
Com.: IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê noÊ diaÊ deÊ
hojeÊ queremos,Ê comoÊ magosÊ doÊ
Oriente,Ê irÊ aoÊ encontroÊ doÊ MeninoÊ
JesusÊ emÊ Belém,Ê paraÊ reconhecerÊ
suaÊglória,ÊqueÊseÊmanifestaÊaÊtodaÊaÊ
terra.Ê AÊ liturgiaÊ deÊ hojeÊ nosÊ faráÊ
pensarÊ sobreÊ nossoÊ papelÊ deÊ guiar-
mosÊtodosÊparaÊaÊpresençaÊdeÊJesus.Ê
Cantemos: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
 

P.ÊAÊvós,Ê irmãos,ÊpazÊeÊ féÊdaÊparteÊ
deÊ Deus,Ê oÊ Pai,Ê eÊ doÊ SenhorÊ JesusÊ
Cristo. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. IrmãosÊeÊirmãs,ÊreconheçamosÊasÊ
nossasÊculpasÊparaÊcelebrarmosÊdig-
namenteÊosÊsantosÊmistérios. 
 
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
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sóÊvós,ÊoÊSenhor,Êsó vós o Altíssi-
mo, Jesus Cristo, comÊ oÊ EspíritoÊ
Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai. 
Amém. 

 
ORAÇÃO DO DIA 

 
P. ÓÊ Deus,Ê queÊ hojeÊ revelastesÊ oÊ
vossoÊ FilhoÊ àsÊ nações,Ê guiando-asÊ
pelaÊ estrela,Ê concedeiÊ aosÊ vossosÊ
servosÊ eÊ servasÊ queÊ jáÊ vosÊ conhe-
cemÊpelaÊfé,Êcontemplar-vosÊumÊdiaÊ
faceÊaÊfaceÊnoÊcéu.Ê 
PorÊnossoÊSenhorÊJesusÊCristo,Êvos-
soÊ Filho,Ê naÊ unidadeÊ doÊ EspíritoÊ
Santo.Ê 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: OÊSolÊdeÊ JustiçaÊbrilha,Ê tra-
zendoÊparaÊ oÊ povoÊ aÊ vidaÊnovaÊ eÊ aÊ
salvação.Ê TodosÊ sãoÊ chamadosÊ aÊ
contemplarÊasÊmaravilhasÊqueÊDeusÊ
faz.Ê ParaÊ isso,Ê éÊ precisoÊ queÊ ande-
mosÊ somenteÊ noÊ caminhoÊ doÊ Se-
nhor,ÊguiadosÊpelaÊluzÊdaÊverdade,ÊaÊ
fimÊ deÊ queÊ todosÊ tenhamÊ aÊ vida.Ê
Ouçamos: 

 
I LEITURA  (IsÊ60,Ê1-6) 

 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
Levanta-te,ÊacendeÊasÊluzes,ÊJerusa-
lém,ÊporqueÊchegouÊaÊtuaÊluz,Êapare-
ceuÊsobreÊtiÊaÊglóriaÊdoÊSenhor.ÊEisÊ
queÊestáÊaÊterraÊenvolvidaÊemÊtrevas,Ê
eÊnuvensÊ escurasÊcobremÊosÊpovos;Ê
masÊ sobreÊ tiÊ apareceuÊ oÊ Senhor,Ê eÊ
suaÊ glóriaÊ jáÊ seÊ manifestaÊ sobreÊ ti.Ê
OsÊpovosÊ caminhamÊ àÊ tuaÊ luzÊ eÊ osÊ
reisÊaoÊclarãoÊdeÊtuaÊaurora.ÊLevantaÊ
osÊolhosÊaoÊredorÊeÊvê:ÊtodosÊseÊreu-
niramÊeÊvieramÊaÊti;ÊteusÊfilhosÊvêmÊ
chegandoÊdeÊ longeÊcomÊtuasÊ filhas,Ê
carregadasÊ nosÊ braços.Ê AoÊ vê-los,Ê
ficarásÊ radiante,Ê comÊ oÊ coraçãoÊ vi-
brandoÊ eÊ batendoÊ forte,Ê poisÊ comÊ
elesÊvirãoÊasÊriquezasÊdeÊalém-marÊeÊ
mostrarãoÊoÊpoderioÊdeÊsuasÊnações;Ê
seráÊ umaÊ inundaçãoÊ deÊ camelosÊ eÊ
dromedáriosÊ deÊ MadiãÊ eÊ EfaÊ aÊ teÊ
cobrir;Ê virãoÊ todosÊ osÊ deÊ Sabá,Ê tra-
zendoÊouroÊ eÊ incensoÊ eÊ proclaman-

doÊaÊglóriaÊdoÊSenhor. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (71) 

 
AsÊ naçõesÊ deÊ todaÊ aÊ terraÊ hãoÊ deÊ
adorar-vos,ÊóÊSenhor! 
 
DaiÊ aoÊReiÊ vossosÊpoderes,ÊSenhorÊ
Deus,ÊvossaÊ justiçaÊaoÊdescendenteÊ
daÊrealeza!ÊComÊjustiçaÊeleÊgoverneÊ
oÊ vossoÊ povo,Ê comÊ equidadeÊ eleÊ
julgueÊosÊvossosÊpobres. 
 
NosÊ seusÊ diasÊ aÊ justiçaÊ floriráÊ eÊ
grandeÊ paz,Ê atéÊ queÊ aÊ luaÊ percaÊ oÊ
brilho!ÊDeÊmarÊ aÊmar estenderáÊ oÊ
seuÊ domínio,Ê eÊ desdeÊ oÊ rioÊ atéÊ osÊ
confinsÊdeÊtodaÊaÊterra! 
 
OsÊreisÊdeÊTársisÊeÊdasÊilhasÊhãoÊdeÊ
virÊ eÊ oferecer-lheÊ seusÊ presentesÊ eÊ
seusÊdons;ÊeÊtambémÊosÊreisÊdeÊSe-
baÊeÊdeÊSabáÊhãoÊdeÊtrazer-lheÊofe-
rendasÊeÊtributos.ÊOsÊreisÊdeÊtodaÊaÊ
terraÊ hãoÊ deÊ adorá-lo,Ê eÊ todasÊ asÊ
naçõesÊhãoÊdeÊservi-lo. 
 
LibertaráÊoÊindigenteÊqueÊsuplica,ÊeÊ
oÊpobreÊaoÊqualÊninguémÊquerÊaju-
dar.Ê TeráÊ penaÊ doÊ indigenteÊ eÊ doÊ
infeliz,ÊeÊaÊvidaÊdosÊhumildesÊsalva-
rá. 
 

II  LEITURA (EfÊ3,Ê2-3a.Ê5-6) 
 
Leitura da Carta de São Paulo 
aos Efésios 
 
Irmãos,Ê seÊ aoÊmenosÊ soubésseisÊ daÊ
graçaÊ queÊ DeusÊ meÊ concedeuÊ paraÊ
realizarÊoÊseuÊplanoÊaÊvossoÊ respei-
to,Ê eÊ como,Ê porÊ revelação,Ê tiveÊ co-
nhecimentoÊdoÊmistério.ÊEsteÊmisté-
rio,Ê DeusÊ nãoÊ oÊ fezÊ conhecerÊ aosÊ
homensÊdasÊgeraçõesÊpassadas,ÊmasÊ
acabaÊdeÊoÊrevelarÊagora,ÊpeloÊEspí-
rito,ÊaosÊseusÊsantosÊapóstolosÊeÊpro-
fetas:Ê osÊ pagãosÊ sãoÊ admitidosÊ àÊ
mesmaÊ herança,Ê sãoÊ membrosÊ doÊ
mesmoÊ corpo,Ê sãoÊ associadosÊ àÊ
mesmaÊ promessaÊ emÊ JesusÊ Cristo,Ê
porÊmeioÊdoÊEvangelho. 

PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
VimosÊsuaÊestrelaÊnoÊOrienteÊeÊvie-
mosÊadorarÊoÊSenhor. 

 
EVANGELHO  (MtÊ2,Ê1-12) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
TendoÊ nascidoÊ JesusÊ naÊ cidadeÊ deÊ
Belém,Ê naÊ Judéia,Ê noÊ tempoÊ doÊ reiÊ
Herodes,Ê eisÊ queÊ algunsÊ magosÊ doÊ
OrienteÊchegaramÊaÊJerusalém,Êper-
guntando:Ê “OndeÊ estáÊ oÊ reiÊ dosÊ ju-
deus,ÊqueÊacabaÊdeÊnascer?ÊNósÊvi-
mosÊaÊ suaÊestrelaÊnoÊOrienteÊeÊvie-
mosÊadorá-lo”.ÊAoÊsaberÊdisso,ÊoÊreiÊ
HerodesÊ ficouÊ perturbado,Ê assimÊ
comoÊ todaÊ aÊ cidadeÊ deÊ Jerusalém.Ê
ReunindoÊ todosÊ osÊ sumosÊ sacerdo-
tesÊeÊosÊmestresÊdaÊLei,Êperguntava-
lhesÊondeÊoÊMessiasÊdeveriaÊnascer.Ê
ElesÊ responderam:Ê “EmÊ Belém,Ê naÊ
Judéia,Ê poisÊ assimÊ foiÊ escritoÊ peloÊ
profeta:ÊEÊ tu,ÊBelém,Ê terraÊdeÊJudá,Ê
deÊmodoÊalgumÊésÊaÊmenorÊentreÊasÊÊ
principaisÊ cidadesÊ deÊ Judá,Ê porqueÊ
deÊ tiÊ sairáÊ umÊ chefeÊ queÊ vaiÊ serÊ oÊ
pastorÊ deÊ Israel,Ê oÊmeuÊ povo”.Ê En-
tãoÊHerodesÊchamouÊemÊsegredoÊosÊ
magosÊeÊprocurouÊsaberÊdelesÊcuida-
dosamenteÊ quandoÊ aÊ estrelaÊ tinhaÊ
aparecido.Ê DepoisÊ osÊ enviouÊ aÊ Be-
lém,Êdizendo:Ê “IdeÊ eÊ procuraiÊ obterÊ
informaçõesÊexatasÊsobreÊoÊmenino.Ê
E,Ê quandoÊ oÊ encontrardes,Ê avisai-
me,Ê paraÊ queÊ tambémÊ euÊ váÊ adorá-
lo”.ÊDepoisÊqueÊouviramÊoÊ rei,ÊelesÊ
partiram.Ê EÊ aÊ estrela,Ê queÊ tinhamÊ
vistoÊ noÊ Oriente,Ê iaÊ adianteÊ deles,Ê
atéÊpararÊ sobreÊoÊ lugarÊ ondeÊestavaÊ
oÊmenino.ÊAoÊveremÊdeÊnovoÊ aÊes-
trela,Ê osÊ magosÊ sentiramÊ umaÊ ale-
griaÊmuitoÊgrande.ÊQuandoÊentraramÊ
naÊ casa,Ê viramÊ oÊ meninoÊ comÊMa-
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ria,Ê suaÊ mãe.Ê Ajoelharam-seÊ dianteÊ
dele,ÊeÊoÊadoraram.ÊDepoisÊabriramÊ
seusÊcofresÊeÊlheÊofereceramÊpresen-
tes:Êouro,ÊincensoÊeÊmirra.ÊAvisadosÊ
emÊ sonhoÊ paraÊ nãoÊ voltaremÊ aÊHe-
rodes,Ê retornaramÊ paraÊ aÊ suaÊ terra,Ê
seguindoÊoutroÊcaminho.Ê 
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. AoÊPai,Ê queÊmanifestouÊ aÊ todosÊ
osÊpovosÊdaÊterraÊsuaÊmisericórdiaÊeÊ
seuÊ amorÊ naÊ pequenaÊ grutaÊ deÊ Be-
lém,ÊapresentemosÊnossasÊpreces: 
 
1. Senhor,Ê auxiliaiÊ vossaÊ Igreja,Ê aÊ
fimÊdeÊqueÊpossaÊserÊsempreÊanunci-
adoraÊ daÊBoaÊNova,Ê levandoÊ aÊ sal-
vaçãoÊeÊaÊdignidadeÊdaÊvidaÊaÊtodosÊ
osÊpovos.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
2. Senhor,Ê infundiÊemÊnósÊoÊdesejoÊ
doÊdiálogoÊ eÊ daÊ “culturaÊ doÊ encon-
tro”,Ê paraÊ queÊ oÊ vossoÊ mistérioÊ deÊ
amor,Ê reveladoÊaÊnós,Ê sejaÊconheci-
doÊemÊtodoÊoÊmundo.ÊNósÊvosÊpedi-
mos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
3. Senhor,ÊqueÊnossaÊvidaÊsejaÊumaÊ
ofertaÊ puraÊ eÊ constanteÊ aÊ vossoÊ Fi-

lho;ÊqueÊsejamosÊestrelasÊaÊguiarÊasÊ
pessoasÊparaÊvós;ÊqueÊnossaÊpartici-
paçãoÊ naÊ comunidadeÊ rendaÊ frutosÊ
verdadeiros.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
P. ÓÊPai,ÊqueÊpelaÊestrelaÊdoÊOrienteÊ
conduzistesÊ osÊ magosÊ paraÊ adora-
remÊ vossoÊ FilhoÊ emÊ Belém,Ê ouviÊ
nossasÊprecesÊeÊajudai-nos,ÊpelaÊEu-
caristiaÊqueÊcelebramos,ÊaÊdarÊteste-
munhoÊ daÊ salvaçãoÊ queÊ reservastesÊ
comoÊ herançaÊ aÊ todoÊ oÊ gêneroÊ hu-
mano.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
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.Ê ÓÊ Deus,Ê olhaiÊ comÊ bondadeÊ asÊ
oferendasÊ daÊ vossaÊ Igreja,Ê queÊ nãoÊ
maisÊ vosÊ apresentaÊ ouro,Ê incensoÊ eÊ
mirra,Ê masÊ oÊ próprioÊ JesusÊ Cristo,Ê
imoladoÊ eÊ recebidoÊ emÊ comunhãoÊ
nosÊ donsÊ queÊ oÊ simbolizam.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
PrefácioÊdaÊEpifaniaÊdoÊSenhor 

Cristo,ÊluzÊdosÊpovos 
  
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. 
 
Revelastes,Êhoje,ÊoÊmistérioÊdeÊvos-
soÊFilhoÊcomoÊluzÊparaÊiluminarÊto-
dosÊosÊpovosÊnoÊcaminhoÊdaÊ salva-
ção.Ê QuandoÊ CristoÊ seÊ manifestouÊ
emÊnossaÊ carneÊmortal,Ê vósÊ nosÊ re-
criastesÊ naÊ luzÊ eternaÊ deÊ suaÊ divin-
dade. 
 
PorÊessaÊrazão,ÊagoraÊeÊsempre,ÊnósÊ
nosÊ unimosÊ aosÊ anjosÊ eÊ aÊ todosÊ osÊ
santos,ÊcantandoÊ(dizendo)ÊaÊumaÊsóÊ
voz: 
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. NaÊverdade,ÊóÊPai,ÊvósÊsoisÊsantoÊ
eÊfonteÊdeÊtodaÊsantidade.ÊSantificai,Ê
pois,Ê estasÊ oferendas,Ê derramandoÊ
sobreÊelasÊoÊvossoÊEspírito,ÊaÊfimÊdeÊ
queÊseÊtornemÊparaÊnósÊoÊCorpoÊeÊoÊ
SangueÊdeÊJesusÊCristo,ÊvossoÊFilhoÊ
eÊSenhorÊnosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 
 
P. EstandoÊparaÊserÊentregueÊeÊabra-
çandoÊ livrementeÊ aÊ paixão,Ê eleÊ to-
mouÊoÊpão,ÊdeuÊgraças,ÊeÊoÊpartiuÊeÊ
deuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
P. DoÊmesmoÊmodo,ÊaoÊfimÊdaÊceia,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 REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM. 
 
P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
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vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição! 
 
P. Celebrando,Ê pois,Ê aÊmemóriaÊ daÊ
morteÊeÊressurreiçãoÊdoÊvossoÊFilho,Ê
nósÊvosÊoferecemos,ÊóÊPai,ÊoÊpãoÊdaÊ
vidaÊ eÊ oÊ cáliceÊ daÊ salvação;Ê eÊ vosÊ
agradecemosÊ porqueÊ nosÊ tornastesÊ
dignosÊ deÊ estarÊ aquiÊ naÊ vossaÊ pre-
sençaÊeÊvosÊservir. 
 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 
P. EÊnósÊvosÊsuplicamosÊque,Êparti-
cipandoÊdoÊCorpoÊeÊSangueÊdeÊCris-
to,Ê sejamosÊ reunidosÊ peloÊ EspíritoÊ
SantoÊnumÊsóÊcorpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 
 
P. Lembrai-vos,Ê óÊ Pai,Ê daÊ vossaÊ
IgrejaÊqueÊseÊfazÊpresenteÊpeloÊmun-
doÊinteiro:ÊqueÊelaÊcresçaÊnaÊcarida-
de,ÊcomÊoÊPapaÊN.,ÊcomÊoÊnossoÊar-
cebispoÊN.,ÊeÊ todosÊosÊministrosÊdoÊ
vossoÊpovo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
 
P. Lembrai-vosÊtambémÊdosÊnossosÊ
irmãosÊ eÊ irmãsÊ queÊ morreramÊ naÊ
esperançaÊdaÊressurreiçãoÊeÊdeÊtodosÊ
osÊqueÊpartiramÊdestaÊvida:Êacolhei-
osÊjuntoÊaÊvósÊnaÊluzÊdaÊvossaÊface. 
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
mundoÊ vosÊ serviram,Ê aÊ fimÊ deÊ vosÊ
louvarmosÊeÊglorificarmosÊporÊJesusÊ
Cristo,ÊvossoÊFilho. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 
 
P. PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCris-
to,Ê aÊ vós,Ê DeusÊ PaiÊ todo-poderoso,Ê
naÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto,ÊtodaÊaÊ
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...Ê 
  
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. 
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.ÊÓÊDeus,Ê guiai-nosÊ sempreÊ eÊ porÊ
todaÊ parteÊ comÊ aÊ vossaÊ luzÊ celeste,Ê
paraÊqueÊpossamosÊacolherÊcomÊféÊeÊ
viverÊ comÊ amorÊ oÊ mistérioÊ deÊ queÊ
nosÊ destesÊ participar.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. Deus,ÊqueÊvosÊchamouÊdasÊtrevasÊ
àÊ suaÊ luzÊ admirável,Ê derrameÊ sobreÊ
vósÊasÊsuasÊbênçãosÊeÊvosÊconfirmeÊ
naÊfé,ÊnaÊesperançaÊeÊnaÊcaridade. 
T. Amém. 
 
P. PorqueÊseguisÊconfiantesÊoÊCris-
to,ÊqueÊhojeÊseÊmanifestouÊaoÊmun-
doÊ comoÊ luzÊ entreÊ asÊ trevas,Ê DeusÊ
vosÊ torneÊ tambémÊ umaÊ luzÊ paraÊ osÊ
vossosÊirmãos. 
T. Amém. 
 
P. TerminadaÊaÊvossaÊperegrinação,Ê
possaisÊchegarÊaoÊCristoÊSenhor,ÊluzÊ
daÊ luz,Ê queÊ osÊ magosÊ procuravamÊ
guiadosÊ pelaÊ estrelaÊ eÊ comÊ grandeÊ
alegriaÊencontraram. 
T. Amém. 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊ todoÊpodero-
so,ÊPaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém.  
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