
Com.: IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê recordemosÊ
aÊ VirgemÊ Santíssima,Ê colaboradoraÊ
deÊ DeusÊ naÊ obraÊ deÊ Salvação.Ê AoÊ
proclamarmosÊ aÊ maternidadeÊ divi-
na,Ê exaltamosÊ JesusÊ Cristo,Ê verda-
deiroÊ DeusÊ eÊ verdadeiroÊ homem.Ê
NesseÊmistério,ÊaÊhumanidadeÊparti-
cipaÊdaÊvidaÊdivinaÊeÊéÊexaltada,Êen-
contrandoÊemÊDeusÊsuaÊplenaÊreali-
zação.Ê QueremosÊ tambémÊ renderÊ
graçasÊàÊDeusÊpeloÊanoÊqueÊseÊvaiÊeÊ
rezarÊpelaÊpaz.ÊCantemos:Ê 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 

P.Ê AÊ graçaÊ deÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ
Cristo,ÊoÊamorÊdoÊPaiÊeÊaÊcomunhãoÊ
doÊ EspíritoÊ Santo,Ê estejamÊ convos-
co. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. NoÊinícioÊdestaÊcelebraçãoÊeuca-
rística,ÊpeçamosÊaÊconversãoÊdoÊco-
ração,Ê fonteÊ deÊ reconciliaçãoÊ eÊ co-
munhãoÊcomÊDeusÊeÊcomÊosÊirmãosÊ
eÊirmãs. 
 
P. DeusÊ todo-poderosoÊ tenhaÊ com-
paixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpeca-
dosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 

 
 

HINO DE LOUVOR  
  

P. GlóriaÊaÊDeusÊnasÊalturas,Ê 
T. eÊ pazÊ naÊ terraÊ aosÊ homensÊ porÊ
EleÊamados.ÊSenhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: nósÊ
vosÊlouvamos,ÊnósÊvosÊbendizemos,Ê
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, nósÊ vosÊ damosÊ graçasÊ porÊ
vossaÊ imensaÊglória.ÊSenhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, SenhorÊ
Deus,Ê CordeiroÊ deÊ Deus,Ê FilhoÊ deÊ
DeusÊPai. Vós que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós.Ê
VósÊqueÊ tiraisÊoÊpecadoÊdoÊmundo,Ê
acolheiÊ aÊ nossaÊ súplica.Ê Vós que 
estais à direita do Pai, tende pie-
dade de nós. SóÊvósÊsoisÊoÊSanto,Ê
sóÊvós,ÊoÊSenhor,Êsó vós o Altíssi-
mo, Jesus Cristo, comÊ oÊ EspíritoÊ
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Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai. 
Amém. 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeus,ÊqueÊpelaÊvirgindadeÊ fe-
cundaÊdeÊMariaÊdestesÊàÊhumanida-
deÊaÊsalvaçãoÊeterna,Êdai-nosÊcontarÊ
sempreÊ comÊaÊ suaÊ intercessão,Ê poisÊ
elaÊ nosÊ trouxeÊoÊ autorÊ daÊvida.ÊPorÊ
nossoÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ
Filho,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: SempreÊ queÊ invocamosÊ oÊ
nomeÊ doÊ Senhor,Ê eleÊ nosÊ voltaÊ seuÊ
olhar,ÊnosÊdáÊsuaÊpazÊeÊnosÊabençoa.Ê
NesteÊ inícioÊ deÊ ano,Ê guardemosÊ noÊ
coraçãoÊestaÊbênçãoÊeÊaÊPalavraÊqueÊ
ouviremos.Ê 
 

I LEITURA  (NmÊ6,Ê22-27) 
 
Leitura do Livro dos Números 
 
OÊSenhorÊ falouÊ aÊMoisés,Ê dizendo:Ê
“FalaÊ aÊ AarãoÊ eÊ aÊ seusÊ filhos:Ê AoÊ
abençoarÊ osÊ filhosÊ deÊ Israel,Ê dizei-
lhes:ÊOÊSenhorÊteÊabençoeÊeÊteÊguar-
de!ÊOÊSenhorÊfaçaÊbrilharÊsobreÊtiÊaÊ
suaÊ face,Ê eÊ seÊ compadeçaÊ deÊ ti!Ê OÊ
SenhorÊvolteÊparaÊtiÊoÊseuÊrostoÊeÊteÊ
dêÊ aÊ paz!Ê AssimÊ invocarãoÊ oÊ meuÊ
nomeÊsobreÊosÊfilhosÊdeÊIsrael,ÊeÊeuÊ
osÊabençoarei”.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (66) 

 
QueÊDeusÊnosÊdêÊaÊsuaÊgraçaÊeÊsuaÊ
bênção. 
 
QueÊDeusÊnosÊdêÊaÊsuaÊgraçaÊeÊsuaÊ
bênção,Ê eÊ suaÊ faceÊ resplandeçaÊ so-
breÊnós!ÊQueÊnaÊterraÊseÊconheçaÊoÊ
seuÊ caminhoÊ eÊ aÊ suaÊ salvaçãoÊ porÊ
entreÊosÊpovos. 
 
ExulteÊ deÊ alegriaÊ aÊ terraÊ inteira,Ê
poisÊjulgaisÊoÊuniversoÊcomÊjustiça;Ê
osÊpovosÊ governaisÊ comÊ retidão,Ê eÊ
guiais,ÊemÊtodaÊaÊterra,ÊasÊnações. 

QueÊ asÊ naçõesÊ vosÊ glorifiquem,Ê óÊ
Senhor,Ê queÊ todasÊ asÊ naçõesÊ vosÊ
glorifiquem!ÊQueÊoÊSenhorÊeÊnossoÊ
DeusÊnosÊabençoeÊeÊoÊrespeitemÊosÊ
confinsÊdeÊtodaÊaÊterra! 

 
II  LEITURA (GlÊ4,Ê4-7) 

 
Leitura da Carta de São Paulo 
aos Gálatas 
 
Irmãos:Ê 
QuandoÊseÊcompletouÊoÊ tempoÊpre-
visto,ÊDeusÊenviouÊoÊseuÊFilho,Ênas-
cidoÊdeÊumaÊmulher,ÊnascidoÊsujeitoÊ
àÊLei,ÊaÊfimÊdeÊresgatarÊosÊqueÊeramÊ
sujeitosÊàÊLeiÊeÊparaÊqueÊtodosÊrece-
bêssemosÊ aÊ filiaçãoÊ adotiva.ÊEÊpor-
queÊ soisÊ filhos,Ê DeusÊ enviouÊ aosÊ
nossosÊ coraçõesÊ oÊ EspíritoÊ doÊ seuÊ
Filho,ÊqueÊclama:ÊAbáÊ -Ê óÊPai!ÊAs-
sim,ÊjáÊnãoÊésÊescravo,ÊmasÊfilho;ÊeÊ
seÊésÊfilho,ÊésÊtambémÊherdeiro:Êtu-
doÊ issoÊ porÊ graçaÊ deÊDeus.Ê PalavraÊ
doÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
DeÊ muitosÊ modos,Ê DeusÊ outroraÊ
nosÊ falouÊ pelosÊ profetas;Ê nestesÊ
temposÊ derradeiros,Ê nosÊ falouÊ peloÊ
seuÊFilho. 
 

EVANGELHO  (LcÊ2,Ê16-21) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊLucas. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê osÊ pastoresÊ foramÊ
àsÊ pressasÊ aÊ BelémÊ eÊ encontraramÊ
MariaÊeÊJosé,ÊeÊoÊrecémÊnascidoÊdei-
tadoÊnaÊmanjedoura.ÊTendo-oÊvisto,Ê
contaramÊoÊqueÊlhesÊforaÊditoÊsobreÊ
oÊmenino.Ê EÊ todosÊ osÊ queÊ ouviramÊ
osÊ pastoresÊ ficaramÊ maravilhadosÊ
comÊaquiloÊqueÊcontavam.ÊQuantoÊaÊ
Maria,ÊguardavaÊtodosÊessesÊfatosÊeÊ
meditavaÊsobreÊelesÊemÊseuÊcoração.Ê

OsÊpastoresÊvoltaram,ÊglorificandoÊeÊ
louvandoÊ aÊ DeusÊ porÊ tudoÊ queÊ ti-
nhamÊvistoÊeÊouvido,ÊconformeÊlhesÊ
tinhaÊ sidoÊdito.ÊQuandoÊ seÊ comple-
taramÊosÊoitoÊdiasÊparaÊaÊcircuncisãoÊ
doÊ menino,Ê deram-lheÊ oÊ nomeÊ deÊ
Jesus,ÊcomoÊforaÊchamadoÊpeloÊanjoÊ
antesÊdeÊserÊconcebido. 
PalavraÊdaÊSalvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 

 
PROFISSÃO DE FÉ 

 
T. CreioÊ emÊ DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso, criador do céu e da ter-
ra; eÊemÊJesusÊCristo,ÊseuÊúnicoÊFi-
lho,ÊnossoÊSenhor,Êque foi concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; 
nasceuÊ daÊ VirgemÊ Maria;Ê padeceuÊ
sobÊPôncioÊPilatos,Êfoi crucificado, 
morto e sepultado; desceuÊàÊman-
sãoÊdosÊmortos;Êressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiuÊaosÊcéus;ÊestáÊsen-
tadoÊ àÊ direitaÊ deÊ DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso,Êdonde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. CreioÊnoÊEs-
píritoÊSanto;Êna santa Igreja católi-
ca; naÊcomunhãoÊdosÊsantos; na re-
missão dos pecados; naÊ ressurrei-
çãoÊ daÊ carne;Ê na vida eterna. 
Amém. 

 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. OÊ SenhorÊ escolheuÊ MariaÊ paraÊ
serÊaÊMãeÊdoÊRedentor,ÊelaÊdisseÊseuÊ
“sim”ÊeÊaÊsalvaçãoÊveioÊatéÊnós,ÊporÊ
suaÊmaternaÊintercessão.ÊApresente-
mosÊnossasÊprecesÊaoÊautorÊdaÊvida. 
 
1. Senhor,Ê fazeiÊ queÊ aÊ vossaÊ IgrejaÊ
seÊespelheÊnoÊexemploÊdeÊMaria,ÊnaÊ
fidelidadeÊ eÊ generosidadeÊ comÊ queÊ
seÊ dedicaÊ àÊ evangelização,Ê nósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Senhor, que a Mãe do vosso 
Filho interceda por nós! 
  
2. Senhor,Ê amparaiÊ oÊ vossoÊ povoÊ
paraÊqueÊvivaÊemÊpaz,ÊpromovendoÊ
aÊ culturaÊ daÊ nãoÊ violência,Ê dando,Ê
assim,ÊtestemunhoÊdaÊféÊqueÊprofes-
sa,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, que a Mãe do vosso 
Filho interceda por nós! 
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3. Senhor,Ê pelasÊ mãosÊ daÊ MãeÊ doÊ
vossoÊFilhoÊ eÊ nossa,Ê recebeiÊ asÊ do-
resÊ eÊ asÊ angústiasÊ deÊ vossoÊ povo,Ê
paraÊqueÊsejamÊatendidosÊporÊvósÊeÊ
tenhamÊaÊcertezaÊdaÊvossaÊpresença,Ê
emÊsuaÊvida,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, que a Mãe do vosso 
Filho interceda por nós! 
   
P. ÓÊPai,ÊvósÊqueÊescolhestesÊaÊVir-
gemÊMariaÊ paraÊ trazerÊ aoÊmundoÊ aÊ
vossaÊ PalavraÊ feitaÊ carne,Ê alcançai-
nosÊoÊqueÊvosÊpedimosÊporÊtãoÊma-
ternaÊ intercessão.Ê PorÊCristo,Ê nossoÊ
Senhor. 
T. Amém. 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
P. Orai,ÊirmãosÊeÊirmãs,ÊparaÊqueÊoÊ
nossoÊsacrifícioÊsejaÊaceitoÊporÊDeusÊ
PaiÊÊtodo-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,ÊqueÊlevaisÊàÊperfeiçãoÊosÊ
vossosÊ dons,Ê concedeiÊ aosÊ vossosÊ
filhos,Ê naÊ festaÊ daÊ MãeÊ deÊ Deus,Ê
que,Ê alegrando-seÊ comÊ asÊ primíciasÊ
daÊ vossaÊ graça,Ê possamÊ alcançarÊ aÊ
suaÊplenitude.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSe-
nhor.Ê 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
PrefácioÊdaÊVirgemÊMaria,ÊI 

AÊmaternidadeÊdaÊVirgemÊMariaÊ 
  
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. CoraçõesÊaoÊalto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
 
P. DemosÊ graçasÊ aoÊSenhor,Ê nossoÊ
Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
 
NaÊverdade,Ê éÊ justoÊ eÊ necessário,Ê éÊ
nossoÊdeverÊeÊsalvaçãoÊdar-vosÊgra-

ças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊoÊ lugar,ÊSe-
nhor,ÊPaiÊ santo,ÊDeusÊeternoÊeÊ todoÊ
poderoso,Êe,ÊnaÊfestaÊdeÊMaria,Êsem-
preÊVirgem,ÊcelebrarÊosÊvossosÊlou-
vores. 
 
ÀÊ sombraÊ doÊ EspíritoÊ Santo,Ê elaÊ
concebeuÊ oÊ vossoÊ FilhoÊ únicoÊ e,Ê
permanecendoÊvirgem,ÊdeuÊaoÊmun-
doÊaÊluzÊeterna,ÊJesusÊCristo,ÊSenhorÊ
nosso. 
 
PorÊele,ÊosÊanjosÊcantamÊvossaÊgran-
deza,Ê osÊ santosÊ proclamamÊ vossaÊ
glória.ÊConcedei-nosÊ tambémÊaÊnósÊ
associar-nosÊ aÊ seusÊ louvores,Ê can-
tandoÊ(dizendo)ÊaÊumaÊsóÊvoz:Ê 
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! Hosana nas 
alturas! 
 
P. NaÊ verdade,Ê vósÊ soisÊ santo,Ê óÊ
DeusÊdoÊuniverso,ÊeÊtudoÊoÊqueÊcri-
astesÊproclamaÊoÊvossoÊlouvor,Êpor-
que,ÊporÊJesusÊCristo,ÊvossoÊFilhoÊeÊ
SenhorÊnosso,ÊeÊpelaÊforçaÊdoÊEspí-
ritoÊ Santo,Ê daisÊ vidaÊ eÊ santidadeÊ aÊ
todasÊasÊcoisasÊeÊnãoÊcessaisÊdeÊreu-
nirÊoÊvossoÊpovo,ÊparaÊqueÊvosÊofe-
reçaÊ emÊ todaÊ parte,Ê doÊ nascerÊ aoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
pôr-do-sol,ÊumÊsacrifícioÊperfeito. 
T. Santificai e reuni o vosso povo! 
  
P. PorÊ isso,Ê nósÊ vosÊ suplicamos:Ê
santificaiÊpeloÊEspíritoÊSantoÊasÊofe-
rendasÊ queÊ vosÊ apresentamosÊ paraÊ
seremÊconsagradas,ÊaÊfimÊdeÊqueÊseÊ
tornemÊoÊCorpoÊeÊoÊSangueÊdeÊJesusÊ
Cristo,ÊvossoÊFilhoÊeÊSenhorÊnosso,Ê
queÊnosÊmandouÊcelebrarÊesteÊmisté-
rio. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 
  
NaÊnoiteÊemÊqueÊiaÊserÊentregue,ÊeleÊ
tomouÊoÊpão,ÊdeuÊgraças,ÊeÊoÊpartiuÊ
eÊdeuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
  
 

DoÊ mesmoÊ modo,Ê aoÊ fimÊ daÊ ceia,Ê
eleÊ tomouÊ oÊ cáliceÊ emÊ suasÊ mãos,Ê
deuÊ graçasÊ novamente,Ê eÊ oÊ deuÊ aÊ
seusÊdiscípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SE-
RÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
  
P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
  
P.Ê CelebrandoÊ agora,Ê óÊ Pai,Ê aÊ me-
móriaÊdoÊvossoÊFilho,ÊdaÊsuaÊpaixãoÊ
queÊ nosÊ salva,Ê daÊ suaÊ gloriosaÊ res-
surreiçãoÊeÊdaÊsuaÊascensãoÊaoÊcéu,Ê
eÊ enquantoÊ esperamosÊ aÊ suaÊ novaÊ
vinda,ÊnósÊvosÊoferecemosÊemÊaçãoÊ
deÊ graçasÊ esteÊ sacrifícioÊ deÊ vidaÊ eÊ
santidade. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 
  
P. OlhaiÊcomÊbondadeÊaÊoferendaÊdaÊ
vossaÊIgreja,ÊreconheceiÊoÊsacrifícioÊ
queÊnosÊ reconciliaÊ convoscoÊeÊ con-
cedeiÊ que,Ê alimentando-nosÊ comÊ oÊ
CorpoÊ eÊ oÊ SangueÊ doÊ vossoÊ Filho,Ê
sejamosÊrepletosÊdoÊEspíritoÊSantoÊeÊ
nosÊtornemosÊemÊCristoÊumÊsóÊcor-
poÊeÊumÊsóÊespírito. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 
 
P.ÊQueÊeleÊfaçaÊdeÊnósÊumaÊoferen-
daÊperfeitaÊparaÊalcançarmosÊaÊvidaÊ
eternaÊcomÊosÊvossosÊsantos:ÊaÊVir-
gemÊMaria,ÊMãeÊdeÊDeus,ÊcomÊseuÊ
esposoÊSãoÊJosé,ÊosÊvossosÊApósto-
losÊ eÊ Mártires,Ê eÊ todosÊ osÊ santos,Ê
queÊ nãoÊ cessamÊ deÊ intercederÊ porÊ
nósÊnaÊvossaÊpresença. 
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda! 
 
P. EÊ agora,Ê nósÊ vosÊ suplicamos,Ê óÊ
Pai,ÊqueÊesteÊsacrifícioÊdaÊnossaÊre-
conciliaçãoÊ estendaÊ aÊ pazÊ eÊ aÊ sal-
vaçãoÊ aoÊmundoÊ inteiro.Ê ConfirmaiÊ
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naÊ féÊ eÊ naÊ caridadeÊ aÊ vossaÊ Igreja,Ê
enquantoÊ caminhaÊ nesteÊ mundo:Ê oÊ
vossoÊ servoÊoÊPapaÊN.,Ê oÊ nossoÊ ar-
cebispoÊN.,ÊcomÊosÊBisposÊdoÊmun-
doÊinteiro,ÊoÊcleroÊeÊtodoÊoÊpovoÊqueÊ
conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
 
P. AtendeiÊàsÊprecesÊdaÊvossaÊfamí-
lia,Ê queÊ estáÊ aqui,Ê naÊ vossaÊpresen-
ça.ÊReuniÊemÊvós,ÊPaiÊdeÊmisericór-
dia,Ê todosÊ osÊ vossosÊ filhosÊ eÊ filhasÊ
dispersosÊpeloÊmundoÊinteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
 
P. AcolheiÊ comÊ bondadeÊ noÊ vossoÊ
reinoÊosÊnossosÊ irmãosÊeÊ irmãsÊqueÊ
partiramÊ destaÊ vidaÊ eÊ todosÊ osÊ queÊ
morreramÊnaÊvossaÊamizade.ÊUnidosÊ
aÊeles,ÊesperamosÊtambémÊnósÊsaci-
ar-nosÊeternamenteÊdaÊvossaÊglória,Ê
porÊCristo,ÊSenhorÊnosso. 
T. A todos saciai com vossa gló-
ria! 
 
P. PorÊeleÊdaisÊaoÊmundoÊtodoÊbemÊ
eÊtodaÊgraça. 
PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCristo,ÊaÊ
vós,Ê DeusÊ PaiÊ todo-poderoso,Ê naÊ
unidadeÊ doÊ EspíritoÊ Santo,Ê todaÊ aÊ
honraÊ eÊ todaÊ aÊ glória,Ê agoraÊ eÊ paraÊ
sempre.Ê 
T. Amém. 
  

RITO DA COMUNHÃO 
 
P.Ê OÊ SenhorÊ nosÊ comunicouÊ oÊ seuÊ
Espírito.ÊComÊaÊconfiançaÊeÊaÊliber-
dadeÊdeÊfilhos,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 ofen-
dido; e não nos deixeis cair em 
tentação, mas li-vrai-nos do mal. 
   
P. Livrai-nosÊ deÊ todosÊ osÊmales,Ê óÊ
Pai,ÊeÊdai-nosÊhojeÊaÊvossaÊpaz.ÊAju-
dadosÊpelaÊvossaÊmisericórdia,Êseja-

mosÊsempreÊlivresÊdoÊpecadoÊeÊpro-
tegidosÊdeÊtodosÊosÊperigos,Êenquan-
to,Ê vivendoÊ aÊ esperança,Ê Ê aguarda-
mosÊaÊvindaÊdoÊCristoÊSalvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
 
P. SenhorÊJesusÊCristo,ÊdissestesÊaosÊ
vossosÊ Apóstolos:Ê EuÊ vosÊ deixoÊ aÊ
paz,Ê euÊ vosÊ douÊ aÊ minhaÊ paz.Ê NãoÊ
olheisÊ osÊ nossosÊ pecados,ÊmasÊ aÊ féÊ
queÊanimaÊvossaÊIgreja;Êdai-lhe,Êse-
gundoÊoÊvossoÊdesejo,ÊaÊpazÊeÊaÊuni-
dade.ÊVós,ÊqueÊsoisÊDeus,ÊcomÊoÊPaiÊ
eÊoÊEspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P. AÊ pazÊ doÊ SenhorÊ estejaÊ sempreÊ
convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz. 
 
P. FelizesÊ osÊ convidadosÊ paraÊ aÊ
CeiaÊ doÊSenhor!ÊEisÊ oÊCordeiroÊ deÊ
Deus,ÊqueÊtiraÊoÊpecadoÊdoÊmundo! 
T. Senhor, eu não sou digno (a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo (a)! 

 
CANTO DE COMUNHÃO 

 
ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P.Ê ÓÊ DeusÊ deÊ bondade,Ê cheiosÊ deÊ
júbilo,Ê recebemosÊ osÊ sacramentosÊ
celestes;ÊconcedeiÊqueÊelesÊnosÊcon-
duzamÊàÊvidaÊeterna,ÊaÊnósÊqueÊpro-
clamamosÊaÊVirgemÊMaria,ÊMãeÊdeÊ
DeusÊ eÊ MãeÊ daÊ Igreja.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor.ÊÊ 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 

P. OÊDeusÊdeÊinfinitaÊbondade,Êque,Ê
pelaÊ encarnaçãoÊ doÊ seuÊ Filho,Ê ex-
pulsouÊ asÊ trevasÊ doÊ mundoÊ e,Ê comÊ
seuÊ gloriosoÊ nascimento,Ê transfigu-
rouÊesteÊdiaÊsanto,ÊexpulseÊdosÊvos-
sosÊ coraçõesÊ asÊ trevasÊ dosÊ víciosÊ eÊ
vosÊtransfigureÊcomÊaÊluzÊdasÊvirtu-
des.Ê 
T. Amém. 
 
P. AqueleÊqueÊanunciouÊaosÊpasto-
resÊ peloÊ AnjoÊ aÊ grandeÊ alegriaÊ doÊ
nascimentoÊ doÊ SalvadorÊ derrameÊ
emÊvossosÊ coraçõesÊ aÊ suaÊ alegriaÊ eÊ
vosÊ torneÊ mensageirosÊ doÊ Evange-
lho.Ê 
T. Amém. 
 
P. AqueleÊ que,Ê pelaÊ encarnaçãoÊ deÊ
seuÊ Filho,Ê uniuÊ aÊ terraÊ aoÊ céu,Ê vosÊ
concedaÊ suaÊ pazÊ eÊ seuÊ amor,Ê eÊ vosÊ
torneÊparticipantesÊdaÊIgrejaÊceleste.Ê
T. Amém. 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊ todoÊpodero-
so,ÊPaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém.  
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