
Com.: Querido povo de Deus, reu-
nimo-nos para celebrar a nossa fé. 
Somos interpelados pela Palavra 
do Senhor, que hoje chama todos 
os batizados a assumirem sua vo-
cação de serem anunciadores da 
luz divina que o Senhor traz à hu-
manidade, manifestada concreta-
mente em gestos de comunhão e 
paz, pois o Reino de Deus está na 
justiça, na unidade e na comunhão. 
Celebremos com amor e piedade! 
 

CANTO  DE  ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO  INICIAL 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.  
T. Amém. 
 
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo!  

ATO  PENITENCIAL 
 
P. O Senhor Jesus, que nos convi-
da à mesa da Palavra e da Eucaris-
tia, nos chama à conversão. Reco-
nheçamos ser pecadores e invo-
quemos com confiança a miseri-
córdia do Pai. 
 
P. Deus, Pai misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. T. Amém! 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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HINO DE LOUVOR 
  
P. Glória a Deus nas alturas, 
T. e paz na terra aos homens por Ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos, nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, Cor-
deiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa 
súplica. Vós que estais à direita do 
Pai, tende piedade de nós. Só vós 
sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém. 
 

 ORAÇÃO  DO  DIA 
 
P. Deus  eterno e todo-poderoso, diri-
gi a nossa vida segundo o vosso 
amor, para que possamos, em nome 
do vosso Filho, frutificar em boas 
obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: Ouçamos a Palavra do Se-
nhor. Ela anuncia o Reino de 
Deus, que é luz para toda as na-
ções. A partir da Galileia, Jesus 
quer comunicar à humanidade seu 
Reino de concórdia, chamando-
nos, assim, para sermos fiéis cola-
boradores, através de gestos e pa-
lavras. 

 
I  LEITURA  (Is  8, 23b-9, 3) 

 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
No tempo passado o Senhor humi-
lhou a terra de Zabulon e a terra de 
Neftali; mas recentemente cobriu 
de glória o caminho do mar, do 
além-Jordão e da Galileia das na-
ções. O povo que andava na escu-
ridão viu uma grande luz; para os 

que habitavam nas sombras da 
morte, uma luz resplandeceu. Fi-
zeste crescer a alegria, e aumen-
taste a felicidade; todos se regozi-
jam em tua presença como alegres 
ceifeiros na colheita, ou como 
exaltados guerreiros ao dividirem 
os despojos. Pois o jugo que opri-
mia o povo, - a carga sobre os om-
bros, o orgulho dos fiscais - tu os 
abateste como na jornada de Ma-
diã. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 
 

SALMO  RESPONSORIAL (26) 
 
O Senhor é minha luz e salvação. O 
Senhor é a proteção da minha vida. 
 
O Senhor é minha luz e salvação; de 
quem eu terei medo? O Senhor é a 
proteção da minha vida; perante 
quem eu tremerei? 
 
Ao Senhor eu peço apenas uma coi-
sa, e é só isto que eu desejo: habitar 
no santuário do Senhor por toda a 
minha vida; saborear a suavidade do 
Senhor e contemplá-lo no seu tem-
plo. 
 
Sei que a bondade do Senhor eu hei 
de ver na terra dos viventes. Espera 
no Senhor e tem coragem, espera no 
Senhor! 
 

II  LEITURA  (I Cor 1, 10-13.17) 
 
Leitura da Primeira Carta de 
São Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos, eu vos exorto, pelo nome 
do Senhor nosso, Jesus Cristo, a 
que sejais todos concordes uns 
com os outros e não admitais divi-
sões entre vós. Pelo contrário, sede 
bem unidos e concordes no pensar 
e no falar. Com efeito, pessoas da 
família de Cloé informaram-me a 
vosso respeito, meus irmãos, que 
está havendo contendas entre vós. 
Digo isso, porque cada um de vós 
afirma: “Eu sou de Paulo”; ou: 
“Eu sou Apolo”; ou: “Eu sou de 

Cefas”; ou: “Eu sou de Cristo!” 
Será que Cristo está dividido? 
Acaso Paulo é que foi crucificado 
por amor de vós? Ou é no nome de 
Paulo que fostes batizados? De 
fato, Cristo não me enviou para 
batizar, mas para pregar a boa no-
va da salvação, sem me valer dos 
recursos da oratória, para não pri-
var a cruz de Cristo da sua força 
própria.  
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Pois do Reino a Boa Nova Jesus 
Cristo anunciava e as dores do seu 
povo, com poder, Jesus curava. 
 

EVANGELHO  (Mt 4, 12-23) 
(mais longo) 

 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Mateus. 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
Ao saber que João tinha sido preso, 
Jesus voltou para a Galileia. Deixou 
Nazaré e foi morar em Cafarnaum, 
que fica às margens do mar da Gali-
leia, no território de Zabulon e Nefta-
li, para se cumprir o que foi dito pelo 
profeta Isaías: “Terra de Zabulon, 
terra de Neftali, caminho do mar, re-
gião do outro lado do rio Jordão, Ga-
lileia dos pagãos! O povo que vivia 
nas trevas viu uma grande luz; e para 
os que viviam na região escura da 
morte brilhou uma luz”. Daí em dian-
te Jesus começou a pregar, dizendo: 
“Convertei-vos, porque o Reino dos 
Céus está próximo”. Quando Jesus 
andava à beira do mar da Galileia, 
viu dois irmãos: Simão, chamado Pe-
dro, e seu irmão André. Estavam lan-
çando a rede ao mar, pois eram pes-
cadores. Jesus disse a eles: “Segui-
me, e eu farei de vós pescadores de 
homens”. Eles imediatamente deixa-
ram as redes e o seguiram. Cami-
nhando um pouco mais, Jesus viu ou-
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tros dois irmãos: Tiago, filho de Ze-
bedeu, e seu irmão João. Estavam na 
barca com seu pai Zebedeu conser-
tando as redes. Jesus os chamou. Eles 
imediatamente deixaram a barca e o 
pai, e o seguiram. Jesus andava por 
toda a Galileia, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o Evangelho do 
Reino e curando todo tipo de doença 
e enfermidade do povo. 
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra; e em Je-
sus Cristo, seu único Filho, nosso Se-
nhor, que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; nasceu da Vir-
gem Maria; padeceu sob Pôncio Pila-
tos, foi crucificado, morto e sepul-
tado; desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu 
aos céus; está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, donde há 
de vir a   julgar os vivos e os    mor-
tos. Creio no Espírito Santo; na san-
ta Igreja católica; na comunhão dos 
santos; na remissão dos pecados; na 
ressurreição da carne; na vida eter-
na.  Amém. 

 
 ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. Ao Deus que nos chama sempre 
mais a nos comprometermos com 
a construção de seu Reino, apre-
sentemos nossa oração, para que 
tenha piedade de nós! 
 
1. Senhor, imploramos à vossa cle-
mência que ajude a humanidade a 
superar todas as divisões e discór-
dias, a fim de que o mundo seja 
um lugar de paz para todos os vos-
sos filhos e filhas, nós vos pedi-
mos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
2. Senhor, luz e segurança do vos-
so povo, despertai a consciência 
de todos os batizados, para que 
entendam a vocação de missioná-
rios e assumam o discipulado, sen-

do no mundo luz para todos, nós 
vos pedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
3. Senhor, rezamos pelas vocações 
sacerdotais, religiosas e missioná-
rias na vossa Igreja. Que não fal-
tem jamais operários para o traba-
lho em vossa messe e que os ope-
rários sejam santos, nós vos pedi-
mos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
P. Ó Pai Santo, generoso e infini-
tamente bom, acorremos à vossa 
graça, confiando que ela jamais 
nos faltará; ouvi nossa oração. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém. 
 

LITURGIA  EUCARÍSTICA 
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-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. Ó Deus, acolhei com bondade as 
oferendas que vos apresentamos para 
que sejam santificadas e nos tragam a 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.  
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B 
Deus conduz sua Igreja  

pelo caminho da salvação 
 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. Corações ao alto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
 
Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, criador do mundo e 
fonte da vida. 

Nunca abandonais a obra da vossa 
sabedoria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto o vosso povo de 
Israel. 
 
Hoje, com a luz e a força do Espírito 
Santo, acompanhais sempre a vossa 
Igreja, peregrina neste mundo; e por 
Jesus Cristo, vosso Filho, a acompa-
nhais pelos caminhos da história até a 
felicidade perfeita em vosso reino. 
 
Por essa razão, também nós, com os 
Anjos e Santos, proclamamos a vossa 
glória, cantando (dizendo) a uma só 
voz: 
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. Na verdade, vós sois santo e digno 
de louvor, ó Deus, que amais os seres 
humanos e sempre os assistis no ca-
minho da vida. Na verdade, é bendito 
o vosso Filho, presente no meio de 
nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, 
ele nos revela as Escrituras e parte o 
pão para nós. 
T. O vosso Filho permaneça entre  
nós! 
 
P. Nós vos suplicamos, Pai de bonda-
de, que envieis o vosso Espírito Santo 
para santificar estes dons do pão e do 
vinho, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de nosso Se-
nhor Jesus Cristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo! 
 
P. Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discípu-
los, dizendo: 
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente e o entregou a 
seus discípulos, dizendo: 
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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. 
 
P. Eis o mistério da fé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, nos-
so Salvador, que pela paixão e morte 
de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa di-
reita, anunciamos a obra do vosso 
amor até que ele venha, e vos ofere-
cemos o pão da vida e o cálice da 
bênção.  
Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresentamos 
o sacrifício pascal de Cristo, que vos 
foi entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, seja-
mos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do vos-
so Filho, cujo Corpo e Sangue co-
mungamos. 
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 
 
P. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa me-
sa. Em comunhão com o nosso Papa 
N. e o nosso Bispo N., com todos os 
Bispos, presbíteros, diáconos e com 
todo o vosso povo, possamos irradiar 
confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida. 
T. Tornai viva nossa fé, nossa espe-
rança! 
 
P. lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes; 
acolhei-os na luz da vossa face e con-
cedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida. 
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna! 
 
P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, chegar-

mos todos à morada eterna, onde vi-
veremos para sempre convosco. E em 
comunhão com a bem aventurada 
Virgem Maria, com São José, seu 
esposo; com os Apóstolos e Mártires, 
e todos os Santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vos-
so Filho. 
 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória, agora e para sempre. 
T. Amém. 
 

RITO  DA  COMUNHÃO 
 
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evan-
gelho, ousamos dizer: 
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-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Aju-
dados pela vossa misericórdia, seja-
mos sempre livres do pecado e prote-
gidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre! 
 
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a 
paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.  
T. Amém. 
 
P. A paz do Senhor esteja convosco. 
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. Felizes os convidados para a Ceia 
do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo! 
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. Concedei-nos, Deus todo podero-
so, que, tendo recebido a graça de 
uma nova vida, sempre nos gloriemos 
dos vossos dons. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
T. Amém. 
 

 
BÊNÇÃO  FINAL 

 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 
T. Amém. 
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