
Com.: IrmãosÊeÊirmãs,ÊsejamosÊbemÊ
vindosÊaÊesteÊencontro,ÊnoÊqualÊnosÊ
reunimosÊparaÊcelebrarÊaÊPáscoaÊdeÊ
Jesus,Ê nossaÊ PáscoaÊ semanal.Ê AÊ li-
turgiaÊdeÊhojeÊnosÊfaráÊrefletirÊsobreÊ
nossoÊdiscipulado,Ê sobretudoÊdianteÊ
dosÊ desafiosÊ doÊ tempoÊ presente.Ê
ComÊalegria,Êcantemos: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.ÊOÊSenhor,ÊqueÊencaminhaÊosÊnos-
sosÊcoraçõesÊparaÊoÊamorÊeÊaÊcons-
tânciaÊdeÊCristo,ÊestejaÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 

 
 

ATO PENITENCIAL 
P. OÊSenhorÊJesus,ÊqueÊnosÊconvidaÊ
àÊ mesaÊ daÊ PalavraÊ eÊ daÊ Eucaristia,Ê
nosÊchamaÊàÊconversão.ÊReconheça-
mosÊ serÊ pecadoresÊ eÊ invoquemosÊ
comÊ confiançaÊ aÊ misericórdiaÊ doÊ
Pai. 
 
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
Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai. 
Amém. 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. Velai,ÊóÊDeus,Ê sobreÊaÊvossaÊ fa-
mília,Ê comÊ incansávelÊ amor;Ê e,Ê co-
moÊ sóÊ confiamosÊ naÊ vossaÊ graça,Ê
guardai-nosÊ sobÊ aÊ vossaÊ proteção.Ê
PorÊnossoÊSenhorÊJesusÊCristo,Êvos-
soÊ Filho,Ê naÊ unidadeÊ doÊ EspíritoÊ
Santo. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: OuçamosÊaÊPalavraÊqueÊnosÊ
interpelaÊaÊagirmosÊ somenteÊemÊfa-
vorÊdaÊvidaÊeÊdaÊdignidadeÊdeÊtodos.Ê
Nós,ÊqueÊsomosÊchamadosÊaÊnunciarÊ
oÊ CristoÊ crucificado,Ê precisamosÊ
falarÊ aÊmesmaÊ linguagemÊ deÊ Jesus,Ê
sendoÊ comoÊ salÊ daÊ terraÊ eÊ luzÊ doÊ
mundo. 
 

I LEITURA  (IsÊ58,Ê7-10) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
AssimÊdizÊoÊSenhor:ÊReparteÊoÊpãoÊ
comÊ oÊ faminto,Ê acolheÊ emÊ casaÊ osÊ
pobresÊeÊperegrinos.ÊQuandoÊencon-
traresÊumÊnu,Êcobre-o,ÊeÊnãoÊdespre-
zesÊ aÊ tuaÊ carne.ÊEntão,Ê brilharáÊ tuaÊ
luzÊcomoÊaÊauroraÊeÊtuaÊsaúdeÊháÊdeÊ
recuperar-seÊmaisÊdepressa;ÊàÊfrenteÊ
caminharáÊ tuaÊ justiçaÊ eÊ aÊ glóriaÊ doÊ
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SenhorÊ teÊ seguirá.Ê EntãoÊ invocarásÊ
oÊ SenhorÊ eÊ eleÊ teÊ atenderá,Ê pedirásÊ
socorro,Ê eÊ eleÊ dirá:Ê “Eis-meÊ aqui”.ÊÊ
SeÊ destruíresÊ teusÊ instrumentosÊ deÊ
opressão,Ê eÊ deixaresÊ osÊ hábitosÊ au-
toritáriosÊeÊaÊlinguagemÊmaldosa;ÊseÊ
acolheresÊ deÊ coraçãoÊ abertoÊoÊ indi-
genteÊeÊprestaresÊ todoÊoÊ socorroÊaoÊ
necessitado,ÊnasceráÊnasÊtrevasÊaÊtuaÊ
luzÊeÊ tuaÊvidaÊobscuraÊ seráÊcomoÊoÊ
meioÊdia. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (111) 
 
UmaÊ luzÊ brilhaÊ nasÊ trevasÊ paraÊ oÊ
justo,Ê permaneceÊ paraÊ sempreÊ oÊ
bemÊqueÊfez. 
 
EleÊéÊcorreto,ÊgenerosoÊeÊcompassi-
vo,ÊcomoÊluzÊbrilhaÊnasÊtrevasÊparaÊ
osÊjustos.ÊFelizÊoÊhomemÊcaridosoÊeÊ
prestativo,Ê queÊ resolveÊ seusÊ negó-
ciosÊcomÊjustiça.Ê 
 
PorqueÊ jamaisÊ vacilaráÊ oÊ homemÊ
reto,Ê suaÊ lembrançaÊ permaneceÊ
eternamente!ÊEleÊnãoÊtemeÊreceberÊ
notíciasÊ más:Ê confiandoÊ emÊ Deus,Ê
seuÊcoraçãoÊestáÊseguro. 
 
SeuÊ coraçãoÊ estáÊ tranquiloÊ eÊ nadaÊ
teme.ÊEleÊreparteÊcomÊosÊpobresÊosÊ
seusÊbens,Ê permaneceÊ paraÊ sempreÊ
oÊ bemÊ queÊ fezÊ eÊ crescerãoÊ aÊ suaÊ
glóriaÊeÊseuÊpoder. 

 
II  LEITURA (CorÊ2,Ê1-5) 

 
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos,Ê quandoÊ fuiÊ àÊ vossaÊ cidadeÊ
anunciar-vosÊ oÊ mistérioÊ deÊ Deus,Ê
nãoÊrecorriÊaÊumaÊlinguagemÊeleva-
daÊouÊaoÊprestígioÊdaÊsabedoriaÊhu-
mana.Ê Pois,Ê entreÊ vós,Ê nãoÊ julgueiÊ
saberÊcoisaÊalguma,ÊaÊnãoÊserÊJesusÊ
Cristo,ÊeÊeste,Êcrucificado.ÊAliás,ÊeuÊ
estiveÊjuntoÊdeÊvós,ÊcomÊfraquezaÊeÊ
receio,Ê eÊ muitoÊ tremor.Ê TambémÊ aÊ
minhaÊ palavraÊ eÊ aÊ minhaÊ pregaçãoÊ
nãoÊ tinhamÊnadaÊdosÊdiscursosÊper-

suasivosÊ daÊ sabedoria,Ê masÊ eramÊ
umaÊdemonstraçãoÊdoÊpoderÊdoÊEs-
pírito,ÊparaÊqueÊaÊvossaÊféÊseÊbaseas-
seÊnoÊpoderÊdeÊDeus,ÊeÊnãoÊnaÊsabe-
doriaÊdosÊhomens.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
PoisÊeuÊsouÊaÊ luzÊdoÊmundo,ÊquemÊ
nosÊdizÊéÊoÊSenhor;ÊeÊvaiÊterÊaÊLuzÊ
daÊVida,ÊquemÊseÊfazÊmeuÊseguidor. 
 

EVANGELHO  (MtÊ5,Ê13-16) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê disseÊ JesusÊ aÊ seusÊ
discípulos:Ê“VósÊsoisÊoÊsalÊdaÊterra.Ê
Ora,ÊseÊoÊsalÊseÊtornarÊinsosso,ÊcomÊ
queÊsalgaremos?ÊEleÊnãoÊserviráÊpa-
raÊmaisÊnada,ÊsenãoÊparaÊserÊjogadoÊ
foraÊeÊserÊpisadoÊpelosÊhomens.ÊVósÊ
soisÊaÊluzÊdoÊmundo.ÊNãoÊpodeÊficarÊ
escondidaÊ umaÊ cidadeÊ construídaÊ
sobreÊ umÊ monte.Ê NinguémÊ acendeÊ
umaÊlâmpadaÊeÊaÊcolocaÊdebaixoÊdeÊ
umaÊvasilha,ÊmasÊsim,ÊnumÊcandeei-
ro,ÊondeÊbrilhaÊparaÊtodos,ÊqueÊestãoÊ
naÊ casa.Ê AssimÊ tambémÊ brilheÊ aÊ
vossaÊ luzÊ dianteÊ dosÊ homens,Ê paraÊ
queÊ vejamÊ asÊ vossasÊ boasÊ obrasÊ eÊ
louvemÊ oÊ vossoÊ PaiÊ queÊ estáÊ nosÊ
céus”. 
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. IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê reunidosÊ paraÊ
celebrarÊ osÊ mistériosÊ daÊ nossaÊ re-
denção,Ê roguemosÊ aÊDeusÊ todoÊ po-
derosoÊqueÊoÊmundoÊinteiroÊsejaÊla-
vadoÊ naÊ fonteÊ deÊ todaÊ bênçãoÊ eÊ deÊ
todaÊvida. 
 
1. Senhor,ÊabençoaiÊaÊtodosÊosÊque,Ê
naÊ Igreja,Ê colocamÊ emÊ práticaÊ asÊ
obrasÊ deÊ misericórdia,Ê acolhendo,Ê
ajudando,ÊguiandoÊeÊchegandoÊaÊto-
dosÊ osÊ vossosÊ filhos,Ê sobretudoÊ osÊ
maisÊpobres.ÊRezemos: 
T. Inspirai-nos, Senhor! 
  
2. Senhor,ÊqueÊosÊcristãoÊnãoÊsintamÊ
medoÊ deÊ darÊ umÊ novoÊ saborÊ aoÊ
mundoÊaÊpartirÊdeÊsuaÊvidaÊdoadaÊeÊ
deÊ iluminarÊ asÊ trevasÊ dasÊ misériasÊ
humanasÊ comÊ aÊ luzÊ doÊCristo.ÊQueÊ
nossasÊobrasÊnãoÊsejamÊparaÊaÊnossaÊ
glória,ÊmasÊparaÊaÊvossa.ÊRezemos: 
T. Inspirai-nos, Senhor! 
 
3. Senhor,ÊinspiraiÊnaÊhumanidadeÊaÊ
sedeÊ pelaÊ justiça,Ê queÊ vaiÊ seÊ mani-
festarÊemÊaçõesÊemÊfavorÊdoÊbemÊeÊ
daÊ dignidadeÊ deÊ todos,Ê sobretudoÊ
dosÊpobresÊeÊinjustiçados.ÊRezemos: 
T. Inspirai-nos, Senhor! 
   
P. SedeÊpropício,ÊóÊDeus,Ê àsÊ súpli-
casÊ deÊ vossoÊ povo,Ê paraÊ queÊ semÊ
demoraÊ alcancemosÊ deÊ vossaÊ bon-
dadeÊ oÊ que,Ê porÊ vossaÊ inspiração,Ê
pedimosÊ cheiosÊ deÊ fé.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
T. Amém. 
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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 SenhorÊ nossoÊDeus,Ê queÊ criastesÊ
oÊ pãoÊ eÊ oÊ vinhoÊ paraÊ alimentoÊ daÊ
nossaÊfraqueza,ÊconcedeiÊqueÊseÊtor-
nemÊ paraÊ nósÊ sacramentoÊ daÊ vidaÊ
eterna.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 

Jesus,ÊcaminhoÊparaÊoÊPai 
(Missal Romano p. 854))Ê 

  
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. 
  
P. NaÊverdade,ÊéÊjustoÊeÊnecessário,Ê
éÊ nossoÊ deverÊ eÊ salvação,Ê dar-vosÊ
graças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊ oÊ lugar,Ê
PaiÊsanto,ÊSenhorÊdoÊcéuÊeÊdaÊterra,Ê
porÊCristo,ÊSenhorÊnosso.Ê 
  
PelaÊvossaÊPalavraÊcriastesÊoÊuniver-
soÊ eÊ emÊ vossaÊ justiçaÊ tudoÊ gover-
nais.Ê Tendo-seÊ encarnado,Ê vósÊ nosÊ
destesÊ oÊ vossoÊ FilhoÊ comoÊ media-
dor.ÊEleÊnosÊdirigiuÊaÊvossaÊpalavra,Ê
convidando-nosÊ aÊ seguirÊ seusÊ pas-
sos. 
  
EleÊ éÊ oÊ caminhoÊ queÊ conduzÊ paraÊ
vós,Ê aÊ verdadeÊ queÊ nosÊ libertaÊ eÊ aÊ
vidaÊqueÊnosÊencheÊdeÊalegria. 
 
PorÊ vossoÊFilho,Ê reunisÊ emÊumaÊ sóÊ
famíliaÊ osÊ homensÊ eÊ asÊ mulheres,Ê
criadosÊ paraÊ aÊ glóriaÊ doÊ vossoÊ no-

me,Ê redimidosÊ peloÊ sangueÊ deÊ suaÊ
cruzÊeÊmarcadosÊcomÊoÊseloÊdoÊvos-
soÊEspírito. 
  
PorÊessaÊrazão,ÊagoraÊeÊsempre,ÊnósÊ
nosÊunimosÊàÊmultidãoÊdosÊAnjosÊeÊ
dosÊ Santos,Ê cantandoÊ (dizendo) aÊ
umaÊsóÊvoz: 
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,ÊvósÊsoisÊsantoÊeÊdig-
noÊdeÊlouvor,ÊóÊDeus,ÊqueÊamaisÊosÊ
seresÊ humanosÊ eÊ sempreÊ osÊ assistisÊ
noÊcaminhoÊdaÊvida.ÊNaÊverdade,Ê éÊ
benditoÊ oÊ vossoÊ Filho,Ê presenteÊ noÊ
meioÊ deÊ nós,Ê quandoÊ nosÊ reunimosÊ
porÊ seuÊ amor.Ê ComoÊ outroraÊ aosÊ
discípulos,ÊeleÊnosÊrevelaÊasÊEscritu-
rasÊeÊparteÊoÊpãoÊparaÊnós. 
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós! 
  
P. NósÊvosÊsuplicamos,ÊPaiÊdeÊbon-
dade,Ê queÊ envieisÊ oÊ vossoÊ EspíritoÊ
SantoÊ paraÊ santificarÊ estesÊ donsÊ doÊ
pãoÊeÊdoÊvinho,ÊaÊfimÊdeÊqueÊseÊtor-
nemÊ paraÊ nósÊ oÊ CorpoÊ eÊ oÊ SangueÊ
deÊnossoÊSenhorÊJesusÊCristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo! 
  
P. NaÊvésperaÊdeÊsuaÊpaixão,Êduran-
teÊ aÊ últimaÊ Ceia,Ê eleÊ tomouÊ oÊ pão,Ê
deuÊ graçasÊ eÊ oÊ partiuÊ eÊ deuÊ aÊ seusÊ
discípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ  ENTREGUE POR VÓS. 
  
P. DoÊmesmoÊmodo,ÊaoÊfimÊdaÊceia,Ê
ele,ÊtomandoÊoÊcáliceÊemÊsuasÊmãos,Ê
deuÊgraçasÊnovamenteÊeÊoÊentregouÊ
aÊseusÊdiscípulos,Êdizendo:Ê 
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. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição ! 
  
P. Celebrando,Ê pois,Ê óÊ PaiÊ santo,Ê aÊ
memóriaÊ deÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê
nossoÊ Salvador,Ê queÊ pelaÊ paixãoÊ eÊ
morteÊdeÊcruzÊfizestesÊentrarÊnaÊgló-
riaÊ daÊ ressurreiçãoÊ eÊ colocastesÊ àÊ
vossaÊdireita,ÊanunciamosÊaÊobraÊdoÊ
vossoÊamorÊatéÊqueÊeleÊvenha,ÊeÊvosÊ
oferecemosÊoÊpãoÊdaÊvidaÊeÊoÊcáliceÊ
daÊbênção. 
 
OlhaiÊcomÊbondadeÊparaÊaÊofertaÊdaÊ
vossaÊIgreja.ÊNelaÊvosÊapresentamosÊ
oÊ sacrifícioÊ pascalÊ deÊ Cristo,Ê queÊ
vosÊ foiÊ entregue.Ê EÊ concedeiÊ que,Ê
pelaÊ forçaÊ doÊ EspíritoÊ doÊ vossoÊ
amor,ÊsejamosÊcontados,ÊagoraÊeÊporÊ
todaÊaÊeternidade,ÊentreÊosÊmembrosÊ
doÊ vossoÊ Filho,Ê cujoÊ CorpoÊ eÊ San-
gueÊcomungamos. 
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
  
P. PelaÊparticipaçãoÊnesteÊmistério,Ê
óÊ PaiÊ todo-poderoso,Ê santificai-nosÊ
peloÊ EspíritoÊ eÊ concedeiÊ queÊ nosÊ
tornemosÊsemelhantesÊàÊ imagemÊdeÊ
vossoÊ Filho.Ê Fortalecei-nosÊ naÊ uni-
dade,Ê emÊ comunhãoÊ comÊ oÊ nossoÊ
PapaÊ N.Ê eÊ oÊ nossoÊ ArcebispoÊ N.,Ê
comÊ todosÊ osÊ Bispos,Ê presbíterosÊ eÊ
diáconosÊeÊtodoÊoÊvossoÊpovo. 
T. O vosso Espírito nos una num 
só Corpo! 
  
P. FazeiÊ queÊ todosÊ osÊmembrosÊ daÊ
Igreja,ÊàÊ luzÊdaÊfé,ÊsaibamÊreconhe-
cerÊ osÊ sinaisÊ dosÊ temposÊ eÊ empe-
nhem-se,ÊdeÊverdade,ÊnoÊserviçoÊdoÊ
Evangelho.Ê Tornai-nosÊ abertosÊ eÊ
disponíveisÊ paraÊ todos,Ê paraÊ queÊ
possamosÊpartilharÊasÊdoresÊeÊasÊan-
gústias,Ê asÊalegriasÊeÊasÊesperanças,Ê
eÊandarÊjuntosÊnoÊcaminhoÊdoÊvossoÊ
reino. 
T. Caminhamos no amor e na ale-
gria! 
  
P. Lembrai-vosÊdosÊnossosÊirmãosÊeÊ
irmãsÊ (N.Ê eÊ N.),Ê queÊ adormeceramÊ
naÊ pazÊ doÊ vossoÊCristo,Ê eÊ deÊ todosÊ
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osÊ falecidos,Ê cujaÊ féÊ sóÊ vósÊ conhe-
cestes:Ê acolhei-osÊ naÊ luzÊ daÊ vossaÊ
faceÊeÊconcedei-lhes,ÊnoÊdiaÊdaÊres-
surreição,ÊaÊplenitudeÊdaÊvida. 
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna! 
  
P. Concedei-nosÊ ainda,Ê noÊ fimÊ daÊ
nossaÊ peregrinaçãoÊ terrestre,Ê che-
garmosÊtodosÊàÊmoradaÊeterna,ÊondeÊ
viveremosÊparaÊsempreÊconvosco.ÊEÊ
emÊcomunhãoÊcomÊaÊbemÊaventura-
daÊ VirgemÊ Maria,Ê eÊ SãoÊ José,Ê seuÊ
esposo,Ê comÊ osÊApóstolosÊ eÊMárti-
res,ÊeÊtodosÊosÊSantos,ÊvosÊlouvare-
mosÊ eÊ glorificaremos,Ê porÊ JesusÊ
Cristo,ÊvossoÊFilho. 
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. 
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 livrai-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.ÊÓÊDeus,ÊvósÊquisestesÊqueÊparti-
cipássemosÊ doÊ mesmoÊ pãoÊ eÊ doÊ
mesmoÊcálice;Êfazei-nosÊviverÊdeÊtalÊ
modoÊunidosÊemÊCristo,ÊqueÊ tenha-
mosÊ aÊ alegriaÊ deÊ produzirÊ muitosÊ
frutosÊ paraÊ aÊ salvaçãoÊ doÊ mundo.Ê
PorÊCristo,ÊnossoÊSenhor.Ê 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊ todoÊpodero-
so,ÊPaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NaÊverdade,Ê seÊ tivéssemosÊ aÊPala-
vraÊdeÊDeusÊsempreÊnoÊcoração,Êne-
nhumaÊ tentaçãoÊ poderiaÊ nosÊ afastarÊ
deÊDeusÊeÊnenhumÊobstáculoÊpode-
riaÊnosÊdesviarÊdoÊcaminhoÊdoÊbem. 
ComÊasÊSagradasÊEscrituras,Êsaberí-
amosÊ vencerÊ asÊ propostasÊ doÊ malÊ
queÊestáÊdentroÊeÊforaÊdeÊnós;ÊeÊserí-
amosÊ maisÊ capazesÊ deÊ viverÊ umaÊ
vidaÊ ressuscitadaÊ segundoÊoÊEspíri-
to,Ê acolhendoÊ aÊ amandoÊ nossosÊ ir-
mãos,ÊespecialmenteÊosÊmaisÊfrágeisÊ
eÊ carentes,Ê inclusiveÊ nossoÊ inimi-
gos”. 
 
           Papa Francisco 
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