
Com.: QueridosÊ irmãosÊ eÊ irmãs,Ê
sejamÊ bemÊ vindosÊ aÊ esteÊ encontroÊ
festivoÊnaÊ casaÊ doÊSenhor.ÊAÊ litur-
giaÊdeÊhojeÊapresenta-nosÊoÊconviteÊ
deÊDeusÊ aÊ sermosÊ santos,Ê queÊ con-
formeÊnosÊensinaÊoÊConcílioÊVatica-
noÊ II,Ê éÊ propostaÊ universal.Ê QueÊ
possamosÊ transformarÊ aÊ nossaÊ vidaÊ
eÊ vivermosÊ estaÊ vocaçãoÊ radical.Ê
ComÊalegria,Ê iniciemosÊ nossaÊ cele-
bração. 

 
CANTO DE ENTRADA 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.Ê OÊ Senhor,Ê queÊ encaminhaÊ osÊ
nossosÊ coraçõesÊ paraÊ oÊ amorÊ deÊ
DeusÊeÊaÊconstânciaÊdeÊCristo,Êeste-
jaÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 

 
 

ATO PENITENCIAL 
 

P. DeÊ coraçãoÊ contritoÊ eÊ humilde,Ê
aproximemo-nosÊ doÊ DeusÊ justoÊ eÊ
santo,Ê paraÊ queÊ tenhaÊ piedadeÊ deÊ
nós,Êpecadores. 
ConfessemosÊosÊnossosÊpecados: 
T. Confesso a Deus todo poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pe-
quei muitas vezes por pensamen-
tos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão gran-
de culpa. E peço à Virgem Maria, 
aos anjos e santos e a vós, irmãos 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor. 
 
P. DeusÊ todo-poderosoÊ tenhaÊcom-
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
vossaÊimensaÊglória.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
VósÊqueÊtiraisÊoÊpecadoÊdoÊmundo,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, comÊoÊEspíritoÊ
Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai. 
Amém. 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. Concedei,ÊóÊDeusÊtodoÊpoderoso,Ê
que,ÊprocurandoÊconhecerÊsempreÊoÊ
queÊéÊreto,ÊrealizemosÊvossaÊvonta-
deÊemÊnossasÊpalavrasÊeÊações.ÊPorÊ
nossoÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ
Filho,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: AÊ PalavraÊ deÊ DeusÊ orientaÊ
nossosÊpassosÊnoÊcaminhoÊdaÊsanti-
dadeÊdesejadaÊpeloÊPaiÊaÊtodosÊnós,Ê
seusÊ filhosÊ eÊ filhas.Ê OuçamosÊ comÊ
atençãoÊeÊacolhamosÊcomÊalegriaÊoÊ
queÊoÊSenhorÊiráÊnosÊfalar. 

 
I LEITURA  (LvÊ19,Ê1-2.Ê17-18) 

 
Leitura do Livro do Levítico 
 
OÊSenhorÊ falouÊaÊMoisés,Ê dizendo:Ê

“FalaÊ aÊ todaÊ aÊ comunidadeÊ dosÊ fi-
lhosÊ deÊ Israel,Ê eÊ dize-lhes:Ê ‘SedeÊ
santos,Ê porqueÊ eu,Ê oÊ SenhorÊ vossoÊ
Deus,ÊsouÊsanto.ÊNãoÊtenhasÊnoÊco-
raçãoÊódioÊcontraÊteuÊirmão.ÊRepre-
endeÊoÊteuÊpróximo,ÊparaÊnãoÊteÊtor-
naresÊ culpadoÊdeÊpecadoÊporÊ causaÊ
dele.Ê NãoÊ procuresÊ vingança,Ê nemÊ
guardesÊ rancorÊdosÊ teusÊcompatrio-
tas.ÊAmarásÊoÊ teuÊpróximoÊcomoÊaÊ
tiÊmesmo.ÊEuÊsouÊoÊSenhor!” 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (102) 
 
BendizeÊ óÊ minh’alma,Ê aoÊ Senhor,Ê
poisÊeleÊéÊbondosoÊeÊcompassivo! 
 
Bendize,ÊóÊminhaÊalma,ÊaoÊSenhor,Ê
eÊtodoÊoÊmeuÊser,ÊseuÊsantoÊnome!Ê
Bendize,ÊóÊminhaÊalma,ÊaoÊSenhor,Ê
nãoÊteÊesqueçasÊdeÊnenhumÊdeÊseusÊ
favores! 
 
PoisÊeleÊteÊperdoaÊtodaÊculpa,ÊeÊcu-
raÊ todaÊ aÊ tuaÊ enfermidade;Ê daÊ se-
pulturaÊeleÊsalvaÊaÊtuaÊvidaÊeÊteÊcer-
caÊdeÊcarinhoÊeÊcompaixão. 
 
OÊ SenhorÊ éÊ indulgente,Ê éÊ favorá-
vel,Ê éÊ paciente,Ê éÊ bondosoÊ eÊ com-
passivo.Ê NãoÊ nosÊ trataÊ comoÊ exi-
gemÊ nossasÊ faltas,Ê nemÊ nosÊ puneÊ
emÊproporçãoÊàsÊnossasÊculpas. 
 
QuantoÊdistaÊoÊnascenteÊdoÊpoente,Ê
tantoÊ afastaÊ paraÊ longeÊ nossosÊcri-
mes.Ê ComoÊ umÊ paiÊ seÊ compadeceÊ
deÊ seusÊ filhos,ÊoÊSenhorÊ temÊcom-
paixãoÊdosÊqueÊoÊtemem. 
 

II  LEITURA (CorÊ3,Ê16-23) 
 
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 
AcasoÊnãoÊsabeisÊqueÊsoisÊsantuárioÊ
deÊ DeusÊ eÊ queÊ oÊ EspíritoÊ deÊ DeusÊ
moraÊemÊvós?ÊSeÊalguémÊdestruirÊoÊ
santuárioÊdeÊDeus,ÊDeusÊoÊdestruirá,Ê
poisÊoÊsantuárioÊdeÊDeusÊéÊsanto,ÊeÊ
vósÊsoisÊesseÊsantuário.ÊNinguémÊseÊ

iluda:ÊseÊalgumÊdeÊvósÊpensaÊqueÊéÊ
sábioÊnasÊcoisasÊdesteÊmundo,Êreco-
nheçaÊsuaÊinsensatez,ÊparaÊseÊtornarÊ
sábioÊ deÊ verdade;Ê poisÊ aÊ sabedoriaÊ
desteÊmundoÊéÊ insensatezÊdianteÊdeÊ
Deus.Ê ComÊ efeito,Ê estáÊ escrito:Ê
“AqueleÊ queÊ apanhaÊ osÊ sábiosÊ emÊ
suaÊ própriaÊ astúcia”,Ê eÊ ainda:Ê “OÊ
SenhorÊ conheceÊ osÊ pensamentosÊ
dosÊsábios;ÊsabeÊqueÊsãoÊvãos”.ÊPor-
tanto,Ê queÊ ninguémÊ ponhaÊ aÊ suaÊ
glóriaÊemÊhomemÊalgum.ÊComÊefei-
to,ÊtudoÊvosÊpertence:ÊPaulo,ÊApolo,Ê
Cefas,ÊoÊmundo,ÊaÊvida,ÊaÊmorte,ÊoÊ
presente,Ê oÊ futuro;Ê tudoÊ éÊ vosso,Ê
masÊvósÊsoisÊdeÊCristo,ÊeÊCristoÊéÊdeÊ
Deus. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
ÉÊ perfeitoÊ oÊ amorÊ deÊ DeusÊ emÊ
quemÊguardaÊsuaÊpalavra. 

 
EVANGELHO  (MtÊ5,Ê38-48) 

 
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“VósÊouvistesÊoÊqueÊfoiÊ
dito:Ê ‘OlhoÊ porÊ olhoÊ eÊ denteÊ porÊ
dente!’Ê Eu,Ê porém,Ê vosÊ digo:Ê NãoÊ
enfrenteisÊ quemÊ éÊ malvado!Ê PeloÊ
contrário,Ê seÊ alguémÊ teÊdáÊumÊ tapaÊ
naÊfaceÊdireita,Êoferece-lheÊtambémÊ
aÊ esquerda!ÊSeÊ alguémÊquiserÊ abrirÊ
umÊprocessoÊparaÊ tomarÊaÊ tuaÊ túni-
ca,Ê dá-lheÊ tambémÊoÊmanto!ÊSeÊ al-
guémÊteÊforçarÊaÊandarÊumÊquilôme-
tro,Ê caminhaÊ doisÊ comÊ ele!Ê DáÊ aÊ
quemÊteÊpedirÊeÊnãoÊviresÊasÊcostasÊ
aÊ quemÊ teÊ pedeÊ emprestado.Ê VósÊ
ouvistesÊ oÊ queÊ foiÊ dito:Ê ‘AmarásÊ oÊ
teuÊ próximoÊ eÊ odiarásÊ oÊ teuÊ inimi-
go!’ÊEu,Êporém,ÊvosÊdigo:ÊAmaiÊosÊ
vossosÊinimigosÊeÊrezaiÊporÊaquelesÊ
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queÊvosÊperseguem!ÊAssim,ÊvosÊtor-
nareisÊ filhosÊdoÊvossoÊPaiÊ queÊ estáÊ
nosÊ céus,Ê porqueÊ eleÊ fazÊ nascerÊ oÊ
solÊsobreÊmausÊeÊbons,ÊeÊ fazÊcairÊaÊ
chuvaÊ sobreÊ justosÊ eÊ injustos.Ê Por-
que,Ê seÊ amaisÊ somenteÊaquelesÊqueÊ
vosÊ amam,Ê queÊ recompensaÊ tereis?Ê
OsÊ cobradoresÊdeÊ impostosÊnãoÊ fa-
zemÊ aÊ mesmaÊ coisa?Ê EÊ seÊ saudaisÊ
somenteÊ osÊ vossosÊ irmãos,Ê oÊ queÊ
fazeisÊdeÊextraordinário?ÊOsÊpagãosÊ
nãoÊ fazemÊaÊmesmaÊcoisa?ÊPortan-
to,ÊsedeÊperfeitosÊcomoÊoÊvossoÊPaiÊ
celesteÊéÊperfeito!” 
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 cató-
lica; naÊ comunhãoÊ dosÊ santos; na 
remissão dos pecados; naÊressur-
reiçãoÊ daÊ carne;Ê na vida eterna. 
Amém. 

 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. ApresentemosÊaoÊSenhorÊnossasÊ
preces,ÊconfiantesÊemÊseuÊamorÊporÊ
nós: 
 
1. Senhor,Ê ajudaiÊ aÊ vossaÊ IgrejaÊ aÊ
serÊ verdadeiraÊ escolaÊ deÊ santidade,Ê
atravésÊ daÊ práticaÊ doÊ EvangelhoÊ eÊ
doÊ testemunhoÊdeÊ vossoÊFilho,Ê nósÊ
vosÊpedimos: 
T. Atendei, Senhor, a nossa pre-
ce! 
  
2. Senhor,ÊfortaleceiÊnossoÊdiscipu-
lado,ÊparaÊqueÊatravésÊdeÊnossasÊati-

tudes,Ê oÊ mundoÊ contempleÊ vossaÊ
santidadeÊeÊvosÊ reconheça,ÊnósÊvosÊ
pedimos: 
T. Atendei, Senhor, a nossa pre-
ce! 
  
3. Senhor,ÊanimaiÊsempreÊosÊqueÊseÊ
doamÊ naÊ caridadeÊ emÊ tantasÊ obrasÊ
deÊvossaÊIgreja,ÊparaÊqueÊapesarÊdosÊ
desafios,Ê vivemÊ sempreÊ oÊ manda-
mentoÊdoÊamor,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Atendei, Senhor, a nossa pre-
ce! 
    
P. Acolhei,ÊóÊDeusÊdeÊbondade,ÊasÊ
precesÊ eÊ oraçõesÊ doÊ vossoÊ povoÊ eÊ
atendei-nosÊemÊvossoÊ amorÊdeÊPai.Ê
PorÊ Cristo,Ê nossoÊ Senhor.Ê T. 
Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

P. Orai,ÊirmãosÊeÊirmãs,ÊparaÊqueÊoÊ
nossoÊ sacrifícioÊ sejaÊ aceitoÊ porÊ
DeusÊPaiÊÊtodo-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.ÊAoÊcelebrarÊcomÊreverênciaÊvos-
sosÊmistérios,ÊnósÊvosÊsuplicamos,ÊóÊ
Deus,Ê queÊ osÊ donsÊ oferecidosÊ emÊ
vossaÊhonraÊsejamÊúteisÊàÊnossaÊsal-
vação.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII 
(SobreÊaÊreconciliaçãoÊIIÊ/ÊMRÊ871) 
  
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. CoraçõesÊaoÊalto. 
T. O nosso coração está em Deus. 
 
P. DemosÊgraçasÊaoÊSenhor,ÊnossoÊ
Deus. 
T. É nosso dever e nossa salvação. 
  
 

P. NósÊvosÊagradecemos,ÊDeusÊPaiÊ
todoÊpoderoso,ÊeÊporÊcausaÊdeÊvossaÊ
açãoÊnoÊmundoÊvosÊ louvamosÊpeloÊ
SenhorÊJesus. 
 
NoÊ meioÊ daÊ humanidade,Ê divididaÊ
emÊcontínuaÊdiscórdia,ÊsabemosÊporÊ
experiênciaÊ queÊ sempreÊ levaisÊ asÊ
pessoasÊaÊprocurarÊaÊreconciliação. 
 
VossoÊEspíritoÊSantoÊmoveÊosÊcora-
ções,ÊdeÊmodoÊqueÊosÊinimigosÊvol-
temÊ àÊ amizade,Ê osÊ adversáriosÊ seÊ
deemÊasÊmãosÊeÊosÊpovosÊprocuremÊ
reencontrarÊaÊpaz. 
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz! 
 
P. Sim,ÊóÊPai,ÊporqueÊéÊobraÊvossaÊ
queÊaÊbuscaÊdaÊpazÊvençaÊosÊconfli-
tos,ÊqueÊoÊperdãoÊsupereÊoÊódio,ÊeÊaÊ
vingançaÊdêÊlugarÊàÊreconciliação. 
PorÊ tudoÊ deÊ bomÊ queÊ fazeis,Ê DeusÊ
deÊ misericórdia,Ê nãoÊ podemosÊ dei-
xarÊdeÊvosÊlouvarÊeÊagradecer.ÊUni-
dosÊ aoÊ coroÊ dosÊ reconciliadosÊ can-
tamosÊ(dizemos)ÊaÊumaÊsóÊvoz: 
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. DeusÊdeÊamorÊeÊdeÊpoder,Êlouva-
doÊsoisÊemÊvossoÊFilhoÊJesusÊCristo,Ê
queÊ veioÊ emÊ vossoÊ nome.Ê EleÊ éÊ aÊ
vossaÊ palavraÊ queÊ libertaÊ eÊ salvaÊ
todaÊaÊhumanidade.ÊEleÊéÊaÊmãoÊqueÊ
estendeisÊaosÊpecadores.ÊEleÊéÊoÊca-
minhoÊpeloÊqualÊnosÊchegaÊaÊvossaÊ
paz. 
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz! 
 
P. Deus,Ê nossoÊ Pai,Ê quandoÊ vosÊ
abandonamos,Ê vósÊ nosÊ reconduzis-
tesÊporÊvossoÊFilho,Êentregando-oÊàÊ
morteÊparaÊqueÊvoltássemosÊaÊvósÊeÊ
nosÊamássemosÊunsÊaosÊoutros.ÊPorÊ
isso,Ê celebramosÊ aÊ reconciliaçãoÊ
queÊvossoÊFilhoÊnosÊmereceu. 
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CumprindoÊ oÊ queÊ eleÊ nosÊmandou,Ê
vosÊ pedimos:Ê Santificai,Ê porÊ vossoÊ
Espírito,Ê estasÊ oferendas.Ê AntesÊ deÊ
darÊaÊvidaÊparaÊnosÊlibertar,ÊduranteÊ
aÊceia,Ê JesusÊ tomouÊoÊpão,Êpronun-
ciouÊaÊbênçãoÊdeÊaçãoÊdeÊgraçasÊeÊoÊ
entregouÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
NaquelaÊ mesmaÊ noite,Ê tomouÊ nasÊ
mãosÊ oÊ cáliceÊ e,Ê proclamandoÊ aÊ
vossaÊ misericórdia,Ê oÊ deuÊ aÊ seusÊ
discípulos,Êdizendo: 
 
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. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
P. ÓÊ Deus,Ê PaiÊ deÊ misericórdia,Ê
vossoÊ FilhoÊ nosÊ deixouÊ estaÊ provaÊ
deÊamor.ÊCelebrandoÊaÊsuaÊmorteÊeÊ
ressurreição,Ê nósÊvosÊdamosÊ aquiloÊ
queÊnosÊdestes:ÊoÊsacrifícioÊdaÊper-
feitaÊreconciliação. 
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou! 
 
P. NósÊvosÊpedimos,ÊóÊPai,Êaceitai-
nosÊ tambémÊ comÊ vossoÊ FilhoÊ e,Ê
nestaÊceia,Êdai-nosÊoÊmesmoÊEspíri-
to,ÊdeÊreconciliaçãoÊeÊdeÊpaz. 
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou! 
 
P. EleÊnosÊconserveÊemÊcomunhãoÊ
comÊ oÊ PapaÊN.Ê eÊ nossoÊ ArcebispoÊ
N.,Ê comÊ todosÊ osÊ bisposÊ eÊ oÊ povoÊ
queÊ conquistastes.Ê FazeiÊ deÊ vossaÊ
IgrejaÊsinalÊdaÊunidadeÊentreÊosÊse-
resÊhumanosÊeÊinstrumentoÊdaÊvossaÊ
paz. 

T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!  
 
P. AssimÊcomoÊaquiÊnosÊ reunistes,Ê
óÊ Pai,Ê àÊ mesaÊ doÊ vossoÊ FilhoÊ emÊ
uniãoÊcomÊaÊVirgemÊMaria,ÊMãeÊdeÊ
Deus;ÊcomÊSãoÊJosé,Ê seuÊesposo;ÊeÊ
comÊtodosÊosÊsantos,ÊreuniÊnoÊmun-
doÊnovo,ÊondeÊbrilhaÊaÊvossaÊpaz,ÊosÊ
homensÊ eÊ asÊ mulheresÊ deÊ todasÊ asÊ
classesÊeÊnações,ÊdeÊtodasÊasÊraçasÊeÊ
línguas,Ê paraÊ aÊ ceiaÊ daÊ comunhãoÊ
eterna,Ê porÊ JesusÊ Cristo,Ê nossoÊ Se-
nhor. 
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou! 
 
PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCristo,ÊaÊ
vós,Ê DeusÊ PaiÊ todoÊ poderoso,Ê naÊ
unidadeÊ doÊ EspíritoÊ Santo,Ê todaÊ
honraÊ eÊ todaÊ aÊglória,Ê agoraÊ eÊparaÊ
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 li-vrai-nos do mal. 
   
P. Livrai-nosÊdeÊ todosÊosÊmales,Ê óÊ
Pai,Ê eÊ dai-nosÊ hojeÊ aÊ vossaÊ paz.Ê
AjudadosÊ pelaÊ vossaÊ misericórdia,Ê
sejamosÊ sempreÊ livresÊdoÊpecadoÊeÊ
protegidosÊdeÊ todosÊosÊperigos,Êen-
quanto,Ê vivendoÊ aÊ esperança,ÊÊ
aguardamosÊ aÊ vindaÊ doÊCristoÊSal-
vador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
 
P. SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê dissestesÊ
aosÊvossosÊApóstolos:ÊEuÊvosÊdeixoÊ
aÊpaz,ÊeuÊvosÊdouÊaÊminhaÊpaz.ÊNãoÊ

olheisÊosÊnossosÊpecados,ÊmasÊ aÊ féÊ
queÊanimaÊvossaÊIgreja;Êdai-lhe,Êse-
gundoÊoÊvossoÊdesejo,ÊaÊpazÊeÊaÊuni-
dade.Ê Vós,Ê queÊ soisÊ Deus,Ê comÊ oÊ
PaiÊeÊoÊEspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P. AÊpazÊ 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
CeiaÊdoÊSenhor!ÊEisÊoÊCordeiroÊdeÊ
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.ÊÓÊDeusÊtodoÊpoderoso,Êconcedei-
nosÊalcançarÊaÊsalvaçãoÊeterna,ÊcujoÊ
penhorÊ recebemosÊ nesteÊ sacramen-
to.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

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