
Com.: IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê nestaÊ cami-
nhadaÊ noÊ desertoÊ quaresmal,Ê oÊ Se-
nhorÊ seÊ ofereceÊ aÊ todosÊ nósÊ comoÊ
fonteÊ deÊÁguaÊViva,Ê fonteÊ deÊ vidaÊ eÊ
salvação.ÊQueÊesteÊencontroÊabraÊnos-
soÊ coraçãoÊ eÊ nosÊ transforme!Ê Cante-
mos: 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.ÊT. 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! 

 
RITO PARA BÊNÇÃO  

E ASPERSÃO DA ÁGUA 
 

P. IrmãosÊ eÊ irmãsÊ emÊ Cristo,Ê invo-
quemosÊ oÊ SenhorÊ nossoÊ DeusÊ paraÊ
queÊ seÊdigneÊ abençoarÊ estaÊ águaÊqueÊ
vaiÊserÊaspergidaÊsobreÊnós,Êrecordan-
doÊoÊnossoÊbatismo.ÊQueÊeleÊseÊdigneÊ
ajudar-nosÊ paraÊ permanecermosÊ fiéisÊ
aoÊEspíritoÊqueÊrecebemos. 
 
DeusÊeternoÊeÊtodoÊpoderoso,Êquises-
tesÊ queÊ pelaÊ água,Ê fonteÊ deÊ vidaÊ eÊ

princípioÊ deÊ purificação,Ê asÊ nossasÊ
almasÊ fossemÊ purificadasÊ eÊ recebes-
semÊ oÊ prêmioÊ daÊ vidaÊ eterna.ÊAben-
çoaiÊ estaÊ águaÊ paraÊ queÊ nosÊ protejaÊ
nesteÊdiaÊqueÊvosÊéÊconsagrado,ÊeÊre-
novaiÊ emÊ nósÊ aÊ fonteÊ vivaÊ deÊ vossaÊ
graça,ÊaÊfimÊdeÊqueÊnosÊlivreÊdeÊtodosÊ
osÊ malesÊ eÊ possamosÊ nosÊ aproximarÊ
deÊvósÊcomÊoÊcoraçãoÊpuroÊeÊreceberÊ
aÊ vossaÊ salvação.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ
Senhor.ÊT. Amém! 
 
P. QueÊDeusÊtodoÊpoderosoÊnosÊpuri-
fiqueÊdosÊnossosÊpecadosÊe,ÊpelaÊcele-
braçãoÊ destaÊ Eucaristia,Ê nosÊ torneÊ
dignosÊdaÊmesaÊdeÊseuÊreino. 
T. Amém.  
 

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeus,ÊfonteÊdeÊtodaÊmisericórdiaÊ
eÊdeÊtodaÊbondade,ÊvósÊnosÊindicastesÊ
oÊ jejum,Ê aÊ esmolaÊ eÊ aÊ oraçãoÊ comoÊ
remédioÊ contraÊ oÊ pecado.Ê AcolheiÊ
estaÊconfissãoÊdaÊnossaÊfraquezaÊparaÊ
que,Ê humilhadosÊ pelaÊ consciênciaÊ deÊ
nossasÊ faltas,Ê sejamosÊ confortadosÊ
pelaÊ vossaÊ misericórdia.Ê PorÊ nossoÊ
SenhorÊ JesusÊCristo,Ê vossoÊ Filho,Ê naÊ
unidadeÊdoÊEspíritoÊSanto.ÊT. Amém! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: MoisésÊ intercedeuÊpeloÊpovo,Ê
eÊ aÊ presençaÊ constanteÊ doÊ SenhorÊ seÊ
manifestou:Ê eleÊ sempreÊ saciaÊ aÊ sedeÊ
deÊseusÊfilhos!ÊJesusÊéÊaÊfonteÊdaÊver-
dadeiraÊ alegria;Ê eleÊ deuÊ aÊ vidaÊ porÊ
nós,ÊparaÊnosÊtrazerÊaÊsalvação.ÊOuça-
mos: 
 

I LEITURA  (ExÊ17,Ê3-7) 
 
Leitura do Livro do Êxodo 
 
NaquelesÊ dias,Ê oÊ povoÊ sedentoÊ deÊ
água,Ê murmuravaÊ contraÊ MoisésÊ eÊ

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
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dizia:Ê “PorÊ queÊ nosÊ fizesteÊ sairÊ doÊ
Egito?Ê FoiÊ paraÊ nosÊ fazerÊ morrerÊ deÊ
sede,ÊaÊnós,ÊnossosÊfilhosÊeÊnossoÊga-
do?”Ê MoisésÊ clamouÊ aoÊ Senhor,Ê di-
zendo:Ê“QueÊfareiÊporÊesteÊpovo?ÊPorÊ
poucoÊnãoÊmeÊapedrejam!”ÊOÊSenhorÊ
disseÊaÊMoisés:Ê“PassaÊadianteÊdoÊpo-
voÊ eÊ levaÊ contigoÊ algunsÊ anciãosÊ deÊ
Israel.Ê TomaÊ aÊ tuaÊ varaÊ comÊ queÊ fe-
risteÊ oÊ rioÊ NiloÊ eÊ vai.Ê EuÊ estareiÊ lá,Ê
dianteÊdeÊti,ÊsobreÊoÊrochedo,ÊnoÊmon-
teÊHoreb.ÊFerirásÊaÊpedraÊeÊdelaÊsairáÊ
águaÊparaÊoÊpovoÊbeber”.ÊMoisésÊas-
simÊ fezÊ naÊ presençaÊ dosÊ anciãosÊ deÊ
Israel.ÊEÊdeuÊàqueleÊlugarÊoÊnomeÊdeÊ
MassaÊeÊMeriba,ÊporÊcausaÊdaÊdisputaÊ
dosÊfilhosÊdeÊIsraelÊeÊporqueÊtentaramÊ
oÊSenhor,Êdizendo:Ê“OÊSenhorÊestáÊnoÊ
meioÊdeÊnós,ÊouÊnão?” 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (94) 

 
HojeÊ nãoÊ fecheisÊ oÊ vossoÊ coração,Ê
masÊouvi aÊvozÊdoÊSenhor! 
 
Vinde,Ê exultemosÊ deÊ alegriaÊ noÊ Se-
nhor,ÊaclamemosÊoÊRochedoÊqueÊnosÊ
salva!ÊAoÊ seuÊencontroÊ caminhemosÊ
comÊ louvores,Ê eÊ comÊ cantosÊ deÊ ale-
griaÊoÊcelebremos! 
 
VindeÊadoremosÊeÊprostremo-nosÊporÊ
terra,Ê eÊajoelhemosÊanteÊoÊDeusÊqueÊ
nosÊcriou!ÊPorqueÊeleÊéÊoÊnossoÊDeus,Ê
nossoÊPastor,ÊeÊnósÊsomosÊoÊseuÊpo-
voÊ eÊ seuÊ rebanho,Ê asÊ ovelhasÊ queÊ
conduzÊcomÊsuaÊmão. 
 
OxaláÊouvísseisÊhojeÊaÊsuaÊvoz:Ê“NãoÊ
fecheisÊ osÊ coraçõesÊ comoÊ emÊMeri-
ba,Ê comoÊ emÊ Massa,Ê noÊ deserto,Ê
aqueleÊ dia,Ê emÊ queÊ outroraÊ vossosÊ
paisÊ meÊ provocaram,Ê apesarÊ deÊ te-
remÊvistoÊasÊminhasÊobras”. 
 

II  LEITURA (RmÊ5,Ê1-2.5-8) 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 
 
Irmãos: 
JustificadosÊ pelaÊ fé,Ê estamosÊ emÊ pazÊ
comÊDeus,Ê pelaÊmediaçãoÊdoÊSenhorÊ
nosso,Ê JesusÊ Cristo.Ê PorÊ eleÊ tivemosÊ
acesso,Ê pelaÊ fé,Ê aÊ estaÊ graça,Ê naÊqualÊ

estamosÊ firmesÊ eÊ nosÊ gloriamos,Ê naÊ
esperançaÊdaÊglóriaÊdeÊDeus.ÊEÊaÊes-
perançaÊ nãoÊ decepciona,Ê porqueÊ oÊ
amorÊdeÊDeusÊfoiÊderramadoÊemÊnos-
sosÊcoraçõesÊpeloÊEspíritoÊSantoÊqueÊ
nosÊfoiÊdado.ÊComÊefeito,ÊquandoÊéra-
mosÊ aindaÊ fracos,Ê CristoÊmorreuÊ pe-
losÊ ímpios,Ê noÊ tempoÊmarcado.ÊDifi-
cilmenteÊalguémÊmorreráÊporÊumÊjus-
to;ÊporÊumaÊpessoaÊmuitoÊboa,Ê talvezÊ
alguémÊseÊanimeÊaÊmorrer.ÊPoisÊbem,Ê
aÊ provaÊ deÊ queÊDeusÊ nosÊ amaÊ éÊ queÊ
CristoÊ morreuÊ porÊ nós,Ê quandoÊ éra-
mosÊaindaÊpecadores. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
GlóriaÊeÊlouvorÊaÊvós,ÊóÊCristo.Ê 
NaÊverdade,ÊsoisÊSenhor,ÊoÊSalvadorÊ
doÊmundo.ÊSenhor,Êdai-meÊáguaÊvivaÊ
aÊfimÊdeÊeuÊnãoÊterÊsede! 

 
EVANGELHO  (JoÊ4,Ê5-42) 

(maisÊlongo) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊJoão. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê JesusÊ chegouÊ aÊ umaÊ
cidadeÊ daÊ Samaria,Ê chamadaÊ Sicar,Ê
pertoÊdoÊ terrenoÊqueÊJacóÊ tinhaÊdadoÊ
aoÊseuÊfilhoÊJosé.ÊEraÊaíÊqueÊficavaÊoÊ
poçoÊ deÊ Jacó.Ê CansadoÊ daÊ viagem,Ê
JesusÊ sentou-seÊ juntoÊ aoÊ poço.Ê EraÊ
porÊ voltaÊ doÊ meioÊ dia.Ê ChegouÊ umaÊ
mulherÊ daÊ SamariaÊ paraÊ tirarÊ água.Ê
JesusÊ lheÊ disse:Ê “Dá-meÊ deÊ beber”.Ê
OsÊ discípulosÊ tinhamÊ idoÊ àÊ cidadeÊ
paraÊ comprarÊ alimentos.Ê AÊ mulherÊ
samaritanaÊ disseÊ entãoÊ aÊ Jesus:Ê
“ComoÊ éÊ queÊ tu,Ê sendoÊ judeu,Ê pedesÊ
deÊbeberÊaÊmim,ÊqueÊsouÊumaÊmulherÊ
samaritana?”Ê DeÊ fato,Ê osÊ judeusÊ nãoÊ
seÊ dãoÊ comÊ osÊ samaritanos.ÊRespon-
deu-lheÊ Jesus:Ê “SeÊ tuÊ conhecessesÊ oÊ
domÊdeÊDeusÊ eÊquemÊéÊ queÊ teÊpede:Ê
‘Dá-meÊdeÊbeber’,ÊtuÊmesmaÊlheÊpedi-
riasÊaÊele,ÊeÊeleÊteÊdariaÊáguaÊviva”.ÊÊAÊ
mulherÊ disseÊ aÊ Jesus:Ê “Senhor,Ê nemÊ
sequerÊ tensÊ baldeÊ eÊ oÊ poçoÊ éÊ fundo.Ê
DeÊ ondeÊ vaisÊ tirarÊ aÊ águaÊ viva?Ê PorÊ

acaso,Ê ésÊ maiorÊ queÊ nossoÊ paiÊ Jacó,Ê
queÊnosÊdeuÊoÊpoçoÊeÊqueÊdeleÊbebeu,Ê
comoÊtambémÊseusÊfilhosÊeÊseusÊani-
mais?”Ê RespondeuÊ Jesus:Ê “TodoÊ
aqueleÊqueÊbebeÊdestaÊáguaÊteráÊsedeÊ
deÊ novo.Ê MasÊ quemÊ beberÊ daÊ águaÊ
queÊeuÊlheÊdarei,ÊesseÊnuncaÊmaisÊteráÊ
sede.ÊEÊaÊáguaÊqueÊeuÊlheÊderÊseÊtor-
naráÊneleÊumaÊfonteÊdeÊáguaÊqueÊjorraÊ
paraÊaÊvidaÊeterna”.ÊAÊmulherÊdisseÊaÊ
Jesus:Ê “Senhor,Ê dá-meÊ dessaÊ água,Ê
paraÊ queÊ euÊ nãoÊ tenhaÊ maisÊ sedeÊ eÊ
nemÊ tenhaÊ deÊ virÊ aquiÊ paraÊ tirá-la”.Ê
Disse-lheÊJesus:Ê“VaiÊchamarÊteuÊma-
ridoÊeÊvoltaÊaqui”.ÊAÊmulherÊ respon-
deu:Ê “EuÊ nãoÊ tenhoÊ marido”.Ê JesusÊ
disse:Ê “DissesteÊ bem,Ê queÊ nãoÊ tensÊ
marido,ÊpoisÊ tivesteÊcincoÊmaridos,ÊeÊ
oÊqueÊtensÊagoraÊnãoÊéÊoÊteuÊmarido.Ê
NissoÊ falasteÊ aÊ verdade”.Ê AÊ mulherÊ
disseÊ aÊ Jesus:Ê “Senhor,Ê vejoÊ queÊ ésÊ
umÊprofeta!ÊOsÊnossosÊpaisÊadoraramÊ
nesteÊ monteÊ masÊ vósÊ dizeisÊ queÊ emÊ
JerusalémÊéÊqueÊseÊdeveÊadorar”.ÊDis-
se-lheÊ Jesus:Ê “Acredita-me,Ê mulher:Ê
estáÊ chegandoÊ aÊ horaÊ emÊ queÊ nemÊ
nesteÊmonte,ÊnemÊemÊJerusalémÊado-
rareisÊ oÊ Pai.Ê VósÊ adoraisÊ oÊ queÊ nãoÊ
conheceis.Ê NósÊ adoramosÊ oÊ queÊ co-
nhecemos,Ê poisÊ aÊ salvaçãoÊ vemÊ dosÊ
judeus.ÊMasÊestáÊchegandoÊaÊhora,ÊeÊéÊ
agora,Ê emÊ queÊ osÊ verdadeirosÊ adora-
doresÊ adorarãoÊ oÊ PaiÊ emÊ espíritoÊ eÊ
verdade.ÊDeÊ fato,ÊestesÊsãoÊosÊadora-
doresÊqueÊoÊPaiÊprocura.ÊDeusÊéÊespí-
ritoÊ eÊ aquelesÊ queÊ oÊ adoramÊ devemÊ
adorá-loÊ emÊ espíritoÊ eÊ verdade”.Ê AÊ
mulherÊdisseÊaÊJesus:Ê“SeiÊqueÊoÊMes-
siasÊ(queÊseÊchamaÊCristo)ÊvaiÊchegar.Ê
QuandoÊeleÊvier,ÊvaiÊnosÊfazerÊconhe-
cerÊ todasÊasÊcoisas”.ÊDisse-lheÊJesus:Ê
“SouÊeu,ÊqueÊestouÊ falandoÊcontigo”.Ê
NesseÊ momento,Ê chegaramÊ osÊ discí-
pulosÊeÊficaramÊadmiradosÊdeÊverÊJe-
susÊ falandoÊ comÊ aÊmulher.ÊMasÊ nin-
guémÊperguntou:Ê “QueÊdesejas?”Êou:Ê
“PorÊqueÊfalasÊcomÊela?”ÊEntãoÊaÊmu-
lherÊdeixouÊoÊseuÊcântaroÊeÊfoiÊàÊcida-
de,ÊdizendoÊaoÊpovo:Ê“VindeÊverÊumÊ
homemÊ queÊmeÊ disseÊ tudoÊ oÊ queÊ euÊ
fiz.Ê SeráÊ queÊ eleÊ nãoÊ éÊ oÊCristo?”ÊOÊ
povoÊsaiuÊdaÊcidadeÊeÊfoiÊaoÊencontroÊ
deÊJesus.ÊEnquantoÊisso,ÊosÊdiscípulosÊ
insistiamÊ comÊ Jesus,Ê dizendo:Ê
“Mestre,Êcome”.ÊÊJesus,ÊporémÊdisse-
lhes:Ê“EuÊtenhoÊumÊalimentoÊparaÊco-
merÊqueÊvósÊnãoÊconheceis”.ÊOsÊdis-
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cípulosÊ comentavamÊ entreÊ si:Ê “SeráÊ
queÊalguémÊtrouxeÊalgumaÊcoisaÊparaÊ
eleÊ comer?”Ê Disse-lhesÊ Jesus:Ê “OÊ
meuÊ alimentoÊ éÊ fazerÊ aÊ vontadeÊ da-
queleÊqueÊmeÊenviouÊeÊ realizarÊaÊsuaÊ
obra.Ê NãoÊ dizeisÊ vós:Ê ‘AindaÊ quatroÊ
meses,Ê eÊ aíÊ vemÊaÊ colheita!”ÊPoisÊ euÊ
vosÊdigo:ÊLevantaiÊosÊolhosÊeÊvedeÊosÊ
campos:Ê elesÊ estãoÊ douradosÊ paraÊ aÊ
colheita!ÊOÊceifeiroÊjáÊestáÊrecebendoÊ
oÊ salário,Ê eÊ recolheÊ frutoÊparaÊ aÊvidaÊ
eterna.ÊAssim,ÊoÊqueÊsemeiaÊseÊalegraÊ
juntoÊcomÊoÊqueÊcolhe’.ÊPoisÊéÊverda-
deÊoÊprovérbioÊqueÊdiz:Ê’UmÊéÊoÊqueÊ
semeiaÊ eÊ outroÊ oÊ queÊ colhe’.ÊEuÊ vosÊ
envieiÊparaÊcolherÊaquiloÊqueÊnãoÊtra-
balhastes.Ê OutrosÊ trabalharamÊ eÊ vósÊ
entrastesÊ noÊ trabalhoÊ deles”.Ê MuitosÊ
samaritanosÊ daquelaÊ cidadeÊ abraça-
ramÊaÊféÊemÊJesus,ÊporÊcausaÊdaÊpala-
vraÊ daÊ mulherÊ queÊ testemunhava:Ê
“EleÊmeÊdisseÊtudoÊoÊqueÊeuÊfiz”.ÊPorÊ
isso,ÊosÊsamaritanosÊvieramÊaoÊencon-
troÊdeÊJesusÊeÊpediramÊqueÊpermane-
cesseÊ comÊeles.Ê JesusÊ permaneceuÊ aíÊ
doisÊdias.ÊEÊmuitosÊoutrosÊcreramÊporÊ
causaÊ daÊ suaÊ palavra.Ê EÊ disseramÊ àÊ
mulher:Ê“JáÊnãoÊcremosÊporÊcausaÊdasÊ
tuasÊpalavras,ÊpoisÊnósÊmesmosÊouvi-
mosÊeÊ sabemos,ÊqueÊesteÊéÊverdadei-
ramenteÊoÊsalvadorÊdoÊmundo”.Ê 
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. IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê elevemosÊasÊnos-
sasÊprecesÊaÊDeusÊPaiÊtodoÊpoderoso,Ê
queÊ desejaÊ queÊ todosÊ osÊ homensÊ seÊ
salvemÊ eÊ cheguemÊ aoÊ conhecimentoÊ
daÊverdade. 
 
1. Senhor,Ê nãoÊ permitaisÊ queÊ nosÊ
tranquilizemosÊ enquantoÊ noÊ mundo,Ê
muitosÊ filhosÊ vossosÊ têmÊ sedeÊ eÊ fo-
me;Ê queÊ lutemosÊ emÊ favorÊ daÊ digni-
dadeÊdeÊtodosÊeles.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
2. Senhor,ÊqueÊdesejemosÊsempreÊbe-
berÊdaÊfonteÊdaÊÁguaÊViva,ÊvossoÊFi-
lho,Ê queÊ nosÊ trazÊ aÊ verdadeiraÊ felici-
dade.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
3. Senhor,ÊqueÊosÊ falecidosÊdeÊnossaÊ
comunidadeÊsejamÊacolhidosÊporÊvós,Ê
porÊ vossosÊ anjosÊ eÊ santosÊ noÊ festimÊ
daÊ eternidade;Ê queÊ seusÊ familiaresÊ
encontremÊ aquiÊ aÊ fonteÊ daÊ féÊnaÊ res-
surreição.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
P. Deus,Ê nossoÊ refúgioÊ eÊ força,Ê queÊ
soisÊaÊfonteÊdaÊcompaixão,ÊatendeiÊàsÊ
precesÊdeÊvossaÊIgreja,ÊparaÊalcançar-
mosÊ comÊ segurançaÊ oÊ queÊ pedimosÊ
comÊfé.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
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.ÊÓÊDeusÊdeÊbondade,Êconcedei-nosÊ
porÊ esteÊ sacrifícioÊ que,Ê pedindoÊ per-
dãoÊdeÊnossosÊpecados,ÊsaibamosÊper-
doarÊaÊnossosÊ semelhantes.ÊPorÊCris-
to,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio:ÊAÊSamaritana) 

  
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,ÊporÊCristo,ÊSenhorÊnosso. 
 
AoÊpedirÊàÊSamaritanaÊqueÊ lheÊdesseÊ
deÊ beber,Ê JesusÊ lheÊ davaÊ oÊ domÊ deÊ
crer.Ê EÊ saciadaÊ suaÊ sedeÊ deÊ fé,Ê lheÊ
acrescentouÊoÊfogoÊdoÊamor.ÊPorÊessaÊ
razão,Ê vosÊ servemÊ todasÊ asÊ criaturas,Ê
comÊjustiçaÊvosÊlouvamÊosÊredimidosÊ
e,Êunânimes,ÊvosÊbendizemÊosÊvossosÊ
santos. 
 
Concedei-nosÊtambémÊaÊnósÊassociar-
nosÊ aosÊ seusÊ louvores,Ê cantandoÊ
(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
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. 
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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 livrai
-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.Ê ÓÊDeus,Ê tendoÊ recebidoÊ oÊ penhorÊ
doÊvossoÊmistérioÊceleste,Ê eÊ jáÊ sacia-
dosÊ naÊ terraÊ comÊ oÊ pãoÊ doÊ céu,Ê nósÊ
vosÊ pedimosÊ aÊ graçaÊ deÊ manifestarÊ
emÊ nossaÊ vidaÊ oÊ queÊ oÊ sacramentoÊ
realizouÊ emÊ nós.Ê PorÊ Cristo,Ê nossoÊ
Senhor. 
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.  
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