
Com.: IrmãosÊeÊirmãs,ÊbenditoÊsejaÊ
Deus,ÊqueÊnosÊreúneÊcomoÊfamília!Ê
EstamosÊ próximosÊ deÊ celebrarÊ oÊ
NatalÊdoÊSenhor!ÊAÊliturgiaÊdeÊhojeÊ
nosÊfaráÊrefletirÊsobreÊaÊacolhidaÊdoÊ
projetoÊdeÊDeusÊemÊnossaÊvida,ÊqueÊ
seÊ realizaÊàÊmedidaÊqueÊnãoÊ temosÊ
medoÊdeÊdarÊoÊsaltoÊnoÊescuro,ÊcomÊ
fé.Ê Vinde,Ê SenhorÊ Jesus!Ê Cante-
mos: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.ÊT. Amém. 
 
P.ÊAÊgraçaÊeÊaÊpazÊdeÊDeus,ÊnossoÊ
Pai,Ê eÊ deÊ JesusÊ Cristo,Ê nossoÊ Se-
nhor,ÊestejamÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo! 

ATO PENITENCIAL 
 

P. NoÊdiaÊemÊqueÊcelebramosÊaÊvi-
tóriaÊ deÊCristoÊ sobreÊoÊ pecadoÊ eÊ aÊ
morte,ÊnósÊtambémÊsomosÊconvida-
dosÊaÊmorrerÊaoÊpecadoÊeÊaÊressur-
girÊ paraÊ umaÊ vidaÊ nova.ÊReconhe-
çamo-nosÊ necessitadosÊ daÊ miseri-
córdiaÊdoÊPai. 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpeca-
dosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 

 
ORAÇÃO DO DIA 

 
P. Derramai,ÊóÊDeus,ÊaÊvossaÊgraçaÊ
emÊ nossosÊ coraçõesÊ paraÊ que,Ê co-
nhecendoÊpelaÊmensagemÊdoÊAnjoÊ
aÊ encarnaçãoÊ doÊ vossoÊ Filho,Ê che-
guemos,Ê porÊ suaÊ paixãoÊ eÊ cruz,Ê àÊ

glóriaÊ daÊ ressurreição.Ê PorÊ nossoÊ
SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê
naÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: OÊgrandeÊ sinalÊ deÊDeusÊ seÊ
manifestaÊnaÊsimplicidadeÊeÊnosÊdáÊ
aÊ salvação.Ê ParaÊqueÊ asÊpromessasÊ
doÊSenhorÊseÊcumpram,ÊaÊacolhidaÊ
deÊseusÊprojetosÊeÊaÊpráticaÊdaÊjusti-
ça,ÊaÊexemploÊdeÊSãoÊJosé,ÊsãoÊne-
cessárias.ÊNossaÊmissãoÊéÊanunciarÊ
aÊsalvação,ÊaÊfimÊdeÊqueÊaÊféÊnasçaÊ
noÊ coraçãoÊ deÊ todasÊ asÊ pessoas.Ê
Ouçamos:Ê 
 
 
 
 
 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
 

 
 

4ºÊDOMINGOÊDOÊADVENTO 
18ÊDEÊDEZEMBROÊDEÊ2022-ÊANOÊA 

1 



I LEITURA  (IsÊ7,Ê10-14) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaí-
as 
 
NaquelesÊdias,ÊoÊSenhorÊfalouÊcomÊ
Acaz,Ê dizendo:Ê “PedeÊ aoÊ SenhorÊ
teuÊDeusÊqueÊ teÊ façaÊverÊumÊsinal,Ê
querÊ provenhaÊ daÊ profundezaÊ daÊ
terra,Ê querÊ venhaÊ dasÊ alturasÊ doÊ
céu”.Ê MasÊ AcazÊ respondeu:Ê “NãoÊ
pedireiÊ nemÊ tentareiÊ oÊ Senhor”.Ê
DisseÊ oÊprofeta:Ê “OuviÊ então,Ê vós,Ê
casaÊdeÊDavi;ÊseráÊqueÊachaisÊpou-
coÊ incomodarÊosÊhomensÊeÊpassaisÊ
aÊincomodarÊatéÊoÊmeuÊDeus?ÊPoisÊ
bem,ÊoÊpróprioÊSenhorÊvosÊdaráÊumÊ
sinal.Ê EisÊ queÊ umaÊ virgemÊ conce-
beráÊ eÊ daráÊ àÊ luzÊ umÊ filho,Ê eÊ lheÊ
poráÊoÊnomeÊdeÊEmanuel. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL 23 

 
OÊ reiÊdaÊglóriaÊ éÊoÊSenhorÊ onipo-
tente;Ê abriÊ asÊ portasÊ paraÊ queÊ eleÊ
possaÊentrar! 
 
AoÊSenhorÊpertenceÊaÊterraÊeÊoÊqueÊ
elaÊ encerra,Ê oÊ mundoÊ inteiroÊ comÊ
osÊseresÊqueÊoÊpovoam;ÊporqueÊeleÊ
aÊ tornouÊ firmeÊ sobreÊ osÊ mares,Ê eÊ
sobreÊ asÊ águasÊ aÊmantémÊ inabalá-
vel. 
 
“QuemÊ subiráÊ atéÊ oÊmonteÊ doÊSe-
nhor,Ê quemÊ ficaráÊ emÊ suaÊ santaÊ
habitação?”Ê “QuemÊ temÊmãosÊpu-
rasÊ eÊ inocenteÊ coraçãoÊ quemÊ nãoÊ
dirigeÊsuaÊmenteÊparaÊoÊcrime. 
 
SobreÊ esteÊ desceÊ aÊbênçãoÊ doÊ Se-
nhorÊ eÊaÊ recompensaÊdeÊseuÊDeusÊ
eÊ Salvador”.Ê “ÉÊ assimÊ aÊ geraçãoÊ
dosÊqueÊoÊprocuram,ÊeÊdoÊDeusÊdeÊ
Israel buscamÊaÊface”.Ê 

 
 
 
 
 
 

II  LEITURA (RmÊ1,Ê1-7) 
 
Leitura da Carta de São Paulo 
aos Romanos 
 
Eu,Ê Paulo,Ê servoÊ deÊ JesusÊ Cristo,Ê
apóstoloÊ porÊ vocação,Ê escolhidoÊ
paraÊoÊEvangelhoÊdeÊDeus,ÊqueÊpe-
losÊ profetasÊ haviaÊ prometido,Ê nasÊ
SagradasÊ EscriturasÊ eÊ queÊ dizÊ res-
peitoÊ aÊ seuÊ Filho,Ê descendenteÊ deÊ
DaviÊ segundoÊ aÊ carne,Ê autenticadoÊ
comoÊ FilhoÊ deÊ DeusÊ comÊ poder,Ê
peloÊ EspíritoÊ deÊ SantidadeÊ queÊ oÊ
ressuscitouÊdosÊmortos,ÊJesusÊCris-
to,Ê NossoÊ Senhor.Ê ÉÊ porÊ EleÊ queÊ
recebemosÊaÊgraçaÊdaÊvocaçãoÊparaÊ
oÊ apostolado,Ê aÊ fimÊ deÊ podermosÊ
trazerÊ àÊ obediênciaÊ daÊ féÊ todosÊ osÊ
povosÊpagãos,ÊparaÊaÊglóriaÊdeÊseuÊ
nome.Ê EntreÊ essesÊ povosÊ estaisÊ
tambémÊvós,ÊchamadosÊaÊserÊdiscí-
pulosÊdeÊJesusÊCristo.ÊAÊvósÊtodosÊ
queÊ moraisÊ emÊ Roma,Ê amadosÊ deÊ
DeusÊeÊsantosÊporÊvocação,ÊgraçaÊeÊ
pazÊdaÊparteÊdeÊDeus,ÊnossoÊPai,ÊeÊ
deÊnossoÊSenhor,ÊJesusÊCristo. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
EisÊqueÊaÊvirgemÊconceberá eÊdaráÊ
àÊ luzÊumÊ filho.ÊChamar-se-áÊEma-
nuelÊqueÊsignifica:ÊDeusÊconosco. 

 
EVANGELHO  (MtÊ1,Ê18-24) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
AÊorigemÊdeÊJesusÊCristoÊfoiÊassim:Ê
Maria,Ê suaÊ mãe,Ê estavaÊ prometidaÊ
emÊ casamentoÊ aÊ José,Ê e,Ê antesÊ deÊ
viveramÊ juntos,Ê elaÊ ficouÊ grávidaÊ
pelaÊ açãoÊ doÊ EspíritoÊ Santo.Ê José,Ê
seuÊ marido,Ê eraÊ justoÊ e,Ê nãoÊ que-

rendoÊ denunciá-la,Ê resolveuÊ aban-
donarÊMaria,ÊemÊsegredo.ÊEnquan-
toÊJoséÊpensavaÊnisso,ÊeisÊqueÊoÊan-
joÊdoÊSenhorÊ apareceu-lhe,Ê emÊ so-
nho,Ê eÊ lheÊ disse:Ê “José,Ê FilhoÊ deÊ
Davi,Ê nãoÊ tenhasÊmedoÊ deÊ receberÊ
MariaÊ comoÊ tuÊ esposa,Ê porqueÊ elaÊ
concebeuÊ pelaÊ açãoÊ doÊ EspíritoÊ
Santo.ÊElaÊdaráÊàÊluzÊumÊfilho,ÊeÊtuÊ
lheÊdarásÊoÊnomeÊdeÊJesus,ÊpoisÊeleÊ
vaiÊsalvarÊoÊseuÊpovoÊdosÊseusÊpe-
cados”.Ê TudoÊ issoÊ aconteceuÊ paraÊ
seÊ cumprirÊ oÊ queÊ oÊ SenhorÊ haviaÊ
ditoÊ peloÊ profeta:Ê “EisÊ queÊ aÊ vir-
gemÊconceberáÊeÊdaráÊàÊ luzÊumÊfi-
lho.Ê EleÊ seráÊ chamadoÊ peloÊ nomeÊ
deÊ Emanuel,Ê queÊ significa:Ê DeusÊ
conosco”.Ê QuandoÊ acordou,Ê JoséÊ
fezÊconformeÊoÊanjoÊdoÊSenhorÊha-
viaÊmandado,ÊeÊaceitouÊsuaÊesposa. 
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. AoÊ Senhor,Ê nossoÊ DeusÊ eÊ Pai,Ê
apresentemosÊ nossasÊ preces,Ê noÊ
desejoÊdeÊmoldarÊnossaÊvidaÊ àÊ suaÊ
vontade. 
 
1. Senhor,ÊolhaiÊporÊvossaÊIgreja,ÊaÊ
fimÊdeÊqueÊ todasÊasÊsuasÊaçõesÊse-
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jamÊparaÊcolocarÊemÊpráticaÊaÊvos-
saÊPalavra;ÊqueÊ elaÊ sejaÊ sinalÊ forteÊ
deÊ salvação,Ê paraÊ iluminarÊ eÊ darÊ
sentidoÊàÊvidaÊdasÊpessoas.ÊNósÊvosÊ
pedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
2. Senhor,Êajudai-nosÊaÊserÊmansosÊ
eÊ humildes,Ê justosÊ eÊ zelosos,Ê aÊ
exemploÊdeÊSãoÊJosé,ÊaÊfimÊdeÊaco-
lhermosÊ sempreÊ vossaÊ PalavraÊ eÊ aÊ
colocarmosÊ emÊ prática.Ê NósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
 
3. Senhor,Ê queÊ aÊ proximidadeÊ daÊ
chegadaÊdoÊSalvadorÊpossaÊreacen-
derÊ emÊnósÊ aÊ vocaçãoÊbatismalÊ noÊ
seguimentoÊ deÊ Cristo,Ê testemu-
nhandoÊasÊsuasÊmaravilhasÊnoÊmun-
do.ÊNósÊvosÊpedimos:Ê 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
4. Senhor,ÊqueÊsaibamosÊacolherÊaÊ
novidadeÊ doÊ Natal,Ê aÊ presençaÊ deÊ
DeusÊemÊnossoÊmeio,Êtransforman-
doÊ oÊ mundoÊ peloÊ vossoÊ amorÊ in-
fundidoÊ emÊ nossosÊ corações.Ê NósÊ
vosÊpedimos:Ê 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
P. DeusÊdeÊinfinitoÊamorÊeÊmiseri-
córdia,Ê escutaiÊ asÊ precesÊ doÊ vossoÊ
povo.Ê FazeiÊ que,Ê alimentadosÊ pelaÊ
PalavraÊ eÊ pelaÊ Eucaristia,Ê deemÊ
frutosÊdeÊsantidade,ÊjustiçaÊeÊamor.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.ÊÓÊDeus,Ê queÊ oÊmesmoÊEspíritoÊ
Santo,ÊqueÊtrouxeÊaÊvidaÊaoÊseioÊdeÊ
Maria,Ê santifiqueÊ estasÊ oferendasÊ
colocadasÊ sobreÊ oÊ vossoÊ altar.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
PrefácioÊdoÊAdvento,ÊII 
AÊduplaÊesperaÊdeÊCristo 

  
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. 
 
PreditoÊporÊtodosÊosÊprofetas,Êespe-
radoÊ comÊ amorÊ deÊ mãeÊ pelaÊ Vir-
gemÊMaria,Ê JesusÊ foiÊ anunciadoÊ eÊ
mostradoÊ presenteÊ noÊ mundoÊ porÊ
SãoÊJoãoÊBatista. 
 
OÊpróprioÊSenhorÊnosÊdáÊ aÊ alegriaÊ
deÊentrarmosÊagoraÊnoÊmistérioÊdoÊ
seuÊ Natal,Ê paraÊ queÊ suaÊ chegadaÊ
nosÊencontreÊvigilantesÊnaÊoraçãoÊeÊ
celebrandoÊosÊseusÊlouvores. 
 
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  
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-
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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.Ê ÓÊ DeusÊ todoÊ poderoso,Ê tendoÊ
nósÊ recebidoÊ oÊ penhorÊ daÊ eternaÊ
redenção,ÊfazeiÊque,ÊaoÊaproximar-
seÊaÊfestaÊdaÊsalvação,ÊnosÊprepare-
mosÊ comÊmaiorÊ empenhoÊ paraÊ ce-
lebrarÊ dignamenteÊ oÊ mistérioÊ doÊ
vossoÊFilho.ÊQueÊviveÊeÊreinaÊparaÊ
sempre. 
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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