
Com.: Querida comunidade, se-
jam todos bem vindos. Reunidos 
ao redor de Jesus queremos cele-
brarmos a sua páscoa, que aconte-
ce e se manifesta entre todos os 
que vivem e promovem as bem 
aventuranças por Ele anunciadas. 
Elas são um caminho seguro de 
santidade e fidelidade, para que, 
perseverando na fé, Deus seja tudo 
em todos. Iniciemos, cantando: 
 

CANTO  DE  ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO  INICIAL 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.  
T. Amém. 
 
P. Irmãos eleitos segundo a presci-

ência de Deus Pai, pela santifica-
ção do Espírito para obedecer a 
Jesus Cristo e participar da bênção 
da aspersão do seu sangue, graça a 
paz vos sejam concedidas abun-
dantemente. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo!  
 

ATO  PENITENCIAL 
 
P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e 
a morte, também nós somos convi-
dados a morrer ao pecado e a res-
surgir para uma vida nova. Reco-
nheçamo-nos necessitados da mi-
sericórdia do Pai. 
 
P. Deus, Pai misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nos-

sos pecados e nos conduza à vida 
eterna.  
T. Amém! 
 

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 
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o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém. 
 

 ORAÇÃO  DO  DIA 
 
P. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, 
adorar-vos de todo o coração, e amar 
todas as pessoas com verdadeira cari-
dade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: A vida cristão não deve ser 
apenas de belos discursos, mas de 
práticas concretas, pois os mestres, 
certamente são boas testemunhas 
da fé ensinada. O caminho que 
agrada à Deus é o da humildade e 
simplicidade. Ouçamos:  

 
I  LEITURA  (Sf 2,3;3,12-13) 

 
Leitura da Profecia de Sofonias 
 
Buscai o Senhor, humildes da ter-
ra, que pondes em prática seus 
preceitos; praticai a justiça, procu-
rai a humildade; achareis talvez 
um refúgio no dia da cólera do Se-
nhor. E deixarei entre vós um pu-
nhado de homens humildes e po-
bres. E no nome do Senhor porá 
sua esperança o resto de Israel. 
Eles não cometerão iniquidades 
nem falarão mentiras; não se en-
contrará em sua boca uma língua 
enganadora; serão apascentados e 
repousarão, e ninguém os molesta-
rá.  
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 
 
SALMO  RESPONSORIAL (145) 

 
Felizes os pobres em espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus. 
 
O Senhor é fiel para sempre, faz jus-
tiça aos que são oprimidos; ele dá 
alimento aos famintos, é o Senhor 
quem liberta os cativos. 
 

O Senhor abre os olhos aos cegos; o 
Senhor faz erguer-se o caído; o Se-
nhor ama aquele que é justo. É o 
Senhor quem protege o estrangeiro. 
 
Ele ampara a viúva e o órfão, mas 
confunde os caminhos dos maus. O 
Senhor reinará para sempre! Ó Sião, 
o teu Deus reinará para sempre e por 
todos os séculos! 
 

II  LEITURA  (I Cor 1, 26-31) 
 
Leitura da Primeira Carta de 
São Paulo aos Coríntios 
 
Considerai vós mesmos, irmãos, 
como fostes chamados por Deus. 
Pois entre vós não há muitos sá-
bios de sabedoria humana nem 
muitos poderosos nem muitos no-
bres. Na verdade, Deus escolheu o 
que o mundo considera como estú-
pido, para assim confundir os sá-
bios; Deus escolheu o que o mun-
do considera como fraco, para as-
sim confundir o que é forte; Deus 
escolheu o que para o mundo é 
sem importância e desprezado, o 
que não tem nenhuma serventia, 
para assim mostrar a inutilidade do 
que é considerado importante, para 
que ninguém possa gloriar-se di-
ante dele. É graças a ele que vós 
estais em Cristo Jesus, o qual se 
tornou para nós, da parte de Deus: 
sabedoria, justiça, santificação e 
libertação, para que, como está es-
crito, “quem se gloria, glorie-se no 
Senhor”. 
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Meus discípulos, alegrai-vos, exultai 
de alegria, pois bem grande é a re-
compensa que nos céus tereis, um 
dia! 

 
 
 

EVANGELHO  (Mt 5, 1-12a) 
 
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. 
 
Naquele tempo, vendo Jesus as multi-
dões, subiu ao monte e sentou-se. Os 
discípulos aproximaram-se, e Jesus 
começou a ensiná-los: “Bem aventu-
rados os pobres em espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus. Bem aven-
turados os aflitos, porque serão con-
solados. Bem aventurados os mansos, 
porque possuirão a terra. Bem aven-
turados os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados. Bem 
aventurados os misericordiosos, por-
que alcançarão misericórdia. Bem 
aventurados os puros de coração, por-
que verão a Deus. Bem aventurados 
os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. Bem aven-
turados os que são perseguidos por 
causa da justiça, porque deles é o 
Reino dos Céus. Bem aventurados 
sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem, e mentindo disserem 
todo tipo de mal contra vós, por cau-
sa de mim. Alegrai-vos e exultai, por-
que será grande a vossa recompensa 
nos céus”. 
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. 
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ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
 
P. Interpelados pela Palavra do 
Senhor, imploremos confiança, 
certos de que ouve e acolhe nossa 
humilde oração e de que sua rique-
za vem em socorro de nossa po-
breza. 
 
1. Senhor, fazei com que a vossa 
Igreja viva a mensagem libertado-
ra das Bem aventuranças e ensi-
nem a todos o caminho cristão, 
que é de vida e paz para todos, nós 
vos pedimos: 
T. Deus da nossa esperança, ouvi 
a nossa oração! 
 
2. Senhor, ajudai aqueles que go-
vernam o vosso povo para que 
busquem inspiração nos valores 
evangélicos para que defendam 
sempre o direito dos mais pobres, 
nós vos pedimos:  
T. Deus da nossa esperança, ouvi 
a nossa oração! 
 
3. Senhor, pedimos pelos que são 
perseguidos por causa do Evange-
lho de vosso Filho, para que sejam 
perseverantes na fé e para que en-
contrem em todos os discípulos de 
Cristo apoio e solidariedade, nós 
vos pedimos: 
T. Deus da nossa esperança, ouvi 
a nossa oração! 
 
4. Senhor, ponde no coração de 
todos de nossa comunidade o de-
sejo de, com coragem e ousadia, 
viver a mensagem de Jesus, nosso 
Senhor, nós vos pedimos: 
T. Deus da nossa esperança, ouvi 
a nossa oração! 
   
P. Senhor, nosso refúgio e fortale-
za, escutai as orações da vossa 
Igreja e fazei-nos acolher o que 
nada vale aos olhos do mundo, pa-
ra permanecermos fiéis ao espírito 
das Bem aventuranças. 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. Para vos servir, ó deus, deposita-
mos nossas oferendas em vosso altar; 
acolhei-as com bondade, a fim de que 
se tornem o sacramento da nossa sal-
vação. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém. 
 

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D 

Jesus que passa fazendo o bem 
(MR p. 860) 

 
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. 
  
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos gra-
ças, sempre em todo o lugar, Pai mi-
sericordioso e Deus fiel. Vós nos des-
tes vosso Filho Jesus Cristo, nosso 
Senhor e Redentor.  
 
Ele sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos e pobres, pe-
los doentes e pecadores, colocando-se 
ao lado dos perseguidos e marginali-
zados. Com a vida e a palavra anun-
ciou ao mundo que sois Pai e cuidais 
de todos como filhos e filhas.  
 
Por essa razão, com todos os Anjos e 
Santos, nós vos louvamos e bendize-
mos, e proclamamos o hino de 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 
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: 
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 
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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. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, em 
comunhão com o nosso Papa N., o 
nosso Arcebispo N., com todos os 
Bispos, presbíteros e diáconos e todo 
o povo que conquistastes. 
T. Confirmai o vosso povo na uni-
dade! 
  
P. Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras 
e ações para confortar os desanima-
dos e oprimidos; fazei que, a exemplo 
de Cristo, e seguindo o seu manda-
mento, nos empenhemos lealmente 
no serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da li-
berdade, da justiça e da paz, para que 
toda a humanidade se abra à esperan-
ça de um mundo novo. 
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo! 
  
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 os Apóstolos e 
Mártires, e todos os Santos, vos lou-
varemos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso 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. Renovados pelo sacramento da 
nossa redenção, nós vos pedimos, ó 
Deus, que este alimento da salvação 
eterna nos faça progredir na verdadei-
ra fé. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO  FINAL 

(TC - III) 
 
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Deus todo poderoso vos abençoe 
na sua bondade e infunda em vós a 
sabedoria da salvação. 
T. Amém! 
 
P. Sempre vos alimente com os ensi-
namentos da fé e vos faça perseverar 
nas boas obras. 
T. Amém! 
 
P. Oriente para ele os vossos passos, 
e vos mostre o caminho da caridade e 
da paz. 
T. Amém! 
 
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 
T. Amém. 
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