
Com.: IrmãosÊeÊ irmãs!ÊEmÊmaisÊumÊ
diaÊdoÊSenhor,ÊDeusÊnosÊchamaÊaÊpar-
ticiparmosÊ deÊ seuÊ projetoÊ amoroso,Ê
deÊformaÊespecialÊpelaÊadesãoÊlivreÊaÊ
todosÊ osÊ ensinamentosÊ queÊ nosÊ con-
cedeuÊdesdeÊosÊprimeirosÊsinaisÊdadosÊ
aosÊ homensÊ eÊmulheresÊ deÊ bem.ÊRe-
cordandoÊoÊqueÊDeusÊnosÊpedeÊsomosÊ
chamadosÊaÊrecomeçarÊouÊreafirmarÊaÊ
jornadaÊparaÊEle,ÊaÊfelicidadeÊqueÊnãoÊ
passa.ÊJuntos,Êcantemos: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.Ê AÊ graçaÊ deÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ
Cristo,Ê oÊ amorÊ doÊPaiÊ eÊ aÊ comunhãoÊ
doÊEspíritoÊSantoÊestejamÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 

 
 
 

ATO PENITENCIAL 
 

P. DeÊ coraçãoÊ contritoÊ eÊ humilde,Ê
aproximemo-nosÊdoÊDeusÊjustoÊeÊsan-
to,Ê paraÊ queÊ tenhaÊ piedadeÊ deÊ nós,Ê
pecadores. 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcompai-
xãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpecadosÊeÊ
nosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 

 
 
 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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HINO DE LOUVOR  
  

P. GlóriaÊaÊDeusÊnasÊalturas,Ê 
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. 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós.ÊVósÊqueÊtiraisÊ
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, comÊoÊEs-
píritoÊ Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai. 
Amém. 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeus,ÊqueÊprometestesÊpermane-
cerÊnosÊcoraçõesÊsincerosÊeÊretos,Êdai-
nos,ÊporÊvossaÊgraça,ÊviverÊdeÊtalÊmo-
do,Ê queÊ possaisÊ habitarÊ emÊ nós.Ê PorÊ
nossoÊSenhorÊ JesusÊCristo,Ê vossoÊFi-
lho,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: AÊPalavraÊdoÊSenhorÊindicaÊaÊ
todosÊnósÊumaÊviaÊseguraÊparaÊaÊfeli-
cidade,Ê queÊ passaÊ peloÊ seguimentoÊ
fielÊaoÊqueÊpropõeÊoÊprojetoÊdeÊDeus,Ê
oÊqueÊseÊdáÊdiaÊapósÊdia,ÊcomÊumÊpas-
soÊdeÊcadaÊvez.ÊAtentos,Êouçamos: 
 

I LEITURA  (EcloÊ15,Ê16-21) 
 
Leitura do Livro do Eclesiástico 
 
SeÊ quiseresÊ observarÊ osÊ mandamen-
tos,Ê elesÊ teÊ guardarão;Ê seÊ confiasÊ emÊ
Deus,Ê tuÊ tambémÊ viverás.Ê DianteÊ deÊ
ti,ÊEleÊcolocouÊoÊfogoÊeÊaÊágua;ÊparaÊoÊ
queÊ quiseres,Ê tuÊ podesÊ estenderÊ aÊ
mão.ÊDianteÊdoÊhomemÊestãoÊaÊvidaÊeÊ
aÊmorte,ÊoÊbemÊeÊoÊmal;ÊeleÊreceberáÊ
aquiloÊ queÊ preferir.Ê AÊ sabedoriaÊ doÊ
SenhorÊéÊimensa,ÊeleÊéÊforteÊeÊpodero-
soÊeÊtudoÊvêÊcontinuamente.ÊOsÊolhosÊ
doÊSenhorÊestãoÊvoltadosÊparaÊosÊqueÊ
oÊtemem.ÊEleÊconheceÊtodasÊasÊobrasÊ

doÊ homem.Ê NãoÊ mandouÊ aÊ ninguémÊ
agirÊcomoÊímpioÊeÊaÊninguémÊdeuÊli-
cençaÊdeÊpecar. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (118) 

 
FelizÊ oÊ homemÊ semÊ pecadoÊ emÊ seuÊ
caminho,ÊqueÊnaÊ leiÊdoÊSenhorÊDeusÊ
vaiÊprogredindo! 
 
FelizÊ oÊ homemÊ semÊ pecadoÊ emÊ seuÊ
caminho,ÊqueÊnaÊ leiÊdoÊSenhorÊDeus 
vaiÊprogredindo!ÊFelizÊoÊhomemÊqueÊ
observaÊ seusÊ preceitos,Ê eÊ deÊ todoÊ oÊ
coraçãoÊprocuraÊaÊDeus! 
 
OsÊvossosÊmandamentosÊvósÊnosÊdes-
tes,ÊparaÊseremÊfielmenteÊobservados.Ê
OxaláÊ sejaÊ bemÊ firmeÊ aÊ minhaÊ vidaÊ
emÊ cumprirÊ vossaÊ vontadeÊ eÊ vossaÊ
lei! 
 
SejaÊ bomÊ comÊ vossoÊ servo,Ê eÊ vive-
rei,Ê eÊ guardareiÊvossaÊpalavra,ÊóÊSe-
nhor.ÊAbriÊmeusÊolhos,ÊeÊentãoÊcon-
templareiÊ asÊmaravilhasÊ queÊ encerraÊ
aÊvossaÊlei! 
 
Ensinai-meÊaÊviverÊvossosÊpreceitos;Ê
queroÊguardá-losÊfielmenteÊatéÊoÊfim!Ê
Dai-meÊoÊsaber,ÊeÊcumprireiÊaÊvossaÊ
lei,ÊeÊdeÊtodoÊoÊcoraçãoÊaÊguardarei. 
 

II  LEITURA (CorÊ2,Ê6-10) 
 
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos,Ê entreÊ osÊ perfeitosÊ nósÊ fala-
mosÊ deÊ sabedoria,Ê nãoÊ daÊ sabedoriaÊ
desteÊ mundoÊ nemÊ daÊ sabedoriaÊ dosÊ
poderososÊ desteÊ mundo,Ê que,Ê afinal,Ê
estãoÊ votadosÊ àÊ destruição.Ê Falamos,Ê
sim,ÊdaÊmisteriosaÊsabedoriaÊdeÊDeus,Ê
sabedoriaÊ escondida,Ê queÊ desdeÊ aÊ
eternidadeÊDeusÊ destinouÊ paraÊ nossaÊ
glória.Ê NenhumÊ dosÊ poderososÊ desteÊ
mundoÊ conheceuÊ essaÊ sabedoria.Ê
Pois,Ê seÊ aÊ tivessemÊ conhecido,Ê nãoÊ
teriamÊcrucificadoÊoÊSenhorÊdaÊglória.Ê
Mas,ÊcomoÊestáÊescrito,Ê “oÊqueÊDeusÊ
preparouÊparaÊosÊqueÊoÊamamÊéÊalgoÊ
queÊ osÊ olhosÊ jamaisÊ viramÊ nemÊ osÊ
ouvidosÊouviramÊnemÊcoraçãoÊalgumÊ
jamaisÊpressentiu”.ÊAÊnósÊDeusÊreve-

louÊesseÊmistérioÊatravésÊdoÊEspírito.Ê
PoisÊ oÊ EspíritoÊ esquadrinhaÊ tudo,Ê
mesmoÊasÊprofundezasÊdeÊDeus. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
EuÊ teÊ louvo,Ê óÊ PaiÊ santo,Ê DeusÊ doÊ
céu,ÊSenhorÊdaÊterra:ÊosÊmistériosÊdoÊ
teuÊReinoÊaosÊpequenos,ÊPai,Êrevelas. 
 

EVANGELHO  (MtÊ5,Ê17-37) 
(maisÊlongo) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê disseÊ JesusÊ aÊ seusÊ
discípulos:Ê “NãoÊ penseisÊ queÊ vimÊ
abolirÊ aÊ LeiÊ eÊ osÊ Profetas.Ê NãoÊ vimÊ
paraÊ abolir,Ê masÊ paraÊ dar-lhesÊ plenoÊ
cumprimento.Ê EmÊ verdade,Ê euÊ vosÊ
digo:ÊantesÊqueÊoÊcéuÊeÊaÊterraÊdeixemÊ
deÊexistir,ÊnemÊumaÊsóÊletraÊouÊvírgu-
laÊserãoÊtiradasÊdaÊLei,ÊsemÊqueÊtudoÊ
seÊcumpra.ÊPortanto,ÊquemÊdesobede-
cerÊaÊumÊsóÊdestesÊmandamentos,ÊporÊ
menorÊqueÊseja,ÊeÊensinarÊosÊoutrosÊaÊ
fazeremÊoÊmesmo,ÊseráÊconsideradoÊoÊ
menorÊ noÊ ReinoÊ dosÊ Céus.Ê Porém,Ê
quemÊosÊpraticarÊeÊensinarÊseráÊconsi-
deradoÊ grandeÊ noÊ ReinoÊ dosÊ Céus.Ê
PorqueÊeuÊvosÊdigo:ÊSeÊaÊvossaÊjusti-
çaÊ nãoÊ forÊ maiorÊ queÊ aÊ justiçaÊ dosÊ
mestresÊdaÊLeiÊeÊdosÊfariseus,ÊvósÊnãoÊ
entrareisÊnoÊReinoÊdosÊCéus.ÊVósÊou-
vistesÊoÊqueÊfoiÊditoÊaosÊantigos:Ê‘NãoÊ
matarás!ÊQuemÊmatarÊseráÊcondenadoÊ
peloÊ tribunal’.Ê Eu,Ê porém,Ê vosÊ digo:Ê
todoÊ aqueleÊ queÊ seÊ encolerizaÊ comÊ
seuÊ irmãoÊ seráÊ réuÊ emÊ juízo;Ê quemÊ
disserÊ aoÊ seuÊ irmão:Ê ‘patife!’Ê seráÊ
condenadoÊ peloÊ tribunal;Ê quemÊ cha-
marÊoÊirmãoÊdeÊ‘tolo’ÊseráÊcondenadoÊ
aoÊfogoÊdoÊinferno.ÊPortanto,ÊquandoÊ
tuÊestiveresÊlevandoÊaÊtuaÊofertaÊparaÊ
oÊ altar,Ê eÊ aíÊ teÊ lembraresÊ queÊ teuÊ ir-
mãoÊtemÊalgumaÊcoisaÊcontraÊti,ÊdeixaÊ
aÊ tuaÊ ofertaÊ aíÊ dianteÊ doÊ altar,Ê eÊ vaiÊ
primeiroÊ reconciliar-teÊ comÊ oÊ teuÊ ir-
mão.Ê SóÊ entãoÊ vaiÊ apresentarÊ aÊ tuaÊ
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oferta.ÊProcuraÊreconciliar-teÊcomÊteuÊ
adversário,Ê enquantoÊ caminhaÊ conti-
goÊparaÊoÊtribunal.ÊSenãoÊoÊadversárioÊ
teÊentregaráÊaoÊjuiz,ÊoÊjuizÊteÊentrega-
ráÊaoÊoficialÊdeÊ justiça,Ê eÊ tuÊserásÊ jo-
gadoÊnaÊprisão.ÊEmÊverdadeÊeuÊteÊdi-
go:Ê daíÊ nãoÊ sairás,Ê enquantoÊ nãoÊ pa-
garesÊ oÊ últimoÊ centavo.Ê OuvistesÊ oÊ
queÊ foiÊ dito:Ê ‘NãoÊ cometerásÊ adulté-
rio’.ÊEu,Êporém,ÊvosÊdigo:ÊTodoÊaque-
leÊqueÊolharÊparaÊumaÊmulher,ÊcomÊoÊ
desejoÊdeÊpossuí-la,Ê jáÊcometeuÊadul-
térioÊcomÊelaÊnoÊseuÊcoração.ÊSeÊoÊteuÊ
olhoÊdireitoÊéÊparaÊtiÊocasiãoÊdeÊpeca-
do,Ê arranca-oÊ eÊ joga-oÊparaÊ longeÊ deÊ
ti!Ê DeÊ fato,Ê éÊ melhorÊ perderÊ umÊ deÊ
teusÊmembros,ÊdoÊqueÊtodoÊoÊteuÊcor-
poÊ serÊ jogadoÊ noÊ inferno.Ê SeÊ aÊ tuaÊ
mãoÊdireitaÊéÊparaÊtiÊocasiãoÊdeÊpeca-
do,Êcorta-aÊeÊ joga-aÊparaÊ longeÊdeÊ ti!Ê
DeÊfato,ÊéÊmelhorÊperderÊumÊdosÊteusÊ
membros,ÊdoÊqueÊtodoÊoÊteuÊcorpoÊirÊ
paraÊ oÊ inferno.Ê FoiÊ ditoÊ também:Ê
‘QuemÊ seÊ divorciarÊ deÊ suaÊ mulher,ÊÊ
dê-lheÊumaÊcertidãoÊdeÊdivórcio’.ÊEu,Ê
porém,ÊvosÊdigo:ÊTodoÊaqueleÊqueÊseÊ
divorciaÊdeÊsuaÊmulher,ÊaÊnãoÊserÊporÊ
motivoÊ deÊ uniãoÊ irregular,Ê fazÊ comÊ
queÊ elaÊ seÊ torneÊ adúltera;Ê eÊ quemÊ seÊ
casaÊcomÊaÊmulherÊdivorciadaÊcometeÊ
adultério.ÊVósÊouvistesÊtambémÊoÊqueÊ
foiÊditoÊaosÊantigos:Ê‘NãoÊjurarásÊfal-
so”,ÊmasÊ‘cumprirásÊosÊteusÊjuramen-
tosÊ feitosÊaoÊSenhor’ÊEu,Êporém,ÊvosÊ
digo:ÊNãoÊjureisÊdeÊmodoÊalgum:ÊnemÊ
peloÊ céu,Ê porqueÊ éÊ oÊ tronoÊ deÊDeus;Ê
nemÊ pelaÊ terra,Ê porqueÊ éÊ oÊ suporteÊ
ondeÊapoiaÊosÊseusÊpés;ÊnemÊporÊJeru-
salém,Ê porqueÊ éÊ aÊ cidadeÊ doÊGrandeÊ
Rei.Ê NãoÊ jureisÊ tampoucoÊ pelaÊ tuaÊ
cabeça,Ê porqueÊ tuÊ nãoÊ podesÊ tornarÊ
brancoÊouÊpretoÊumÊsóÊfioÊdeÊcabelo.Ê
SejaÊoÊvossoÊ ‘sim’:Ê ‘Sim’,Ê eÊoÊvossoÊ
‘não’:Ê ‘Não”.Ê TudoÊ oÊ queÊ forÊ alémÊ
dissoÊvemÊdoÊmaligno”. 
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 mortos. 
CreioÊ noÊ EspíritoÊ Santo;Ê na santa 
Igreja católica; naÊ comunhãoÊ dosÊ
santos; na remissão dos pecados; naÊ
ressurreiçãoÊdaÊ carne;Êna vida eter-
na. Amém. 

 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. ApresentemosÊ dianteÊ deÊ DeusÊ asÊ
nossasÊsúplicasÊpelasÊnecessidadesÊdeÊ
nossoÊpovo. 
 
1. Senhor,ÊconcedeiÊaÊtodosÊosÊpovosÊ
aÊ condiçãoÊ deÊ pazÊ eÊ deÊ conquistaÊ daÊ
dignidadeÊhumana,ÊaÊ fimÊdeÊque,ÊemÊ
especialÊ nasÊ regiõesÊ maisÊ sofridas,Ê
sejaÊmaisÊfácilÊbuscarÊaÊsabedoriaÊdasÊ
coisasÊdoÊaltoÊeÊaÊcooperaçãoÊentreÊosÊ
homens,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, que sejamos fiéis ao 
Vosso projeto de amor! 
  
2. Senhor,Ê queÊ cadaÊ cristãoÊ tenhaÊ aÊ
forçaÊnecessáriaÊparaÊescolherÊeÊfazerÊ
sempreÊasÊescolhasÊqueÊmaisÊcolabo-
remÊcomÊaÊconstruçãoÊdoÊVossoÊRei-
no,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, que sejamos fiéis ao 
Vosso projeto de amor! 
  
3. Senhor,ÊpermitiÊqueÊ todosÊaquelesÊ
queÊseÊdedicamÊàÊtransmissãoÊdaÊBoaÊ
NovaÊeÊdasÊalegriasÊeÊtristezasÊdeÊnos-
soÊ tempoÊ sejamÊ fortalecidosÊ comÊ oÊ
desejoÊ daÊ buscaÊ daÊ verdade,Ê nósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Senhor, que sejamos fiéis ao 
Vosso projeto de amor! 
    
P. ÓÊDeusÊfiel,ÊconcedeiÊaÊvossaÊgra-
çaÊ aÊ estesÊ coraçõesÊ queÊ juntosÊ VosÊ
clamamÊ comÊ esperança.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor.ÊÊ 
T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

P. Orai,Ê irmãosÊ eÊ irmãs,Ê paraÊ queÊ oÊ
nossoÊ sacrifícioÊ sejaÊ aceitoÊ porÊDeusÊ
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 queÊ esteÊ sacrifícioÊ nosÊ
purifiqueÊ eÊ renove,Ê eÊ sejaÊ fonteÊ deÊ
eternaÊrecompensaÊparaÊosÊqueÊfazemÊ
aÊ vossaÊ vontade.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ
Senhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(PrefácioÊTCÊIII:ÊAÊSalvaçãoÊdosÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

homensÊpeloÊHomem.ÊMRÊpág.Ê430) 
  
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,ÊéÊjustoÊeÊnecessário,ÊéÊ
nossoÊ deverÊ eÊ salvaçãoÊ dar-vosÊ gra-
ças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊ oÊ lugar,Ê Se-
nhor,Ê PaiÊ santo,Ê DeusÊ eternoÊ eÊ todoÊ
poderoso. 
 
NósÊreconhecemosÊserÊdignoÊdaÊvossaÊ
imensaÊglóriaÊvirÊemÊsocorroÊdeÊtodosÊ
osÊmortaisÊcomÊaÊvossaÊdivindade.ÊEÊ
servir-vosÊ deÊ nossaÊ condiçãoÊmortal,Ê
paraÊnosÊlibertarÊdaÊmorteÊeÊabrir-nosÊ
oÊ caminhoÊ daÊ salvação,Ê porÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
 
PorÊ ele,Ê osÊ anjosÊ celebramÊ vossaÊ
grandeza,ÊosÊsantosÊproclamamÊvossaÊ
glória.Ê Concedei-nosÊ tambémÊ aÊ nósÊ
associar-nosÊ aosÊ seusÊ louvores,Ê can-
tandoÊ(dizendo)ÊaÊumaÊsóÊvoz: 
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!Ê 
  
P. NaÊverdade,ÊóÊPai,ÊvósÊsoisÊsantoÊeÊ
fonteÊ deÊ todaÊ santidade.Ê Santificai,Ê
pois,Ê estasÊ oferendas,Ê derramandoÊ
sobreÊelasÊoÊvossoÊEspírito,Ê aÊ fimÊdeÊ
queÊ seÊ tornemÊparaÊ nósÊ oÊCorpoÊ eÊ oÊ
SangueÊdeÊJesusÊCristo,ÊvossoÊFilhoÊeÊ
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SenhorÊnosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 
  
P. EstandoÊparaÊ serÊ entregueÊ eÊabra-
çandoÊlivrementeÊaÊpaixão,ÊeleÊtomouÊ
oÊpão,ÊdeuÊgraças,ÊeÊoÊpartiuÊeÊdeuÊaÊ
seusÊdiscípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
  
P. DoÊmesmoÊmodo,ÊaoÊfimÊdaÊceia,Ê
eleÊtomouÊoÊcáliceÊemÊsuasÊmãos,ÊdeuÊ
graçasÊnovamente,ÊeÊoÊdeuÊaÊseusÊdis-
cípulos,Êdizendo: 
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. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te, enquanto esperamos a vossa 
vinda! 
  
P. Celebrando,Ê pois,Ê aÊ memóriaÊ daÊ
morteÊ eÊ ressurreiçãoÊ doÊ vossoÊ Filho,Ê
nósÊ vosÊ oferecemos,Ê óÊPai,Ê oÊ pãoÊ daÊ
vidaÊ eÊ oÊ cáliceÊ daÊ salvação;Ê eÊ vosÊ
agradecemosÊ porqueÊ nosÊ tornastesÊ
dignosÊdeÊestarÊaquiÊnaÊvossaÊpresen-
çaÊeÊvosÊservir. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
  
P. EÊnósÊvosÊsuplicamosÊque,Êpartici-
pandoÊdoÊCorpoÊ eÊSangueÊdeÊCristo,Ê
sejamosÊreunidosÊpeloÊEspíritoÊSantoÊ
numÊsóÊcorpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 
P. Lembrai-vos,ÊóÊPai,ÊdaÊvossaÊIgre-
jaÊ queÊ seÊ fazÊ presenteÊ peloÊ mundoÊ
inteiro:Ê queÊ elaÊ cresçaÊ naÊ caridade,Ê
comÊoÊPapaÊN.,ÊcomÊoÊnossoÊarcebis-
poÊN.,Ê eÊ todosÊosÊministrosÊdoÊvossoÊ
povo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
  

P. Lembrai-vosÊ tambémÊ dosÊ nossosÊ
irmãosÊ eÊ irmãsÊ queÊmorreramÊ naÊ es-
perançaÊdaÊressurreiçãoÊeÊdeÊtodosÊosÊ
queÊ partiramÊ destaÊ vida:Ê acolhei-osÊ
juntoÊaÊvósÊnaÊluzÊdaÊvossaÊface. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
  
P. Enfim,ÊnósÊvosÊpedimos,ÊtendeÊpi-
edadeÊdeÊ todosÊnósÊeÊdai-nosÊpartici-
parÊ daÊ vidaÊ eterna,Ê comÊ aÊ VirgemÊ
Maria,ÊMãeÊdeÊDeus,ÊcomÊseuÊesposoÊ
SãoÊJosé,ÊcomÊosÊsantosÊApóstolosÊeÊ
todosÊosÊqueÊnesteÊmundoÊvosÊ servi-
ram,ÊaÊfimÊdeÊvosÊlouvarmosÊeÊglori-
ficarmosÊ porÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ Fi-
lho. 
T. Concedei-nos o convívio dos elei-
tos! 
  
P. PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCristo,Ê
aÊ 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.ÊComÊaÊconfiançaÊeÊaÊliberda-
deÊdeÊfilhos,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 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 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.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 piedade 
de nós. Cordeiro de Deus, que ti-
rais 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.ÊÓÊDeus,ÊqueÊnosÊfizestesÊprovarÊasÊ
alegriasÊdoÊcéu,Êdai-nosÊdesejarÊsem-
preÊoÊ alimentoÊqueÊnosÊ trazÊ aÊverda-
deiraÊvida.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós! 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊtodoÊpoderoso,Ê
PaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém.  
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