaÊeÊ
confortoÊvosÊdêÊaÊgraçaÊdaÊharmo-
niaÊeÊconcórdia,ÊunsÊcomÊosÊoutros,Ê
comoÊ ensinaÊ CristoÊ Jesus.Ê Assim,Ê
tendoÊ comoÊ queÊ umÊ sóÊ coraçãoÊ eÊ
umaÊsóÊvoz,ÊglorificareisÊoÊDeusÊeÊ
PaiÊdoÊSenhorÊnosso,Ê JesusÊCristo.Ê
PorÊ isso,Ê acolhei-vosÊ unsÊ aosÊ ou-
tros,ÊcomoÊtambémÊCristoÊvosÊaco-
lheu,ÊparaÊaÊglóriaÊdeÊDeus.ÊPoisÊeuÊ
digo:Ê CristoÊ tornou-seÊ servoÊ dosÊ
queÊ praticamÊ aÊ circuncisão,Ê paraÊ
honrarÊ aÊveracidadeÊdeÊDeus,Ê con-
firmandoÊ asÊ promessasÊ feitasÊ aosÊ
pais.ÊQuantoÊaosÊpagãos,ÊelesÊglori-
ficamÊaÊDeus,ÊemÊrazãoÊdaÊsuaÊmi-
sericórdia,Ê comoÊ estáÊ escrito:Ê “PorÊ
isso,Ê euÊ vosÊ glorificareiÊ entreÊ osÊ
pagãosÊeÊcantareiÊ louvoresÊaoÊvos-
soÊnome”.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
Preparai oÊ caminhoÊ doÊ Senhor,Ê
endireitai suasÊ veredas!Ê TodaÊ aÊ
carneÊháÊdeÊverÊaÊsalvação doÊnos-
soÊDeus. 
 

EVANGELHO  (MtÊ3,Ê1-12) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaquelesÊ dias,Ê apareceuÊ JoãoÊ Ba-
tista,Ê pregandoÊ noÊ desertoÊ daÊ Ju-
déia:Ê “Convertei-vos,Ê porqueÊ oÊ
ReinoÊdosÊCéusÊestáÊpróximo”.ÊJo-
ãoÊ foiÊanunciadoÊpeloÊprofetaÊ Isaí-
as,ÊqueÊdisse:Ê“EstaÊéÊaÊvozÊdaqueleÊ
queÊgritaÊnoÊdeserto:ÊpreparaiÊoÊca-
minhoÊ doÊ Senhor,Ê endireitaiÊ suasÊ
veredas!”Ê JoãoÊ usavaÊ umaÊ roupaÊ
feitaÊdeÊpêlosÊdeÊcameloÊeÊumÊcin-
turãoÊ deÊ couroÊ emÊ tornoÊ dosÊ rins;Ê
comiaÊgafanhotosÊeÊmelÊdoÊcampo.Ê
OsÊmoradoresÊdeÊJerusalém,ÊdeÊto-
daÊ aÊ JudéiaÊ eÊ deÊ todosÊ osÊ lugaresÊ
emÊ voltaÊ doÊ rioÊ JordãoÊ vinhamÊ aoÊ
encontroÊdeÊ João.ÊConfessavamÊosÊ
seusÊpecadosÊeÊJoãoÊosÊbatizavaÊnoÊ
rioÊJordão.ÊQuandoÊviuÊmuitosÊfari-
seusÊeÊsaduceusÊvindoÊparaÊoÊbatis-
mo,Ê JoãoÊ disse-lhes:Ê ‘RaçaÊ deÊ co-
brasÊvenenosas,Ê quemÊ vosÊ ensinouÊ
aÊfugirÊdaÊ iraÊqueÊvaiÊchegar?ÊPro-
duziÊ frutosÊ queÊ provemÊ aÊ vossaÊ
conversão.Ê NãoÊ penseisÊ queÊ bastaÊ
dizer:Ê‘AbraãoÊéÊnossoÊpai’ÊporqueÊ
euÊvosÊdigo:ÊatéÊmesmoÊdestasÊpe-
drasÊDeusÊpodeÊ fazerÊnascerÊ filhosÊ
deÊ Abraão.Ê OÊ machadoÊ jáÊ estáÊ naÊ
raizÊdasÊárvores,ÊeÊ todaÊárvoreÊqueÊ
nãoÊ derÊ bomÊ frutoÊ seráÊ cortadaÊ eÊ
jogadaÊnoÊfogo.ÊEuÊvosÊbatizoÊcomÊ
águaÊparaÊaÊconversão,ÊmasÊaqueleÊ
queÊvemÊdepoisÊdeÊmimÊéÊmaisÊfor-
teÊdoÊqueÊeu.ÊEuÊnemÊsouÊdignoÊdeÊ
carregarÊ suasÊ sandálias.Ê EleÊ vosÊ
batizaráÊ comÊ oÊ EspíritoÊ SantoÊ eÊ
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comÊ fogo.Ê EleÊ estáÊ comÊ aÊ páÊ naÊ
mão;ÊeleÊvaiÊlimparÊsuaÊeiraÊeÊreco-
lherÊseuÊtrigoÊnoÊceleiro;ÊmasÊaÊpa-
lhaÊeleÊaÊqueimaráÊnoÊfogoÊqueÊnãoÊ
seÊapaga”.Ê 
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. 

 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. Roguemos,Ê irmãosÊeÊ irmãs,Êpe-
dindoÊqueÊosÊpassosÊdaÊconstruçãoÊ
doÊ ReinoÊ sejamÊ concretizadosÊ emÊ
nossoÊmeioÊ nesteÊ tempoÊ deÊ esperaÊ
doÊSalvador. 
 
1. Senhor,Ê fortaleceiÊ comÊ aÊ vossaÊ
misericórdiaÊaÊnossaÊconversãoÊdi-
áriaÊ aoÊ vossoÊ projetoÊ deÊ amorÊ eÊ
paz,ÊeÊqueÊelaÊnosÊpermitaÊenxergarÊ
vossaÊ graçaÊ emÊ cadaÊ pessoa,Ê nósÊ
vosÊpedimos: 
T. Renovai, Senhor, a nossa espe-
rança! 
2. Deus,Ê favoreceiÊ continuamenteÊ
osÊ queÊ seÊ fazemÊ missionáriosÊ daÊ
tuaÊpalavraÊeÊpregamÊcomÊunçãoÊoÊ
teuÊEvangelho,ÊespecialmenteÊdan-
doÊluzesÊàÊproteçãoÊdosÊdireitosÊhu-
manos,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Renovai, Senhor, a nossa espe-
rança! 

3. Iluminai,ÊSenhor,ÊosÊqueÊsãoÊin-
seridosÊnaÊIgrejaÊpeloÊbatismo,ÊparaÊ
queÊ sejamÊ amadosÊ eÊ cuidadosÊ porÊ
nossasÊ comunidadesÊ emÊ todoÊ oÊ
mundo,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Renovai, Senhor, a nossa espe-
rança! 
 
P. Acolhei,Ê óÊ Deus,Ê essasÊ precesÊ
queÊ vosÊ apresentamos.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.Ê Acolhei,Ê óÊ Deus,Ê comÊ bondadeÊ
nossasÊ humildesÊ precesÊ eÊ oferen-
das,Êe,ÊcomoÊnãoÊpodemosÊinvocarÊ
osÊnossosÊméritos,ÊvenhaÊemÊnossoÊ
socorroÊ aÊ vossaÊ misericórdia.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
PrefácioÊdoÊAdvento,ÊI 
AsÊduasÊvindasÊdeÊCristo 

  
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 dar-vosÊ
graças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊ oÊ lugar,Ê
Senhor,Ê PaiÊ santo,Ê DeusÊ eternoÊ eÊ

todoÊ poderoso,Ê porÊ Cristo,Ê SenhorÊ
nosso. 
 
RevestidoÊdeÊnossaÊfragilidade,ÊeleÊ
veioÊ aÊ primeiraÊ vezÊ paraÊ realizarÊ
seuÊ eternoÊ planoÊ deÊ amorÊ eÊ abrir-
nosÊoÊcaminhoÊdaÊsalvação. 
 
RevestidoÊ deÊ suaÊ glória,Ê eleÊ viráÊ
umaÊ segundaÊ vezÊ paraÊ conceder-
nosÊemÊplenitudeÊosÊbensÊprometi-
dosÊ queÊ hoje,Ê vigilantes,Ê espera-
mos. 
PorÊessaÊrazão,ÊagoraÊeÊsempre,ÊnósÊ
nosÊunimosÊaosÊanjosÊeÊ aÊ todosÊosÊ
santos,Ê cantandoÊ (dizendo)Ê aÊ umaÊ
sóÊvoz: 
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  
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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,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...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,ÊÊ
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.ÊAlimentadosÊpeloÊpãoÊespiritual,Ê
nósÊ vosÊ suplicamos,Ê óÊ Deus,Ê que,Ê
pelaÊ participaçãoÊ nestaÊ Eucaristia,Ê
nosÊensineisÊaÊjulgarÊcomÊsabedoriaÊ
osÊvaloresÊterrenosÊeÊcolocarÊnossasÊ
esperançasÊ nosÊ bensÊ eternos.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor.ÊÊ 
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-pode-
roso,ÊPaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto.ÊÊ 
T. Amém! 
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