
Com.: QueridosÊ irmãosÊ eÊ irmãs,Ê
nossaÊ caminhadaÊ quaresmalÊ conti-
nua,Ê eÊhojeÊcontemplamosÊaÊglóriaÊ
deÊ Cristo,Ê nossoÊ Senhor,Ê queÊ cha-
maÊ àÊ conversão.Ê EsseÊ processoÊ sóÊ
seráÊverdadeiroÊ seÊouvirmosÊ aÊ vozÊ
doÊPai,ÊqueÊdáÊtestemunhoÊdeÊJesusÊ
eÊnosÊordenaÊescutá-lo.ÊAbrindoÊosÊ
ouvidosÊ eÊ oÊ coração,Ê celebremosÊ
comÊfé,Êcantando: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊeÊdoÊFilhoÊeÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.ÊAÊvós,Êirmãos,ÊpazÊeÊféÊdaÊparteÊ
deÊDeus,ÊoÊPai,Ê eÊdoÊSenhorÊ JesusÊ
Cristo. 
T. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. NoÊdiaÊemÊqueÊcelebramosÊaÊvi-
tóriaÊ deÊCristoÊ sobreÊoÊ pecadoÊ eÊ aÊ

morte,ÊnósÊtambémÊsomosÊconvida-
dosÊaÊmorrerÊaoÊpecadoÊeÊaÊressur-
girÊ paraÊ umaÊ vidaÊ nova.ÊReconhe-
çamo-nosÊ necessitadosÊ daÊ miseri-
córdiaÊdoÊPai. 
 
P. DeusÊtodo-poderosoÊtenhaÊcom-
paixãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊnossosÊpeca-
dosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna! 
T. Amém! 
  

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeus,ÊqueÊnosÊmandastesÊou-
virÊoÊvossoÊFilhoÊamado,ÊalimentaiÊ
nossoÊespíritoÊcomÊaÊvossaÊpalavra,Ê
paraÊque,ÊpurificadoÊoÊolharÊdeÊnos-
saÊ fé,Ê nosÊ alegremosÊ comÊ aÊ visãoÊ
daÊ vossaÊ glória.Ê PorÊ nossoÊ SenhorÊ
JesusÊCristo,ÊvossoÊFilho,ÊnaÊunida-
deÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: OuçamosÊ aÊ PalavraÊ doÊSe-
nhor;Ê elaÊ iluminaÊ asÊ consciências,Ê
deÊ modoÊ aÊ descobrirmosÊ oÊ verda-

deiroÊ caminhoÊ aÊ trilhar.Ê ComoÊ
AbraãoÊ seguimosÊ aÊ estradaÊ daÊ féÊ
semÊ desanimar;Ê olharÊ oÊ SenhorÊ
transfiguradoÊéÊaÊesperançaÊdeÊqueÊ
aÊ vidaÊ venceÊ aÊ morte.Ê AssimÊ nãoÊ
temamosÊaÊcruzÊnaÊhoraÊdeÊservir. 

 
I LEITURA  (GnÊ12,Ê1-4a) 

 
Leitura do Livro do Gênesis 
 
NaquelesÊ dias,Ê oÊ SenhorÊ disseÊ aÊ
Abraão:Ê “SaiÊ daÊ tuaÊ terra,Ê daÊ tuaÊ
famíliaÊ eÊ daÊ casaÊdoÊ teuÊpai,Ê eÊvaiÊ
paraÊaÊterraÊqueÊeuÊteÊvouÊmostrar.Ê
FareiÊ deÊ tiÊ umÊ grandeÊ povoÊ eÊ teÊ
abençoarei:Ê engrandecereiÊ oÊ teuÊ
nome,Ê deÊ modoÊ queÊ eleÊ seÊ torneÊ
umaÊbênção.ÊAbençoareiÊosÊqueÊ teÊ
abençoaremÊeÊ amaldiçoareiÊosÊ queÊ
teÊamaldiçoarem;ÊemÊtiÊserãoÊaben-
çoadasÊtodasÊasÊfamíliasÊdaÊterra!”.Ê
EÊ AbraãoÊ partiu,Ê comoÊ oÊ SenhorÊ
lheÊhaviaÊdito. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (32) 

 
SobreÊnósÊ venha,ÊSenhor,Ê aÊvossaÊ
graça,ÊvenhaÊaÊvossaÊsalvação! 
 
PoisÊretaÊéÊaÊpalavraÊdoÊSenhor,ÊeÊ
tudoÊoÊqueÊeleÊfazÊmereceÊfé.ÊDeusÊ
amaÊoÊdireitoÊeÊaÊjustiça,Êtransbor-
daÊemÊtodaÊaÊterraÊaÊsuaÊgraça. 
 
MasÊoÊSenhorÊpousaÊoÊolharÊsobreÊ
osÊqueÊoÊtemem,ÊeÊqueÊconfiamÊes-
perandoÊ emÊ seuÊ amor,Ê paraÊ daÊ
morteÊ libertarÊ asÊ suasÊvidasÊ eÊ ali-
mentá-losÊ quandoÊ éÊ tempoÊ deÊ pe-
núria. 
 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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NoÊ SenhorÊ nósÊ esperamosÊ confi-
antes,ÊporqueÊeleÊéÊnossoÊauxílioÊeÊ
proteção!Ê SobreÊ nósÊ venha,Ê Se-
nhor,Ê aÊ vossaÊ graça,Ê daÊ mesmaÊ
formaÊqueÊemÊvósÊnósÊesperamos! 
 

II  LEITURA (TmÊ1,Ê8b-10) 
 
Leitura da  Segunda Carta de 
São Paulo a Timóteo 
 
Caríssimo: 
SofreÊcomigoÊpeloÊEvangelho,Êfor-
tificadoÊ peloÊpoderÊ deÊDeus.ÊDeusÊ
nosÊsalvouÊeÊnosÊchamouÊcomÊumaÊ
vocaçãoÊ santa,Ê nãoÊ devidoÊ àsÊ nos-
sasÊ obras,Ê masÊ emÊ virtudeÊ deÊ seuÊ
desígnioÊeÊdaÊsuaÊgraça,ÊqueÊnosÊfoiÊ
dadaÊemÊCristoÊ JesusÊdesdeÊ todaÊaÊ
eternidade.ÊEstaÊgraçaÊ foiÊ reveladaÊ
agora,Ê pelaÊmanifestaçãoÊ deÊ nossoÊ
Salvador,Ê JesusÊ Cristo.Ê EleÊ nãoÊ sóÊ
destruiuÊaÊmorte,ÊcomoÊtambémÊfezÊ
brilharÊ aÊvidaÊeÊaÊ imortalidadeÊporÊ
meioÊdoÊEvangelho. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
LouvorÊaÊvós,ÊóÊCristo,ÊreiÊdaÊeter-
naÊ glória.Ê NumaÊ nuvemÊ resplen-
denteÊ fez-seÊ ouvirÊ aÊ vozÊ doÊ Pai:Ê
EisÊmeuÊFilhoÊmuitoÊamado,Êescu-
tai-o,ÊtodosÊvós. 

 
EVANGELHO  (MtÊ17,Ê1-9) 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊ doÊ EvangelhoÊ deÊ
JesusÊCristoÊsegundoÊMateus. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊtempo,ÊJesusÊtomouÊconsi-
goÊPedro,ÊTiagoÊeÊJoão,ÊseuÊirmão,Ê
eÊosÊlevouÊaÊumÊlugarÊàÊparte,ÊsobreÊ
umaÊaltaÊmontanha.ÊEÊfoiÊtransfigu-
radoÊ dianteÊ deles;Ê oÊ seuÊ rostoÊ bri-
lhouÊ comoÊ oÊ solÊ eÊ asÊ suasÊ roupasÊ
ficaramÊbrancasÊ comoÊaÊ luz.ÊNistoÊ

apareceram-lhesÊ MoisésÊ eÊ Elias,Ê
conversandoÊcomÊJesus.ÊEntãoÊPe-
droÊ tomouÊ aÊ palavraÊ eÊ disse:Ê
“Senhor,Ê éÊ bomÊ ficarmosÊ aqui.Ê SeÊ
queres,Ê vouÊ fazerÊ aquiÊ trêsÊ tendas:Ê
umaÊ paraÊ ti,Ê outraÊ paraÊ Moisés,Ê eÊ
outraÊparaÊElias”.ÊPedroÊaindaÊesta-
vaÊfalando,ÊquandoÊumaÊnuvemÊlu-
minosaÊosÊcobriuÊcomÊsuaÊsombra.Ê
EÊdaÊnuvemÊumaÊvozÊdizia:Ê“EsteÊéÊ
oÊmeuÊFilhoÊamado,ÊnoÊqualÊeuÊpusÊ
todoÊ meuÊ agrado.Ê Escutai-o!”Ê
QuandoÊouviramÊisto,ÊosÊdiscípulosÊ
ficaramÊmuitoÊ assustadosÊ eÊ caíramÊ
comÊ oÊ rostoÊ emÊ terra.Ê JesusÊ seÊ
aproximou,Ê tocouÊ nelesÊ eÊ disse:Ê
“Levantai-vos,Ê eÊ nãoÊ tenhaisÊ me-
do”.Ê OsÊ discípulosÊ ergueramÊ osÊ
olhosÊeÊnãoÊviramÊmaisÊninguém,ÊaÊ
nãoÊ serÊ somenteÊ Jesus.Ê QuandoÊ
desciamÊ daÊmontanha,Ê JesusÊ orde-
nou-lhes:Ê “NãoÊ conteisÊ aÊ ninguémÊ
estaÊ visãoÊ atéÊ queÊ oÊ FilhoÊ doÊHo-
memÊ tenhaÊ ressuscitadoÊ dosÊ mor-
tos”.Ê 
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. AÊDeus,ÊqueÊ sempreÊ seÊ transfi-
guraÊ emÊ amorÊ eÊ misericórdiaÊ porÊ
nós,Ê apresentemosÊ nossasÊ orações,Ê
paraÊqueÊseuÊauxílioÊnosÊvenha. 
 
1. Senhor,ÊdaiÊperseverançaÊaoÊvos-
soÊ povoÊ nessaÊ caminhadaÊ quares-
malÊ deÊ conversãoÊ aÊ vós,Ê deÊmodoÊ
queÊasÊantigasÊaçõesÊsejamÊtransfi-
guradas.Ê AssimÊ oÊ ódioÊ eÊ aÊ guerraÊ
transformam-seÊ emÊ pazÊ eÊ miseri-
córdia,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, transfigurai-nos em 
vosso amor! 
 
2. Senhor,Ê cuidaiÊ daÊ humanidadeÊ
queÊ sofreÊ comÊ asÊ estruturasÊ queÊ
causamÊ dorÊ eÊ sofrimentoÊ aosÊ vos-
sosÊ filhosÊeÊ filhasÊeÊ fazeiÊcomÊqueÊ
trabalhemosÊparaÊqueÊbrilheÊaÊvidaÊ
plenaÊ queÊ desejaisÊ paraÊ todos,Ê nósÊ
vosÊpedimos: 
T. Senhor, transfigurai-nos em 
vosso amor! 
  
3. Senhor,ÊqueÊoÊdesejoÊdeÊtodoÊserÊ
humanoÊ sejaÊ cultivarÊ eÊ guardarÊ aÊ
criação,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, transfigurai-nos em 
vosso amor! 
 
P. Ouvi,ÊSenhor,ÊasÊprecesÊdoÊvos-
soÊpovo;ÊqueÊnestaÊcaminhadaÊqua-
resmal,Ê possamosÊ transfigurar-nosÊ
emÊ discípulosÊ novos.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
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! 
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ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P.ÊÓÊDeus,ÊqueÊestasÊoferendasÊla-
vemÊosÊnossoÊpecadosÊeÊnosÊsanti-
fiquemÊ inteiramenteÊ paraÊ celebrar-
mosÊ aÊ Páscoa.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ
Senhor. 
T. Amém. 

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
(AÊtransfiguraçãoÊdoÊSenhor) 

  
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. 
 
TendoÊpreditoÊaosÊdiscípulosÊaÊpró-
priaÊ morte,Ê JesusÊ lhesÊ mostra,Ê naÊ
montanhaÊ sagrada,Ê todoÊ oÊ seuÊ es-
plendor. 
 
EÊ comÊ oÊ testemunhoÊ daÊLeiÊ eÊ dosÊ
Profetas,Ê simbolizadosÊ emÊ MoisésÊ
eÊElias,ÊnosÊensinaÊque,ÊpelaÊPaixãoÊ
eÊCruz,ÊchegaráÊàÊglóriaÊdaÊressur-
reição. 
 
E,ÊenquantoÊesperamosÊaÊrealizaçãoÊ
plenaÊdeÊvossasÊpromessas,ÊcomÊosÊ
anjosÊ eÊ comÊ todosÊ osÊ santosÊ nósÊ
vosÊ aclamamos,Ê cantandoÊ Ê (dizen-Ê
do)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! 
  

P. NaÊverdade,ÊvósÊsoisÊsanto,ÊóÊDeusÊ
doÊ universo,Ê eÊ tudoÊ oÊ queÊ criastesÊ
proclamaÊoÊvossoÊlouvor,Êporque,ÊporÊ
JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ FilhoÊ eÊ SenhorÊ
nosso,ÊeÊpelaÊforçaÊdoÊEspíritoÊSanto,Ê
daisÊvidaÊeÊsantidadeÊaÊtodasÊasÊcoisasÊ
eÊnãoÊcessaisÊdeÊreunirÊoÊvossoÊpovo,Ê
paraÊ queÊ vosÊ ofereçaÊ emÊ todaÊ parte,Ê
doÊnascerÊaoÊpôr-do-sol,ÊumÊsacrifícioÊ
perfeito. 
T. Santificai e reuni o vosso povo! 
  
P. PorÊisso,ÊnósÊvosÊsuplicamos:Êsan-
tificaiÊ peloÊ EspíritoÊ SantoÊ asÊ oferen-
dasÊqueÊvosÊapresentamosÊparaÊseremÊ
consagradas,Ê aÊ fimÊdeÊqueÊseÊ tornemÊ
oÊCorpoÊeÊoÊSangueÊdeÊ JesusÊCristo,Ê
vossoÊFilhoÊeÊSenhorÊnosso,ÊqueÊnosÊ
mandouÊcelebrarÊesteÊmistério. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 
  
NaÊnoiteÊ emÊqueÊ iaÊ serÊ entregue,Ê eleÊ
tomouÊoÊpão,ÊdeuÊgraças,ÊeÊoÊpartiuÊeÊ
deuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
  
DoÊmesmoÊmodo,ÊaoÊfimÊdaÊceia,ÊeleÊ
tomouÊ oÊ cáliceÊ emÊ suasÊ mãos,Ê deuÊ
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 REMIS-SÃO DOS PE-
CADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM. 
 
P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
  
P.ÊCelebrandoÊagora,ÊóÊPai,ÊaÊmemó-
riaÊdoÊvossoÊFilho,ÊdaÊsuaÊpaixãoÊqueÊ
nosÊ salva,Ê daÊ suaÊ gloriosaÊ ressurrei-
çãoÊ eÊ daÊ suaÊ ascensãoÊ aoÊ céu,Ê eÊ en-
quantoÊ esperamosÊ aÊ suaÊ novaÊ vinda,Ê
nósÊvosÊoferecemosÊemÊ açãoÊdeÊ gra-
çasÊesteÊsacrifícioÊdeÊvidaÊeÊsantidade. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
  

P. OlhaiÊcomÊbondadeÊaÊoferendaÊdaÊ
vossaÊ Igreja,Ê reconheceiÊ oÊ sacrifícioÊ
queÊnosÊreconciliaÊconvoscoÊeÊconce-
deiÊque,Êalimentando-nosÊcomÊoÊCor-
poÊ eÊ oÊ SangueÊ doÊ vossoÊ Filho,Ê seja-
mosÊrepletosÊdoÊEspíritoÊSantoÊeÊnosÊ
tornemosÊ emÊ CristoÊ umÊ sóÊ corpoÊ eÊ
umÊsóÊespírito. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 
  
P.ÊQueÊeleÊfaçaÊdeÊnósÊumaÊoferendaÊ
perfeitaÊparaÊalcançarmosÊaÊvidaÊeter-
naÊ comÊ osÊ vossosÊ santos:Ê aÊ VirgemÊ
Maria,ÊMãeÊdeÊDeus,ÊcomÊseuÊesposoÊ
SãoÊJosé,ÊosÊvossosÊApóstolosÊeÊMár-
tires,Ê eÊ todosÊosÊ santos,ÊqueÊnãoÊces-
samÊ deÊ intercederÊ porÊ nósÊ naÊ vossaÊ
presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda! 
P. EÊ agora,Ê nósÊ vosÊ suplicamos,Ê óÊ
Pai,Ê queÊ esteÊ sacrifícioÊ daÊ nossaÊ re-
conciliaçãoÊ estendaÊ aÊ pazÊ eÊ aÊ sal-
vaçãoÊ aoÊ mundoÊ inteiro.Ê ConfirmaiÊ
naÊ féÊ eÊ naÊ caridadeÊ aÊ vossaÊ Igreja,Ê
enquantoÊ caminhaÊ nesteÊ mundo:Ê oÊ
vossoÊservoÊoÊPapaÊN.,ÊoÊnossoÊarce-
bispoÊ N.,Ê comÊ osÊ BisposÊ doÊ mundoÊ
inteiro,Ê oÊ cleroÊ eÊ todoÊ oÊ povoÊ queÊ
conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
  
P. AtendeiÊàsÊprecesÊdaÊvossaÊfamília,Ê
queÊ estáÊ aqui,Ê naÊ vossaÊ presença.Ê
ReuniÊ emÊ vós,Ê PaiÊ deÊ misericórdia,Ê
todosÊosÊvossosÊfilhosÊeÊfilhasÊdisper-
sosÊpeloÊmundoÊinteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
P. AcolheiÊ comÊ bondadeÊ noÊ vossoÊ
reinoÊ osÊ nossosÊ irmãosÊ eÊ irmãsÊ queÊ
partiramÊ destaÊ vidaÊ eÊ todosÊ osÊ queÊ
morreramÊ naÊ vossaÊ amizade.Ê UnidosÊ
aÊeles,ÊesperamosÊtambémÊnósÊsaciar-
nosÊ eternamenteÊdaÊvossaÊglória,Ê porÊ
Cristo,ÊSenhorÊnosso. 
T. A todos saciai com vossa glória! 
  
P. PorÊeleÊdaisÊaoÊmundoÊtodoÊbemÊeÊ
todaÊgraça. 
PorÊCristo,Ê comÊCristo,Ê emÊCristo,Ê aÊ
vós,ÊDeusÊPaiÊtodo-poderoso,ÊnaÊuni-
dadeÊdoÊEspíritoÊSanto,Ê todaÊaÊhonraÊ
eÊtodaÊaÊglória,ÊagoraÊeÊparaÊsempre. 
T. Amém. 
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 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.ÊNósÊcomungamos,ÊSenhorÊDeus,Ê
noÊmistérioÊ daÊ vossaÊ glória,Ê eÊ nosÊ
empenhamosÊ emÊ render-vosÊ gra-
ças,ÊporqueÊnosÊconcedeis,ÊaindaÊnaÊ
terra,Ê participarÊ dasÊ coisasÊ doÊ céu.Ê
PorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
BÊNÇÃO FINAL 

 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
  
P. Deus,ÊPaiÊdeÊmisericórdia,ÊconcedaÊ
aÊ todosÊvós,ÊcomoÊconcedeuÊaoÊfilhoÊ
pródigo,ÊaÊalegriaÊdoÊretornoÊàÊcasa. 
T. Amém. 
  
P. OÊSenhorÊJesusÊCristo,ÊmodeloÊdeÊ
oraçãoÊ eÊ deÊ vida,Ê vosÊ guieÊ nestaÊ ca-
minhadaÊquaresmalÊaÊumaÊverdadeiraÊ
conversão. 
T. Amém. 
  
P. OÊEspíritoÊdeÊsabedoriaÊeÊfortalezaÊ
vosÊsustentaÊnaÊlutaÊcontraÊoÊmal,Êpa-
raÊ poderdesÊ comÊ CristoÊ celebrarÊ aÊ
vitóriaÊdaÊPáscoa. 
T. Amém.  
  
P. Abençoe-vosÊDeusÊtodoÊpoderoso,Ê
PaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA REFLETIR 
 
NaÊhistóriaÊ doÊnossoÊBrasil,Ê quan-
doÊPeroÊVazÊdeÊCaminhaÊchegouÊàÊ
costaÊdoÊterritórioÊbrasileiro,Êmara-
vilhou-seÊcomÊtudoÊoÊqueÊvia.ÊDes-
creveuÊminunciosamenteÊosÊindíge-
nas,ÊaÊflora,ÊaÊfaunaÊeÊasÊáguasÊqueÊ
tinhaÊdianteÊdosÊolhos. 
AlgunsÊ anosÊ maisÊ tarde,Ê apósÊ aÊ
chegadaÊdosÊcolonizadoresÊcomeçaÊ
aÊocupaçãoÊeÊexploraçãoÊdoÊparaísoÊ
descritoÊporÊPeroÊVazÊdeÊCaminha.Ê
ParaÊrealizarÊesseÊtrabalho,ÊcomeçaÊ
aÊ exploraçãoÊ eÊ escravizaçãoÊ dasÊ
naçõesÊ indígenas.Ê DepoisÊ vieramÊ
osÊnegros,ÊtambémÊnaÊlinhaÊdaÊmãoÊ
deÊobraÊescrava. 
TemposÊmaisÊtardeÊsãoÊdelimitadosÊ
eÊ descritosÊ osÊ chamadosÊ biomasÊ
brasileiros.Ê AÊ expressãoÊ biomaÊ
vemÊ deÊ “bio”,Ê queÊ emÊ gregoÊ querÊ
dizerÊ “vida”Ê eÊ “oma”,Ê sufixoÊ tam-
bémÊgregoÊqueÊ querÊ dizerÊ “massa,Ê
grupoÊ ouÊ estruturaÊ deÊ vida”.Ê UmÊ
biomaÊ éÊ “umÊ conjuntoÊ deÊ vidaÊ
(animalÊeÊvegetal)ÊconstituídoÊpeloÊ
agrupamentoÊdeÊtiposÊdeÊvegetaçãoÊ
contíguosÊeÊidentificáveisÊemÊesca-
laÊ regional,Ê comÊ condiçõesÊgeocli-
máticasÊ similaresÊ eÊ históriaÊ com-
partilhadaÊ deÊmudanças,Ê oÊ queÊ re-
sultaÊemÊumaÊdiversidadeÊbiológicaÊ
própria”. 
HojeÊ temosÊ comoÊ objetivoÊ geral:Ê
cuidarÊdaÊcriação,ÊdeÊmodoÊespeci-
alÊ dosÊ biomasÊ brasileiros,Ê donsÊ deÊ
Deus,Ê eÊ promoverÊ relaçõesÊ frater-
nasÊcomÊaÊvidaÊeÊaÊculturaÊdosÊpo-
vos,ÊàÊluzÊdoÊEvangelho. 
Hoje,ÊmaisÊ deÊ 500Ê anosÊ depoisÊ daÊ
chegadaÊ dosÊ colonizadores,Ê termi-
noÊ esteÊ pequenoÊ textoÊ comÊ osÊ se-
guintesÊquestionamentos. 
OÊqueÊrestouÊdaquelaÊfloresta? 
OÊqueÊrestouÊdosÊpovos? 
OÊqueÊrestouÊdaquelasÊáguas? 
OÊqueÊrestouÊdaquelaÊimensaÊbiodi-
versidadeÊ queÊ maravilhavaÊ osÊ
olhos? 
 
 ÊPe.ÊJadeílsonÊJoséÊdaÊSilva 
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