
Com.: QueridosÊ irmãos,Ê qualÊ oÊ
motivoÊ daÊ nossaÊ alegria?ÊNaÊ litur-
giaÊdesteÊdomingoÊqueremosÊobser-
varÊasÊgrandesÊ realizaçõesÊqueÊSe-
nhorÊoperaÊnaÊvidaÊdoÊseuÊpovo.ÊOÊ
TempoÊ doÊAdventoÊ jáÊ avança,Ê co-
moÊumÊmomentoÊprivilegiadoÊparaÊ
trazermosÊ emÊ nósÊ aÊ virtudeÊ daÊ es-
perança.ÊAlegremo-nos,ÊpoisÊoÊSe-
nhorÊ logoÊ viráÊ paraÊ manifestarÊ aÊ
suaÊ glóriaÊ naÊ vidaÊ dosÊ queÊ vivemÊ
emÊcomunhão.ÊCantemos.Ê 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.ÊAÊvós,Êirmãos,ÊpazÊeÊféÊdaÊparteÊ
deÊDeus,ÊoÊPai,Ê eÊdoÊSenhorÊ JesusÊ
Cristo. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. EmÊ JesusÊ Cristo,Ê oÊ Justo,Ê queÊ
intercedeÊ porÊ nósÊ eÊ nosÊ reconciliaÊ

comÊoÊPai,ÊabramosÊoÊnossoÊespíri-
toÊaoÊarrependimento,ÊparaÊ sermosÊ
menosÊ indignosÊ deÊ nosÊ aproximarÊ
daÊmesaÊdoÊSenhor. 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpeca-
dosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 

 
ORAÇÃO DO DIA 

 
P. ÓÊDeusÊdeÊbondade,ÊqueÊvedesÊoÊ
vossoÊ povoÊ esperandoÊ fervorosoÊ oÊ
natalÊdoÊSenhor,ÊdaiÊ chegarmosÊ àsÊ
alegriasÊ daÊ SalvaçãoÊ eÊ celebrá-lasÊ

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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sempreÊcomÊintensoÊjúbiloÊnaÊsole-
neÊliturgia.ÊPorÊnossoÊSenhorÊJesusÊ
Cristo,ÊvossoÊFilho,ÊnaÊunidadeÊdoÊ
EspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: OuçamosÊ aÊ PalavraÊ doÊSe-
nhor.ÊSurgeÊaÊfiguraÊdeÊJoãoÊBatis-
ta,ÊúltimoÊdosÊprofetas,ÊrecordandoÊ
todosÊ osÊ profetasÊ queÊ prepararamÊ
osÊcaminhosÊdoÊMessias.ÊAÊmensa-
gemÊ daÊ alegriaÊ éÊ certezaÊ queÊ esti-
mulaÊ eÊ convidaÊ àÊ perseverançaÊ noÊ
serviçoÊaÊtodos. 

 
I LEITURA  (IsÊ35,Ê1-6a.Ê10) 

 
Leitura do Livro do Profeta Isaí-
as 
 
Alegre-seÊaÊ terraÊqueÊeraÊdesertaÊ eÊ
intransitável,ÊexulteÊaÊsolidãoÊeÊflo-
resçaÊ comoÊ umÊ lírio.Ê GermineÊ eÊ
exulteÊ deÊ alegriaÊ eÊ louvores.Ê Foi-
lheÊdadaÊ aÊ glóriaÊ doÊLíbano,ÊoÊ es-
plendorÊ doÊ CarmeloÊ eÊ deÊ Saron;Ê
seusÊ habitantesÊ verãoÊ aÊ glóriaÊ doÊ
Senhor,Ê aÊ majestadeÊ doÊ nossoÊ
Deus.ÊFortaleceiÊasÊmãosÊenfraque-
cidasÊ eÊ firmaiÊ osÊ joelhosÊ debilita-
dos.Ê DizeiÊ àsÊ pessoasÊ deprimidas:Ê
“CriaiÊ ânimo,Ê nãoÊ tenhaisÊ medo!Ê
Vede,Ê éÊ vossoÊDeus,Ê éÊ aÊ vingançaÊ
queÊvem,ÊéÊaÊrecompensaÊdeÊDeus;Ê
éÊeleÊqueÊvemÊparaÊvosÊsalvar”.ÊEn-
tãoÊseÊabrirãoÊosÊolhosÊdosÊcegosÊeÊ
seÊdescerrarãoÊosÊouvidosÊdosÊsur-
dos.ÊOÊcoxoÊsaltaráÊcomoÊumÊcervoÊ
eÊ seÊ desataráÊ aÊ línguaÊ dosÊmudos.Ê
OsÊ queÊ oÊ SenhorÊ salvou,Ê voltarãoÊ
paraÊcasa.ÊElesÊvirãoÊaÊSiãoÊcantan-
doÊ louvores,Ê comÊ infinitaÊ alegriaÊ
brilhandoÊemÊseusÊrostos:ÊcheiosÊdeÊ
gozoÊ eÊ contentamento,Ê nãoÊ maisÊ
conhecerãoÊaÊdorÊeÊoÊpranto. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 145 
 
Vinde,ÊSenhor,ÊparaÊsalvar oÊvos-
soÊpovo! 
 
OÊ SenhorÊ éÊ fielÊ paraÊ sempre,Ê fazÊ
justiçaÊ aosÊqueÊ sãoÊ oprimidos;Ê eleÊ
dáÊ alimentoÊaosÊ famintos,ÊéÊoÊSe-
nhorÊquemÊlibertaÊosÊcativos. 
 
OÊSenhorÊabreÊosÊolhosÊaosÊcegos,Ê
oÊSenhorÊ fazÊerguer-seÊoÊcaído,ÊoÊ
SenhorÊ amaÊaqueleÊqueÊéÊ justo,Ê éÊ
oÊSenhorÊqueÊprotegeÊoÊestrangei-
ro. 
 
EleÊamparaÊaÊviúvaÊeÊoÊórfão,ÊmasÊ
confundeÊ osÊ caminhosÊ dosÊmaus.Ê
OÊSenhorÊ reinaráÊ paraÊsempre!ÊÓÊ
Sião,ÊoÊteuÊDeus reinará. 

 
II  LEITURA (TgÊ5,Ê7-10) 

 
Leitura da Carta de São Tiago 
 
Irmãos,Ê ficaiÊ firmesÊatéÊàÊvindaÊdoÊ
Senhor.Ê VedeÊ oÊ agricultor:Ê eleÊ es-
peraÊoÊpreciosoÊfrutoÊdaÊterraÊeÊficaÊ
firmeÊatéÊcairÊaÊchuvaÊdoÊoutonoÊouÊ
daÊ primavera.Ê TambémÊ vós,Ê ficaiÊ
firmesÊeÊfortaleceiÊvossosÊcorações,Ê
porqueÊaÊvindaÊdoÊSenhorÊestáÊpró-
xima.ÊIrmãos,ÊnãoÊvosÊqueixeisÊunsÊ
dosÊoutros,ÊparaÊqueÊnãoÊsejaisÊjul-
gados.ÊEisÊqueÊoÊjuizÊestáÊàsÊportas.Ê
Irmãos,ÊtomaiÊporÊmodeloÊdeÊsofri-
mentoÊ eÊ firmezaÊ osÊ profetas,Ê queÊ
falaramÊemÊnomeÊdoÊSenhor.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
OÊ EspíritoÊ doÊ SenhorÊ sobreÊmimÊ
fezÊ aÊ suaÊ unção,Ê enviou-meÊ aosÊ
empobrecidosÊaÊfazerÊfelizÊprocla-
mação! 
 

 
 
 

EVANGELHO  (MtÊ11,Ê2-11) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊtempo,ÊJoãoÊestavaÊnaÊpri-
são.ÊQuandoÊouviuÊ falarÊ dasÊ obrasÊ
deÊCristo,Ê enviou-lheÊ algunsÊ discí-
pulos,Ê paraÊ lheÊ perguntarem:Ê “ÉsÊ
tu,Ê aqueleÊ queÊ háÊ deÊ vir,Ê ouÊ deve-
mosÊesperarÊumÊoutro?”Ê JesusÊ res-
pondeu:Ê “IdeÊ contarÊ aÊ JoãoÊ oÊ queÊ
estaisÊ ouvindoÊ eÊ vendo:Ê osÊ cegosÊ
recuperaramÊ aÊ vista,Ê osÊ paralíticosÊ
andam,ÊosÊleprososÊsãoÊcurados,ÊosÊ
surdosÊouvem,Ê osÊmortosÊ ressusci-
tamÊeÊosÊpobresÊsãoÊevangelizados.Ê
FelizÊaqueleÊqueÊnãoÊseÊescandalizaÊ
porÊ causaÊ deÊmim!”ÊOsÊ discípulosÊ
deÊJoãoÊpartiram,ÊeÊJesusÊcomeçouÊ
aÊfalarÊàsÊmultidões,ÊsobreÊJoão:Ê“OÊ
queÊ fostesÊverÊnoÊdeserto?ÊUmÊca-
niçoÊ agitadoÊ peloÊ vento?Ê OÊ queÊ
fostesÊ ver?Ê UmÊ homemÊ vestidoÊ
comÊroupasÊfinas?ÊMasÊosÊqueÊves-
temÊroupasÊfinasÊestãoÊnosÊpaláciosÊ
dosÊ reis.Ê Então,Ê oÊ queÊ fostesÊ ver?Ê
UmÊprofeta?ÊSim,ÊeuÊvosÊafirmo,ÊeÊ
alguémÊqueÊéÊmaisÊdoÊqueÊprofeta.Ê
ÉÊ deleÊ queÊ estáÊ escrito:Ê ’EisÊ queÊ
envioÊoÊmeuÊmensageiroÊàÊtuaÊfren-
te;Ê eleÊ vaiÊ prepararÊ oÊ teuÊ caminhoÊ
dianteÊdeÊti’.ÊEmÊverdadeÊvosÊdigo,Ê
deÊ todosÊ osÊ homensÊ queÊ jáÊ nasce-
ram,ÊnenhumÊéÊmaiorÊdoÊqueÊ JoãoÊ
Batista.Ê NoÊ entanto,Ê oÊ menorÊ noÊ
ReinoÊ dosÊ CéusÊ éÊ maiorÊ doÊ queÊ
ele”.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 

2 



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. CheiosÊ deÊ alegriaÊ pelaÊ vindaÊ
gloriosaÊ doÊ Senhor,Ê imploremos,Ê
comÊtodaÊaÊconfiança,Êdizendo: 
T. Vinde, Senhor Jesus. 
 
1. Senhor,Ê ajudaiÊ aÊ vossaÊ IgrejaÊ aÊ
serÊnoÊmundoÊaÊvozÊqueÊchamaÊaoÊ
novoÊ ânimoÊ osÊ deprimidosÊ queÊ ti-
veramÊsuaÊesperançaÊroubada,ÊparaÊ
que,Ê seguindoÊ oÊ exemploÊ deÊ JoãoÊ
Batista,Ê preparemÊ osÊ vossosÊ cami-
nhos,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Vinde, Senhor Jesus. 
  
2. Senhor,Ê certosÊ deÊ vossoÊ desejoÊ
deÊalcançarÊtodaÊaÊhumanidade,Êpe-
dimos:Ê ajudaiÊ aÊ todosÊosÊbatizadosÊ
aÊassumiremÊaÊvocaçãoÊdeÊevange-
lizadores,Ê paraÊ queÊ vossoÊ projetoÊ
tenhaÊêxito,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Vinde, Senhor Jesus. 
  
3. Senhor,Ê fazeiÊ comÊ queÊ acolha-
mosÊaÊtodos,ÊsobretudoÊaquelesÊqueÊ
maisÊ sofrem,Ê aÊ fimÊdeÊqueÊpartici-
pemÊdaÊvossaÊalegria,ÊdaÊqualÊnin-
guémÊéÊexcluído,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Vinde, Senhor Jesus. 
  
P. ÓÊDeus,ÊqueÊinspiraisÊnossasÊsú-
plicas,Ê atendeiÊ osÊ pedidosÊ queÊ hu-
mildementeÊ vosÊ dirigimos.Ê PorÊ
Cristo,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 Possamos,Ê óÊ Pai,Ê oferecer-vosÊ
semÊcessarÊestesÊdonsÊdaÊnossaÊde-
voção,Ê paraÊque,Ê aoÊ celebrarmosÊoÊ
sacramentoÊqueÊnosÊdestes,Ê seÊ rea-
lizemÊemÊnósÊasÊmaravilhasÊdaÊsal-
vação.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
PrefácioÊdoÊAdvento,ÊIIA 

Maria,ÊaÊnovaÊEva 
  
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 Senhor,Ê PaiÊ santo,Ê DeusÊ
eternoÊeÊtodoÊpoderoso. 
 
NósÊ vosÊ louvamos,Ê bendizemosÊ eÊ
glorificamosÊ peloÊmistérioÊ daÊVir-
gemÊMaria,ÊMãeÊdeÊDeus. 
 
DoÊ antigoÊ adversárioÊ nosÊ veioÊ aÊ
desgraça,Ê masÊ doÊ seioÊ virginalÊ daÊ
FilhaÊdeÊSiãoÊgerminouÊaqueleÊqueÊ
nosÊ alimentaÊ comÊ oÊ pãoÊ doÊ céuÊ eÊ
garanteÊparaÊtodoÊoÊgêneroÊhumanoÊ
aÊsalvaçãoÊeÊaÊpaz. 
 
EmÊ Maria,Ê é-nosÊ dadaÊ deÊ novoÊ aÊ
graçaÊqueÊporÊEvaÊtínhamosÊperdi-
do.ÊEmÊMaria,ÊmãeÊdeÊtodosÊosÊse-
resÊ humanos,Ê aÊ maternidade,Ê livreÊ
doÊpecadoÊeÊdaÊmorte,ÊseÊabreÊparaÊ
umaÊ novaÊ vida.Ê SeÊ grandeÊ eraÊ aÊ

nossaÊculpa,ÊbemÊmaiorÊseÊapresen-
taÊ aÊ divinaÊ misericórdiaÊ emÊ JesusÊ
Cristo,ÊnossoÊSalvador. 
 
PorÊ isso,Ê enquantoÊ esperamosÊ suaÊ
chegada,ÊunidosÊaosÊanjosÊeÊaÊtodosÊ
osÊ santos,Ê cheiosÊ deÊ esperançaÊ eÊ
alegria,ÊnósÊvosÊlouvamosÊcantandoÊ
(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 
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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,ÊtodaÊ

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.Ê Imploramos,Ê óÊ Pai,Ê vossaÊ cle-
mênciaÊparaÊqueÊestesÊsacramentosÊ
nosÊ purifiquemÊ dosÊ pecadosÊ eÊ nosÊ
preparemÊ paraÊ asÊ festasÊ queÊ seÊ
aproximam.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ Se-
nhor. 
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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