
Com.: AÊexemploÊdeÊJoãoÊBatista,Ê
proclamamosÊ queÊ JesusÊ éÊ oÊ FilhoÊ
amadoÊdeÊDeus,ÊaÊ luzÊqueÊconduzÊ
osÊ passosÊ daÊ humanidade.Ê ComÊ
atitudeÊdeÊdiscípulosÊmissionários,Ê
pomo-nosÊ aÊ caminho,Ê nesteÊ inícioÊ
doÊ tempoÊ comum,Ê paraÊ anunciarÊ
comÊnossaÊvidaÊaÊboa-novaÊdeÊJe-
sus,ÊfazendoÊaÊvontadeÊdoÊPai. 
 

CANTO  DE  ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO  INICIAL 
 

P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 
P. AÊgraçaÊdeÊnossoÊSenhorÊJesusÊ
Cristo,Ê oÊ amorÊ doÊ PaiÊ eÊ aÊ comu-

nhãoÊ doÊ EspíritoÊ SantoÊ estejamÊ
convosco. 
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-
toÊ aoÊ arrependimentoÊ paraÊ sermosÊ
menosÊ indignosÊ deÊ aproximar-nosÊ
daÊmesaÊdoÊSenhor. 
 
P. Deus,ÊPaiÊmisericordioso,ÊtenhaÊ
compaixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊosÊnos-
sosÊpecadosÊ eÊnosÊ conduzaÊ àÊvidaÊ
eterna. 
T. Amém! 
 

HINO DE LOUVOR 
  
P. GlóriaÊaÊDeusÊnasÊalturas, 
T. eÊpazÊnaÊterraÊaosÊhomensÊporÊEleÊ
amados.ÊSenhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: nósÊ vosÊ
louvamos,Ê nósÊ vosÊ bendizemos,Ê nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos, nósÊvosÊdamosÊgraçasÊporÊvossaÊ
imensaÊglória.ÊSenhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, SenhorÊDeus,ÊCor-
deiroÊ deÊ Deus,Ê FilhoÊ deÊ DeusÊ Pai.Ê
Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. VósÊqueÊtiraisÊ
oÊ pecadoÊdoÊmundo,Ê acolheiÊ aÊ nossaÊ
súplica.ÊVós que estais à direita do 
Pai, tende piedade de nós. SóÊvósÊ
soisÊoÊSanto,ÊsóÊvós,ÊoÊSenhor,Êsó vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo,ÊcomÊoÊEs-
píritoÊ Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai.Ê
Amém. 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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 ORAÇÃO  DO  DIA 
 
P. DeusÊÊeternoÊeÊtodo-poderoso,ÊqueÊ
governaisÊoÊcéuÊeÊaÊterra,ÊescutaiÊcomÊ
bondadeÊ asÊ precesÊ doÊ vossoÊ povoÊ eÊ
daiÊ aoÊnossoÊ tempoÊaÊvossaÊpaz.ÊPorÊ
nossoÊSenhorÊ JesusÊCristo,Ê vossoÊFi-
lho,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: GuiadosÊpelaÊluzÊdaÊpalavraÊ
deÊDeus,ÊacolhemosÊJesusÊcomoÊoÊ
CordeiroÊ queÊ tiraÊ osÊ pecadosÊ daÊ
humanidade.Ê AÊ graçaÊ eÊ aÊ pazÊ deÊ
DeusÊ estejamÊ presentesÊ nestaÊ as-
sembleiaÊqueÊagoraÊseÊpõeÊàÊescutaÊ
doÊanúncioÊdaÊsalvação. 
 

I  LEITURA  (IsÊÊ49,Ê3.5-6) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
OÊSenhorÊmeÊdisse:Ê“TuÊésÊoÊmeuÊ
Servo,ÊIsrael,ÊemÊquemÊsereiÊglori-
ficado”.ÊEÊagoraÊdiz-meÊoÊSenhor:Ê
-ÊeleÊqueÊmeÊpreparouÊdesdeÊoÊnas-
cimentoÊ paraÊ serÊ seuÊ ServoÊ -Ê queÊ
euÊ recupereÊ JacóÊ paraÊ eleÊ eÊ façaÊ
IsraelÊ unir-seÊ aÊ ele;Ê aosÊ olhosÊ doÊ
SenhorÊestaÊéÊaÊminhaÊglória.ÊDis-
seÊele:Ê“NãoÊbastaÊseresÊmeuÊServoÊ
paraÊ restaurarÊ asÊ tribosÊ deÊ JacóÊ eÊ
reconduzirÊ osÊ remanescentesÊ deÊ
Israel:Ê euÊ teÊ fareiÊ luzÊ dasÊ nações,Ê
paraÊ queÊ minhaÊ salvaçãoÊ chegueÊ
atéÊaosÊconfinsÊdaÊterra”. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

SALMO  RESPONSORIAL (39) 
 
EuÊ disse:Ê EisÊ queÊ venho,Ê Senhor,Ê
comÊprazerÊfaçoÊaÊvossaÊvontade! 
 
Esperando,ÊespereiÊnoÊSenhor,ÊeÊ in-
clinando-se,Ê ouviuÊ meuÊ clamor.Ê
CantoÊnovoÊeleÊpôsÊ emÊmeusÊ lábios,Ê
umÊpoemaÊemÊlouvorÊaoÊSenhor. 
 
SacrifícioÊ eÊ oblaçãoÊ nãoÊ quisestes,Ê
masÊabristes,ÊSenhor,ÊmeusÊouvidos;Ê
nãoÊ pedistesÊ ofertasÊ nemÊ vítimas,Ê
holocaustosÊporÊnossosÊpecados. 

EÊ entãoÊ euÊ vosÊ disse:Ê “EisÊ queÊ ve-
nho!”Ê SobreÊmimÊ estáÊ escritoÊ noÊ li-
vro:Ê“ComÊprazerÊfaçoÊaÊvossaÊvonta-
de,Ê guardoÊ emÊ meuÊ coração vossaÊ
lei!’ 
 
Boas-novasÊdeÊvossaÊjustiçaÊanuncieiÊ
numaÊgrandeÊassembleia;ÊvósÊsabeis:Ê
nãoÊfecheiÊosÊmeusÊlábios! 
 

II  LEITURA  (IÊCorÊ1,Ê1-3) 
 
Início da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
 
Paulo,Ê chamadoÊ aÊ serÊ apóstoloÊ deÊ
JesusÊCristo,ÊporÊvontadeÊdeÊDeus,Ê
eÊ oÊ irmãoÊ Sóstenes,Ê àÊ IgrejaÊ deÊ
DeusÊqueÊestáÊemÊCorinto:ÊaosÊqueÊ
foramÊ santificadosÊ emÊ CristoÊ Je-
sus,Ê chamadosÊ aÊ serÊ santosÊ juntoÊ
comÊtodosÊoÊque,ÊemÊqualquerÊ lu-
gar,ÊinvocamÊoÊnomeÊdeÊnossoÊSe-
nhorÊ JesusÊ Cristo,Ê SenhorÊ delesÊ eÊ
nosso.Ê ParaÊ vós,Ê graçaÊ eÊ paz,Ê daÊ
parteÊdeÊDeus,ÊnossoÊPai,ÊeÊdoÊSe-
nhorÊJesusÊCristo.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
AÊPalavraÊseÊfezÊcarne,ÊentreÊnósÊelaÊ
acampou;ÊtodoÊaqueleÊqueÊaÊacolheu,Ê
deÊDeusÊfilhoÊseÊtornou. 
 

EVANGELHO  (JoÊ1,Ê29-34) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊJoão. 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
NaqueleÊtempo: 
JoãoÊ viuÊ JesusÊ aproximar-seÊ deleÊ eÊ
disse:Ê “EisÊ oÊ CordeiroÊ deÊ Deus,Ê queÊ
tiraÊ oÊ pecadoÊ doÊmundo.ÊDeleÊ éÊ queÊ
euÊ disse:Ê ‘DepoisÊ deÊ mimÊ vemÊ umÊ
homemÊ queÊ passouÊ àÊ minhaÊ frente,Ê
porqueÊ existiaÊ antesÊdeÊmim’.Ê ÊTam-
bémÊ euÊ nãoÊ oÊ conhecia,Ê masÊ seÊ euÊÊÊ

vimÊ batizarÊ comÊ água,Ê foiÊ paraÊ queÊ
eleÊfosseÊmanifestadoÊaÊIsrael”.ÊEÊJo-
ãoÊdeuÊtestemunho,Êdizendo:Ê“EuÊviÊoÊ
EspíritoÊdescer,ÊcomoÊumaÊpombaÊdoÊ
céu,ÊeÊpermanecerÊsobreÊele.ÊTambémÊ
euÊ nãoÊ oÊ conhecia,Ê masÊ aqueleÊ queÊ
meÊenviouÊaÊbatizarÊcomÊáguaÊmeÊdis-
se:Ê‘AqueleÊsobreÊquemÊviresÊoÊEspí-
ritoÊdescerÊeÊpermanecer,ÊesteÊéÊquemÊ
batizaÊcomÊoÊEspíritoÊSanto’.ÊEuÊviÊeÊ
douÊ testemunho:Ê EsteÊ éÊ oÊ FilhoÊ deÊ
Deus!” 
P. PalavraÊdaÊSalvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 
T. CreioÊemÊDeusÊPaiÊtodo-poderoso, 
criador do céu e da terra; eÊemÊJe-
susÊCristo,ÊseuÊúnicoÊFilho,ÊnossoÊSe-
nhor,Êque foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; nasceuÊ daÊ Vir-
gemÊMaria;ÊpadeceuÊsobÊPôncioÊPila-
tos,Êfoi crucificado, morto e sepul-
tado; desceuÊ àÊ mansãoÊ dosÊ mortos;Ê
ressuscitou ao terceiro dia, subiuÊ
aosÊ céus;Ê estáÊ sentadoÊ àÊ direitaÊ deÊ
DeusÊ PaiÊ todo-poderoso,Ê donde há 
de vir a   julgar os vivos e os    mor-
tos. CreioÊnoÊEspíritoÊSanto;Êna san-
ta Igreja católica; naÊcomunhãoÊdosÊ
santos; na remissão dos pecados; naÊ
ressurreiçãoÊdaÊ carne;Êna vida eter-
na.  Amém. 
 

 ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
 
P. RezemosÊaoÊFilhoÊmuitoÊamadoÊ
deÊ Deus,Ê queÊ nosÊ dáÊ aÊ graçaÊ deÊ
participarÊ destaÊ Eucaristia,Ê dizen-
do: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
1. Jesus,ÊCordeiroÊdeÊDeus,ÊanimaiÊ
vossaÊ IgrejaÊ aÊ deixar-seÊ conduzirÊ
pelaÊ PalavraÊ eÊ aÊ alimentar-seÊ daÊ
Eucaristia,ÊvosÊpedimos. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
2. Jesus,ÊservoÊdeÊDeus,ÊsustentaiÊaÊ
fidelidadeÊdosÊministrosÊdaÊ Igreja,Ê
vosÊpedimos. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
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3. Jesus,ÊobedienteÊaÊDeus,Êajudai-
nosÊaÊserÊobedientesÊàÊvossaÊmen-
sagem,ÊvosÊpedimos. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
4. Jesus,Ê luzÊ dasÊ nações,Ê dai-nosÊ
serÊvossaÊpresençaÊjuntoÊaosÊsofre-
dores,ÊvosÊpedimos. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
5. Jesus,ÊbatizadoÊporÊJoão,Êcumu-
laiÊ deÊ alegriaÊ eÊ ânimoÊ osÊ agentesÊ
daÊPastoralÊ doÊBatismo,ÊvosÊpedi-
mos. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
P. SenhorÊJesus,ÊolhaiÊcomÊbonda-
deÊ oÊ povoÊ queÊ vosÊ suplicaÊ eÊ con-
duzi-oÊàÊglóriaÊdoÊvossoÊreino.ÊVósÊ
queÊviveisÊeÊreinaisÊparaÊsempre. 
T. Amém. 
 

LITURGIA  EUCARÍSTICA 
 
P. Orai,Ê irmãosÊ eÊ irmãs,Ê paraÊ queÊ oÊ
nossoÊ sacrifícioÊ sejaÊ aceitoÊ porÊDeusÊ
PaiÊtodo-poderoso. 
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P.ÊConcedei-nos,Ê óÊDeus,Ê aÊ graçaÊdeÊ
participarÊconstantementeÊdaÊEucaris-
tia,Ê poisÊ todasÊ asÊ vezesÊ queÊ celebra-
mosÊ esteÊ sacrifício,Ê torna-seÊpresenteÊ
aÊ nossaÊ redenção.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ
Senhor.Ê 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. CoraçõesÊaoÊalto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
 
P. DemosÊ graçasÊ aoÊ Senhor,Ê nossoÊ
Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
 

P. NaÊverdade,Ê óÊPai,Ê éÊ nossoÊ deverÊ
dar-vosÊgraças,ÊéÊnossaÊsalvaçãoÊdar-
vosÊglória:ÊsóÊvósÊsoisÊoÊDeusÊvivoÊeÊ
verdadeiroÊqueÊexistisÊantesÊdeÊtodoÊoÊ
tempoÊ eÊ permaneceisÊ paraÊ sempre,Ê
habitandoÊ emÊ luzÊ inacessível.Ê Mas,Ê
porqueÊ soisÊ oÊ DeusÊ deÊ bondadeÊ eÊ aÊ
fonteÊdaÊvida,ÊfizestesÊtodasÊasÊcoisasÊ
paraÊcobrirÊdeÊbênçãosÊasÊvossasÊcria-
turasÊeÊaÊmuitosÊalegrarÊ comÊaÊvossaÊ
luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa 
luz! 
 
P. Eis,Ê pois,Ê dianteÊ deÊ vósÊ todosÊ osÊ
anjosÊ queÊ vosÊ servemÊ eÊ glorificamÊ
semÊ cessar,Ê contemplandoÊ aÊ vossaÊ
glória.ÊComÊeles,ÊtambémÊnós,Êe,ÊporÊ
nossaÊ voz,Ê tudoÊ oÊ queÊ criastes,Ê cele-
bramosÊ oÊ vossoÊ nome,Ê cantandoÊ
(dizendo)ÊÊaÊumaÊsóÊvoz: 
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem em 
nome do Senhor! Hosana nas altu-
ras! 
 
P. NósÊproclamamosÊaÊvossaÊgrande-
za,Ê PaiÊ santo,Ê aÊ sabedoriaÊ eÊ oÊ amorÊ
comÊqueÊfizestesÊtodasÊasÊcoisas:Êcri-
astesÊ oÊ homemÊ eÊ aÊ mulherÊ àÊ vossaÊ
imagemÊeÊlhesÊconfiastesÊ todoÊoÊuni-
verso,Ê paraÊ que,Ê servindoÊ aÊ vós,Ê seuÊ
Criador,ÊdominassemÊtodaÊcriatura.ÊEÊ
quandoÊ pelaÊ desobediênciaÊ perderamÊ
aÊvossaÊamizade,ÊnãoÊosÊabandonastesÊ
aoÊ poderÊ daÊ morte,Ê masÊ aÊ todosÊ so-
correstesÊ comÊ bondade,Ê paraÊ que,Ê aoÊ
procurar-vos,Ê vosÊ pudessemÊ encon-
trar. 
T. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam! 
 
P. E,Ê aindaÊmais,Ê oferecestesÊmuitasÊ
vezesÊaliançaÊaosÊhomensÊeÊàsÊmulhe-
resÊ eÊ osÊ instruístesÊ pelosÊ profetasÊ naÊ
esperançaÊdaÊsalvação.ÊEÊdeÊtalÊmodo,Ê
PaiÊsanto,ÊamastesÊoÊmundoÊque,Êche-
gadaÊaÊplenitudeÊdosÊtempos,ÊnosÊen-
viastesÊvossoÊpróprioÊFilhoÊparaÊserÊoÊ
nossoÊSalvador. 
T. Por amor nos enviastes vosso 
Filho! 
 
P. VerdadeiroÊhomem,ÊconcebidoÊdoÊ
EspíritoÊ SantoÊ eÊ nascidoÊ daÊ VirgemÊ

Maria,ÊviveuÊemÊtudoÊaÊcondiçãoÊhu-
mana,ÊmenosÊoÊpecado,ÊanunciouÊaosÊ
pobresÊ aÊ salvação,Ê aosÊ oprimidos,Ê aÊ
liberdade,ÊaosÊtristes,ÊaÊalegria.ÊEÊparaÊ
realizarÊoÊvossoÊplanoÊdeÊamor,Êentre-
gou-seÊ àÊ morteÊ e,Ê ressuscitandoÊ dosÊ
mortos,Ê venceuÊ aÊmorteÊ eÊ renovouÊ aÊ
vida. 
T. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte! 
 
P. E,ÊaÊfimÊdeÊnãoÊmaisÊvivermosÊpa-
raÊ nós,Ê masÊ paraÊ ele,Ê queÊ porÊ nósÊ
morreuÊ eÊ ressuscitou,Ê enviouÊ deÊ vós,Ê
óÊPai,ÊoÊEspíritoÊSanto,ÊcomoÊprimei-
roÊ domÊ aosÊ vossosÊ fiéisÊ paraÊ santifi-
carÊtodasÊasÊcoisas,ÊlevandoÊàÊplenitu-
deÊaÊsuaÊobra. 
T. Santificai-nos pelo dom do vosso 
Espírito! 
 
P. PorÊ isso,Ê nósÊ vosÊ pedimosÊ queÊ oÊ
mesmoÊ EspíritoÊ SantoÊ santifiqueÊ es-
tasÊoferendas,ÊaÊfimÊdeÊqueÊseÊtornemÊ
oÊCorpoÊeÊoÊSangueÊdeÊ JesusÊCristo,Ê
vossoÊFilhoÊeÊSenhorÊnosso,ÊparaÊce-
lebrarmosÊ esteÊ grandeÊ mistérioÊ queÊ
eleÊnosÊdeixouÊemÊsinalÊdaÊeternaÊali-
ança. 
T. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito! 
 
P. Quando,Ê pois,Ê chegouÊ aÊ hora,Ê emÊ
queÊporÊvós,ÊóÊPai,ÊiaÊserÊglorificado,Ê
tendoÊamadoÊosÊseusÊqueÊestavamÊnoÊ
mundo,Êamou-osÊatéÊoÊfim.ÊEnquantoÊ
ceavam,ÊeleÊtomouÊoÊpão,ÊdeuÊgraças,Ê
eÊoÊpartiuÊeÊdeuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdi-
zendo:Ê 
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
DoÊmesmoÊmodo,ÊeleÊtomouÊemÊsuasÊ
mãosÊoÊcáliceÊcomÊvinho,ÊdeuÊgraçasÊ
novamente,ÊeÊoÊdeuÊaÊseusÊdiscípulos,Ê
dizendo:Ê 
 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS PARA REMISSÃO DOS PE-
CADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM. 
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P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
P. Celebrando,Êagora,ÊóÊPai,ÊaÊmemó-
riaÊ daÊ nossaÊ redenção,Ê anunciamosÊ aÊ
morteÊdeÊCristoÊeÊsuaÊdescidaÊentreÊosÊ
mortos,ÊproclamamosÊaÊsuaÊressurrei-
çãoÊeÊascensãoÊàÊvossaÊdireita,Ê e,Ê es-
perandoÊaÊsuaÊvindaÊgloriosa,ÊnósÊvosÊ
oferecemosÊ oÊ seuÊ CorpoÊ eÊ Sangue,Ê
sacrifícioÊdoÊvossoÊagradoÊeÊsalvaçãoÊ
doÊmundoÊinteiro. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
 
P. Olhai,Ê comÊ bondade,Ê oÊ sacrifícioÊ
queÊ destesÊ àÊ vossaÊ IgrejaÊ eÊ concedeiÊ
aosÊ queÊ vamosÊ participarÊ doÊ mesmoÊ
pãoÊeÊdoÊmesmoÊcáliceÊque,ÊreunidosÊ
peloÊ EspíritoÊ SantoÊ numÊ sóÊ corpo,Ê
nosÊtornemosÊemÊCristoÊumÊsacrifícioÊ
vivoÊparaÊoÊlouvorÊdaÊvossaÊglória. 
T. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor! 
 
P. EÊagora,ÊóÊPai,Êlembrai-vosÊdeÊto-
dosÊ pelosÊ quaisÊ vosÊ oferecemosÊ esteÊ
sacrifício:ÊoÊvossoÊservoÊoÊpapaÊN.,ÊoÊ
nossoÊ ArcebispoÊ N.,Ê osÊ bisposÊ doÊ
mundoÊinteiro,ÊosÊpresbíterosÊeÊ todosÊ
osÊ ministros,Ê osÊ fiéisÊ que,Ê emÊ tornoÊ
desteÊaltar,ÊvosÊoferecemÊesteÊsacrifí-
cio,ÊoÊpovoÊqueÊvosÊpertenceÊeÊ todosÊ
aquelesÊqueÊvosÊprocuramÊdeÊcoraçãoÊ
sincero. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
 
P. Lembrai-vosÊ tambémÊ dosÊ queÊ
morreramÊnaÊpazÊdoÊvossoÊCristoÊeÊdeÊ
todosÊosÊmortosÊdosÊquaisÊsóÊvósÊco-
nhecestesÊaÊfé.Ê 
T. A todos saciai com vossa glória! 
P. EÊaÊ todosÊ nós,Ê vossosÊ filhosÊ eÊ fi-
lhas,Ê concedei,Ê óÊ PaiÊ deÊ bondade,Ê
que,Ê comÊ aÊ VirgemÊ Maria,Ê MãeÊ deÊ
Deus,ÊcomÊSãoÊJosé,ÊseuÊesposo,ÊcomÊ
osÊApóstolosÊeÊ todosÊosÊSantos,Êpos-
samosÊ alcançarÊ aÊ herançaÊ eternaÊ noÊ
vossoÊreino,Êonde,ÊcomÊtodasÊasÊcria-
turas,ÊlibertasÊdaÊcorrupçãoÊdoÊpecadoÊÊ
eÊ daÊ morte,Ê vosÊ glorificaremosÊ porÊ
Cristo,ÊSenhorÊnosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos elei-
tos! 

P. PorÊeleÊdaisÊaoÊmundoÊtodoÊbemÊeÊ
todaÊ graça.Ê PorÊ Cristo,Ê comÊ Cristo,Ê
emÊ Cristo,Ê aÊ vós,Ê DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso,Ê naÊ unidadeÊ doÊ EspíritoÊ
Santo,Ê todaÊ aÊ honraÊ eÊ todaÊ aÊ glória,Ê
agoraÊeÊparaÊsempre. 
T. Amém. 
 

RITO  DA  COMUNHÃO 
 
P. GuiadosÊ peloÊ EspíritoÊ deÊ JesusÊ eÊ
iluminadosÊ pelaÊ sabedoriaÊ doÊ Evan-
gelho,ÊousamosÊdizer: 
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 ofendido; e não nos 
deixeis cair em tentação, mas li-
vrai-nos do mal. 
 
P. Livrai-nosÊ deÊ todosÊ osÊ males,Ê óÊ
Pai,ÊeÊdai-nosÊhojeÊaÊvossaÊpaz.ÊAju-
dadosÊ pelaÊ vossaÊ misericórdia,Ê seja-
mosÊsempreÊlivresÊdoÊpecadoÊeÊprote-
gidosÊ deÊ todosÊ osÊ perigos,Ê enquanto,Ê
vivendoÊ aÊ esperança,Ê aguardamosÊ aÊ
vindaÊdoÊCristoÊSalvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria 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,Ê masÊ aÊ féÊ
queÊ animaÊ vossaÊ Igreja;Ê dai-lhe,Ê se-
gundoÊoÊvossoÊdesejo,ÊaÊpazÊeÊaÊuni-
dade.ÊVós,ÊqueÊsoisÊDeus,ÊcomÊoÊPaiÊ
eÊoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 
P. AÊpazÊdoÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
 
T. Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus, que ti-
rais o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, dai-nos a 
paz! 
 
 
 

P. FelizesÊosÊconvidadosÊparaÊaÊCeiaÊ
doÊ Senhor.Ê EisÊ oÊ CordeiroÊ deÊ Deus,Ê
queÊtiraÊoÊpecadoÊdoÊmundo! 
T. Senhor, eu não sou digno (a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo (a)! 

 
CANTO  DE  COMUNHÃO 

 
ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Penetrai-nos,ÊóÊDeus,ÊcomÊoÊvossoÊ
EspíritoÊdeÊcaridade,ÊparaÊqueÊvivamÊ
unidosÊnoÊvossoÊamorÊosÊqueÊalimen-
taisÊ comÊ oÊ mesmoÊ pão.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

BÊNÇÃO  FINAL 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊtodo-poderoso,Ê
PaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
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