
Com.: IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê aÊ celebra-
çãoÊdeÊhojeÊnosÊlevaÊaÊdarÊmaisÊal-
gunsÊpassosÊcomÊJesusÊnoÊcaminhoÊ
daÊvida,ÊvidaÊestaÊqueÊnemÊsempreÊ
seÊdesenvolveÊsomenteÊcomÊalegri-
as.Ê JesusÊ nosÊ ensinaÊ aÊ perseverar,Ê
mesmoÊdianteÊdasÊ tentações,Ê tendoÊ
comoÊmetaÊ aÊ entregaÊ totalÊ aoÊ Pai,Ê
queÊnosÊdáÊaÊsegurançaÊdoÊcaminhoÊ
certo.Ê ComoÊ comunidadeÊ queÊ seÊ
dirigeÊaÊDeus,Êcantemos: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 

P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.Ê OÊ DeusÊ daÊ esperança,Ê queÊ nosÊ
cumulaÊ deÊ todaÊ alegriaÊ eÊ pazÊ emÊ
nossaÊfé,ÊpelaÊaçãoÊdoÊEspíritoÊSan-
to,ÊestejaÊconvosco. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. OÊSenhorÊJesus,ÊqueÊnosÊconvi-
daÊàÊmesaÊdaÊPalavraÊeÊdaÊEucaris-
tia,Ê nosÊ chamaÊàÊ conversão.ÊReco-

nheçamosÊserÊpecadoresÊeÊinvoque-
mosÊ comÊ confiançaÊ aÊmisericórdiaÊ
doÊPai!Ê 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpeca-
dosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. Concedei-nos,ÊóÊDeusÊonipoten-
te,Ê que,Ê aoÊ longoÊ destaÊQuaresma,Ê
possamosÊ progredirÊ noÊ conheci-
mentoÊdeÊJesusÊCristoÊeÊcorrespon-
derÊaÊseuÊamorÊporÊumaÊvidaÊsanta.Ê
PorÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê
vossoÊFilho,ÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊ
Santo. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: VoltarÊoÊcoraçãoÊplenamen-
teÊ aÊ DeusÊ pedeÊ queÊ nossasÊ açõesÊ
sejamÊ boasÊ eÊ queÊ confiemosÊ NeleÊ
semÊexceções,ÊsemÊdúvidas.ÊOuça-
mosÊ aÊ palavraÊ queÊ nosÊ alimentaÊ eÊ
nosÊdáÊforça! 

 
I LEITURA  (GnÊ2,Ê7-9;Ê3,Ê1-7) 

 
Leitura do Livro do Gênesis 
 
OÊ SenhorÊ DeusÊ formouÊ oÊ homemÊ
doÊpóÊdaÊterra,Êsoprou-lheÊnasÊnari-
nasÊoÊsoproÊdaÊvidaÊeÊoÊhomemÊtor-
nou-seÊ umÊ serÊ vivente.Ê Depois,Ê oÊ
SenhorÊDeusÊplantouÊumÊjardimÊemÊ
Éden,Ê aoÊ oriente,Ê eÊ aliÊ pôsÊ oÊ ho-
memÊ queÊ haviaÊ formado.Ê EÊ oÊ Se-
nhorÊDeusÊ fezÊ brotarÊ daÊ terraÊ todaÊ
sorteÊdeÊárvoresÊdeÊaspectoÊatraenteÊ
eÊ deÊ frutoÊ saborosoÊ aoÊ paladar,Ê aÊ
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árvoreÊdaÊvidaÊnoÊmeioÊdoÊjardimÊeÊ
aÊ árvoreÊ doÊ conhecimentoÊ doÊ bemÊ
eÊ doÊ mal.Ê AÊ serpenteÊ eraÊ oÊ maisÊ
astutoÊ deÊ todosÊ osÊ animaisÊ dosÊ
camposÊ queÊ oÊ SenhorÊ DeusÊ tinhaÊ
feito.ÊElaÊdisseÊàÊmulher:Ê“ÉÊverda-
deÊqueÊDeusÊvosÊdisse:Ê‘NãoÊcome-
reisÊdeÊnenhumaÊdasÊárvoresÊdoÊjar-
dim?’”Ê Ê EÊ aÊ mulherÊ respondeuÊ àÊ
serpente:Ê“DoÊfrutoÊdasÊárvoresÊdoÊ
jardim,Ê nósÊ podemosÊ comer.Ê MasÊ
doÊfrutoÊdaÊárvoreÊqueÊestáÊnoÊmeioÊ
doÊ jardim,Ê DeusÊ nosÊ disse:Ê ‘NãoÊ
comaisÊdeleÊnemÊsequerÊoÊ toqueis,Ê
doÊ contrário,Ê morrereis’”.Ê AÊ ser-
penteÊ disseÊ àÊ mulher:Ê “Não,Ê vósÊ
nãoÊmorrereis.ÊMasÊDeusÊsabeÊqueÊ
noÊdiaÊemÊqueÊdeleÊcomerdes,Êvos-
sosÊ olhosÊ seÊ abrirãoÊ eÊ vósÊ sereisÊ
comoÊDeusÊconhecendoÊoÊbemÊeÊoÊ
mal”.ÊAÊmulherÊviuÊqueÊseriaÊbomÊ
comerÊ daÊ árvore,Ê poisÊ eraÊ atraenteÊ
paraÊ osÊ olhosÊ eÊ desejávelÊ paraÊ seÊ
alcançarÊ conhecimento.Ê EÊ colheuÊ
umÊfruto,ÊcomeuÊeÊdeuÊ tambémÊaoÊ
marido,Ê queÊ estavaÊ comÊ ela,Ê eÊ eleÊ
comeu.ÊEntão,ÊosÊolhosÊdosÊdoisÊseÊ
abriram;Êe,ÊvendoÊqueÊestavamÊnus,Ê
teceramÊ tangasÊ paraÊ siÊ comÊ folhasÊ
deÊfigueira. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (50) 

 
Piedade,ÊóÊSenhor,ÊtendeÊpiedade,Ê
poisÊpecamosÊcontraÊvós. 
 
TendeÊpiedade,ÊóÊmeuÊDeus,Êmise-
ricórdia!Ê NaÊ imensidãoÊ deÊ vossoÊ
amor,Êpurificai-me!ÊLavai-meÊtodoÊ
inteiroÊ doÊ pecado,Ê eÊ apagaiÊ com-
pletamenteÊaÊminhaÊculpa! 
 
EuÊreconheçoÊtodaÊaÊminhaÊiniqui-
dade,ÊoÊmeuÊpecadoÊestáÊsempreÊàÊ
minhaÊ frente.Ê FoiÊ contraÊ vós,Ê sóÊ
contraÊvós,ÊqueÊeuÊpequei,Ê eÊprati-
queiÊ oÊ queÊ éÊ mauÊ aosÊ vossosÊ
olhos! 
 
CriaiÊemÊmimÊumÊcoraçãoÊqueÊsejaÊ
puro,Ê dai-meÊ deÊnovoÊ umÊ espíritoÊ

decidido.ÊÓÊSenhor,Ê nãoÊmeÊ afas-
teisÊdeÊvossaÊface,ÊnemÊretireisÊdeÊ
mimÊoÊvossoÊSantoÊEspírito! 
 
Dai-meÊ deÊ novoÊ aÊ alegriaÊ deÊ serÊ
salvoÊeÊconfirmai-meÊcomÊespíritoÊ
generoso!ÊAbriÊmeusÊ lábios,ÊóÊSe-
nhor,Ê paraÊ cantar,Ê eÊ minhaÊ bocaÊ
anunciaráÊvossoÊlouvor! 
 

II  LEITURA (RmÊ5,Ê12-19) 
(maisÊlonga) 

 
Leitura da  Carta de São Paulo 
aos Romanos 
 
Irmãos:Ê 
ConsideremosÊ oÊ seguinte:ÊOÊpeca-
doÊentrouÊnoÊmundoÊporÊumÊsóÊho-
mem.ÊAtravésÊdoÊpecado,Ê entrouÊaÊ
morte.ÊEÊaÊmorteÊpassouÊparaÊtodosÊ
osÊhomens,ÊporqueÊ todosÊpecaram.Ê
NaÊ realidade,Ê antesÊ deÊ serÊ dadaÊ aÊ
Lei,Ê jáÊ haviaÊ pecadoÊ noÊ mundo.Ê
MasÊoÊpecadoÊnãoÊpodeÊserÊimputa-
do,ÊquandoÊnãoÊháÊlei.ÊNoÊentanto,Ê
aÊ morteÊ reinou,Ê desdeÊ AdãoÊ atéÊ
Moisés,Ê mesmoÊ sobreÊ osÊ queÊ nãoÊ
pecaramÊcomoÊAdão,Ê-ÊoÊqualÊeraÊaÊ
figuraÊprovisóriaÊdaqueleÊqueÊdeviaÊ
virÊ-.ÊMasÊissoÊnãoÊquerÊdizerÊqueÊoÊ
domÊdaÊgraçaÊdeÊDeusÊsejaÊcompa-
rávelÊàÊfaltaÊdeÊAdão!ÊAÊtransgres-
sãoÊdeÊumÊsóÊlevouÊaÊmultidãoÊhu-
manaÊ àÊ morte,Ê masÊ foiÊ deÊ modoÊ
bemÊsuperiorÊqueÊaÊgraçaÊdeÊDeus,Ê
ouÊ seja,Ê oÊ domÊ gratuitoÊ concedidoÊ
atravésÊ deÊ umÊ sóÊ homem,Ê JesusÊ
Cristo,ÊseÊderramouÊemÊabundânciaÊ
sobreÊ todos.Ê Também,Ê oÊ domÊ éÊ
muitoÊmaisÊeficazÊdoÊqueÊoÊpecadoÊ
deÊ umÊ só.Ê PoisÊ aÊ partirÊ deÊ umÊ sóÊ
pecadoÊ oÊ julgamentoÊ resultouÊ emÊ
condenação,Ê masÊ oÊ domÊ daÊ graçaÊ
frutificaÊemÊjustificação,ÊaÊpartirÊdeÊ
inúmerasÊfaltas.ÊPorÊumÊsóÊhomem,Ê
pelaÊfaltaÊdeÊumÊsóÊhomem,ÊaÊmor-
teÊ começouÊ aÊ reinar.Ê MuitoÊ maisÊ
reinarãoÊnaÊvida,ÊpelaÊmediaçãoÊdeÊ
umÊ só,Ê JesusÊ Cristo,Ê osÊ queÊ rece-
bemÊ oÊ domÊ gratuitoÊ eÊ superabun-
danteÊ daÊ justiça.Ê ComoÊ aÊ faltaÊ deÊ
umÊ sóÊ acarretouÊ condenaçãoÊ paraÊ

todosÊ osÊ homens,Ê assimÊ oÊ atoÊ deÊ
justiçaÊdeÊumÊsóÊtrouxe,ÊparaÊtodosÊ
osÊhomens,ÊaÊ justificaçãoÊqueÊdáÊaÊ
vida.ÊComÊefeito,ÊcomoÊpelaÊdeso-
bediênciaÊ deÊ umÊ sóÊ homemÊ aÊ hu-
manidadeÊtodaÊfoiÊestabelecidaÊnu-
maÊsituaçãoÊdeÊpecado,ÊassimÊtam-
bém,ÊpelaÊobediênciaÊdeÊumÊsó,Êto-
daÊaÊhumanidadeÊpassaráÊparaÊumaÊ
situaçãoÊdeÊjustiça. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
LouvorÊeÊglóriaÊaÊti,ÊSenhor,ÊCris-
to,ÊPalavraÊdeÊDeus.ÊOÊhomemÊnãoÊ
viveÊsomenteÊdeÊpão,ÊmasÊdeÊtodaÊ
aÊpalavraÊdaÊbocaÊdeÊDeus. 

 
EVANGELHO  (MtÊ4,Ê1-11) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê oÊ EspíritoÊ condu-
ziuÊJesusÊaoÊdeserto,ÊparaÊserÊtenta-
doÊpeloÊdiabo.ÊJesusÊjejuouÊduranteÊ
quarentaÊ diasÊ eÊ quarentaÊ noites,Ê e,Ê
depoisÊ disso,Ê teveÊ fome.Ê Então,Ê oÊ
tentadorÊ aproximou-seÊ eÊ disseÊ aÊ
Jesus:Ê“SeÊésÊFilhoÊdeÊDeus,ÊmandaÊ
queÊ estasÊ pedrasÊ seÊ transformemÊ
emÊ pães!”.Ê MasÊ JesusÊ respondeu:Ê
“EstáÊescrito:Ê ‘NãoÊ sóÊdeÊpãoÊviveÊ
oÊhomem,ÊmasÊdeÊtodaÊpalavraÊqueÊ
saiÊdaÊbocaÊdeÊDeus’”.ÊEntãoÊoÊdia-
boÊlevouÊJesusÊàÊCidadeÊSanta,Êco-
locou-oÊ sobreÊ aÊ parteÊmaisÊ altaÊ doÊ
Templo,Ê eÊ lheÊ disse:Ê “SeÊ ésÊ FilhoÊ
deÊ Deus,Ê lança-teÊ daquiÊ abaixo!Ê
PorqueÊestáÊescrito:Ê‘DeusÊdaráÊor-
densÊaosÊ seusÊanjosÊaÊ teuÊ respeito,Ê
eÊ elesÊ teÊ levarãoÊ nasÊ mãos,Ê paraÊ
queÊ nãoÊ tropecesÊ emÊ algumaÊ pe-
dra’”.Ê JesusÊ lheÊ respondeu:Ê
“TambémÊestáÊ escrito:Ê ‘NãoÊ tenta-
rásÊ oÊ SenhorÊ teuÊ Deus!’”.Ê Nova-
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mente,ÊoÊdiaboÊlevouÊJesusÊparaÊumÊ
monteÊ muitoÊ alto.ÊMostrou-lheÊ to-
dosÊosÊreinosÊdoÊmundoÊeÊsuaÊgló-
ria,Ê eÊ lheÊ disse:Ê “EuÊ teÊ dareiÊ tudoÊ
isso,Ê seÊ teÊ ajoelharesÊ dianteÊ deÊ
mim,Ê paraÊ meÊ adorar”.Ê JesusÊ lheÊ
disse:Ê “Vai-teÊ embora,Ê satanás,Ê
porqueÊ estáÊ escrito:Ê ‘AdorarásÊ oÊ
SenhorÊ teuÊ DeusÊ eÊ somenteÊ aÊ eleÊ
prestarásÊ culto’”.Ê EntãoÊ oÊ diaboÊ oÊ
deixou.ÊEÊosÊanjosÊseÊaproximaramÊ
eÊserviramÊaÊJesus. 
PalavraÊdaÊSalvação. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. CreioÊ emÊ DeusÊ PaiÊ todo-
poderoso, criador do céu e da ter-
ra; eÊ emÊ JesusÊ Cristo,Ê seuÊ únicoÊ
Filho,ÊnossoÊSenhor,Êque foi con-
cebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceuÊ daÊ VirgemÊ Maria;Ê
padeceuÊ sobÊ PôncioÊ Pilatos,Ê foi 
crucificado, morto e sepultado; 
desceuÊ àÊmansãoÊ dosÊmortos;Ê res-
suscitou ao terceiro dia, subiuÊaosÊ
céus;ÊestáÊsentadoÊàÊdireitaÊdeÊDeusÊ
PaiÊ todo-poderoso,Ê donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. 
CreioÊnoÊEspíritoÊSanto;Êna santa 
Igreja católica; naÊcomunhãoÊdosÊ
santos; na remissão dos pecados; 
naÊ ressurreiçãoÊ daÊ carne;Êna vida 
eterna. Amém. 

 
ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

 
P. IrmãosÊeÊirmãs,ÊaÊQuaresmaÊnosÊ
convidaÊaÊintensificarÊnossaÊvidaÊdeÊ
oração,Ê naÊ simplesÊ expectativaÊ deÊ
sairmosÊ umÊ poucoÊ deÊ nósÊ paraÊ ir-
mosÊaoÊencontroÊdeÊDeusÊnoÊoutro.Ê
ColoquemosÊdianteÊdeÊDeusÊasÊsú-
plicasÊdeÊnossaÊcomunidade. 
 
1. Senhor,ÊconcedeiÊaÊtodosÊosÊcris-
tãosÊ aÊ forçaÊ necessáriaÊ paraÊ queÊ
sejamÊ fiéisÊ aosÊ ensinamentosÊ eÊ àÊ
missãoÊ queÊVossoÊFilhoÊ JesusÊnosÊ
deixou,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, dai-nos a graça de 
permanecermos fiéis. 

2. Senhor,ÊnósÊvosÊconfiamosÊtodasÊ
asÊ criançasÊ eÊ jovensÊ que,Ê emÊ for-
maçãoÊ nasÊ nossasÊ comunidades,Ê
vivemÊestaÊQuaresma,ÊparaÊqueÊse-
jaÊ plantadaÊnelesÊ aÊ sementeÊdoÊ se-
guimentoÊ aÊ JesusÊ Cristo,Ê nósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Senhor, dai-nos a graça de 
permanecermos fiéis. 
  
3. Senhor,Ê nesteÊ tempoÊ favorável,Ê
dai-nosÊ olhosÊ paraÊ valorizarmosÊ eÊ
cuidarmosÊ doÊ mundoÊ queÊ criastesÊ
paraÊnós,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, dai-nos a graça de 
permanecermos fiéis. 
 
P. ÓÊDeus,ÊfazeiÊqueÊoÊvossoÊpovoÊ
seÊ volteÊ paraÊ vósÊ deÊ todoÊ oÊ cora-
ção,Ê paraÊqueÊ recebaÊ daÊ vossaÊmi-
sericórdiaÊoÊqueÊousaÊpedirÊemÊsuasÊ
súplicas.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
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.ÊFazei,ÊóÊDeus,ÊqueÊoÊnossoÊcora-
çãoÊ correspondaÊ aÊ estasÊ oferendasÊ
comÊ asÊ quaisÊ iniciamosÊ nossaÊ ca-
minhadaÊparaÊaÊPáscoa.ÊPorÊCristo,Ê
nossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio:ÊAÊtentaçãoÊdoÊSenhor) 

  
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 salva-
ção. 
  
P. NaÊverdade,ÊéÊjustoÊeÊnecessário,Ê
éÊ nossoÊ deverÊ eÊ salvaçãoÊ dar-vosÊ
graças,Ê sempreÊ eÊ emÊ todoÊ oÊ lugar,Ê
Senhor,Ê PaiÊ santo,Ê DeusÊ eternoÊ eÊ
todoÊ poderoso,Ê porÊ Cristo,Ê SenhorÊ
nosso. 
JejuandoÊquarentaÊdiasÊ noÊ deserto,Ê
JesusÊconsagrouÊaÊobservânciaÊqua-
resmal.Ê DesarmandoÊ asÊ ciladasÊ doÊ
antigoÊinimigo,Êensinou-nosÊaÊven-
cerÊoÊfermentoÊdaÊmaldade.Ê 
CelebrandoÊ agoraÊ oÊ mistérioÊ pas-
cal,ÊnósÊnosÊpreparamosÊparaÊaÊPás-
coaÊdefinitiva.Ê 
EnquantoÊ esperamosÊ aÊ plenitudeÊ
eterna,Ê comÊ osÊ anjosÊ eÊ todosÊ osÊ
santos,ÊnósÊvosÊaclamamos,Êcantan-
doÊ(dizendo)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! Hosa-
na nas alturas!Ê 
  
P. NaÊverdade,ÊóÊPai,ÊvósÊsoisÊsan-
toÊeÊfonteÊdeÊtodaÊsantidade.ÊSanti-
ficai,Ê pois,Ê estasÊ oferendas,Ê derra-
mandoÊsobreÊelasÊoÊvossoÊEspírito,Ê
aÊfimÊdeÊqueÊseÊ tornemÊparaÊnósÊoÊ
CorpoÊeÊoÊSangueÊdeÊJesusÊCristo,Ê
vossoÊFilhoÊeÊSenhorÊnosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor! 
  
P. EstandoÊ paraÊ serÊ entregueÊ eÊ
abraçandoÊlivrementeÊaÊpaixão,ÊeleÊ
tomouÊoÊpão,ÊdeuÊgraças,ÊeÊoÊpartiuÊ
eÊdeuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
  
P. DoÊ mesmoÊ modo,Ê aoÊ fimÊ daÊ
ceia,Ê eleÊ tomouÊ oÊ cáliceÊ emÊ suasÊ
mãos,Ê deuÊ graçasÊ novamente,Ê eÊ oÊ
deuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ES-
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TE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NO-
VA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PA-
RA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. 
  
P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda! 
  
P. Celebrando,Êpois,ÊaÊmemóriaÊdaÊ
morteÊ eÊ ressurreiçãoÊ doÊ vossoÊ Fi-
lho,Ê nósÊ vosÊ oferecemos,Ê óÊ Pai,Ê oÊ
pãoÊdaÊvidaÊeÊoÊcáliceÊdaÊsalvação;Ê
eÊvosÊagradecemosÊporqueÊnosÊtor-
nastesÊdignosÊdeÊestarÊaquiÊnaÊvos-
saÊpresençaÊeÊvosÊservir. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 
  
P. EÊnósÊvosÊsuplicamosÊque,Êparti-
cipandoÊ doÊ CorpoÊ eÊ SangueÊ deÊ
Cristo,ÊsejamosÊreunidosÊpeloÊEspí-
ritoÊSantoÊnumÊsóÊcorpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 
 
P. Lembrai-vos,Ê óÊ Pai,Ê daÊ vossaÊ
IgrejaÊ queÊ seÊ fazÊ presenteÊ peloÊ
mundoÊ inteiro:Ê queÊ elaÊ cresçaÊ naÊ
caridade,Ê comÊ oÊ PapaÊ N.,Ê comÊ oÊ
nossoÊarcebispoÊN.,ÊeÊ todosÊosÊmi-
nistrosÊdoÊvossoÊpovo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
  
P. Lembrai-vosÊtambémÊdosÊnossosÊ
irmãosÊ eÊ irmãsÊ queÊ morreramÊ naÊ
esperançaÊ daÊ ressurreiçãoÊ eÊ deÊ to-
dosÊ osÊ queÊ partiramÊ destaÊ vida:Ê
acolhei-osÊ juntoÊ aÊ vósÊ naÊ luzÊ daÊ
vossaÊface. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
  
P. Enfim,Ê nósÊ vosÊ pedimos,Ê tendeÊ
piedadeÊdeÊtodosÊnósÊeÊdai-nosÊpar-
ticiparÊ daÊ vidaÊ eterna,Ê comÊ aÊ Vir-

gemÊMaria,ÊMãeÊdeÊDeus,ÊcomÊseuÊ
esposoÊ SãoÊ José,Ê comÊ osÊ santosÊ
ApóstolosÊ eÊ todosÊ osÊ queÊ nesteÊ
mundoÊvosÊserviram,ÊaÊ fimÊdeÊvosÊ
louvarmosÊ eÊ glorificarmosÊ porÊ Je-
susÊCristo,ÊvossoÊFilho. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 
  
P. PorÊCristo,ÊcomÊCristo,ÊemÊCris-
to,ÊaÊvós,ÊDeusÊPaiÊ todo-poderoso,Ê
naÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto,Ê todaÊ
aÊhonraÊeÊtodaÊaÊglória,ÊagoraÊeÊpa-
raÊsempre.ÊT. Amém. 
  

RITO DA COMUNHÃO 
 
P.ÊOÊSenhorÊnosÊcomunicouÊoÊseuÊ
Espírito.ÊComÊaÊconfiançaÊeÊaÊliber-
dadeÊdeÊfilhos,ÊdigamosÊjuntos:Ê 
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; 
venha 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 co-
mo nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido; e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos 
do mal. 
P. Livrai-nosÊdeÊtodosÊosÊmales,ÊóÊ
Pai,Ê eÊ dai-nosÊ hojeÊ aÊ vossaÊ paz.Ê
AjudadosÊ pelaÊ vossaÊ misericórdia,Ê
sejamosÊsempreÊlivresÊdoÊpecadoÊeÊ
protegidosÊdeÊtodosÊosÊperigos,Êen-
quanto,Ê vivendoÊ aÊ esperança,ÊÊ
aguardamosÊaÊvindaÊdoÊCristoÊSal-
vador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
P. SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê dissestesÊ
aosÊvossosÊApóstolos:ÊEuÊvosÊdei-
xoÊaÊpaz,ÊeuÊvosÊdouÊaÊminhaÊpaz.Ê
NãoÊolheisÊosÊnossosÊpecados,ÊmasÊ
aÊ féÊ queÊ animaÊ vossaÊ Igreja;Ê dai-
lhe,ÊsegundoÊoÊvossoÊdesejo,ÊaÊpazÊ
eÊ aÊ unidade.Ê Vós,Ê queÊ soisÊ Deus,Ê
comÊoÊPaiÊeÊoÊEspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
 
 

P. AÊpazÊdoÊSenhorÊestejaÊ sempreÊ
convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, tende 
piedade 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 mora-
da, mas dizei uma palavra e serei 
salvo (a)! 

 
CANTO DE COMUNHÃO 

 
ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P.Ê ÓÊ Deus,Ê queÊ nosÊ alimentastesÊ
comÊesteÊpãoÊqueÊnutreÊaÊfé,Êincen-
tivaÊaÊ esperançaÊeÊ fortaleceÊaÊcari-
dade,Êdai-nosÊdesejarÊoÊCristo,ÊpãoÊ
vivoÊ eÊ verdadeiro,Ê eÊ viverÊ deÊ todaÊ
palavraÊqueÊsaiÊdeÊvossaÊboca.ÊPorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

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

4 

Saint Vincent Church   
Our Lady Aparecida Mission 

6350ÊNWÊ18thÊStÊ 
Margate,ÊFLÊ33063Ê 

Fone: 954-972-0434Ê 
 

Websites 
www.catolicosnaflorida.orgÊe 

stvincentcatholicchurchmargate.org 
 

E-mail 
stvincentcatholicchurch@gmail.com 


