
Com.: IrmãosÊeÊirmãs,ÊseguindoÊnos-
saÊcaminhadaÊpeloÊdesertoÊquaresmal,Ê
oÊ Senhor,Ê fonteÊ deÊ vidaÊ nova,Ê nosÊ
convidaÊaÊabrirÊosÊolhosÊparaÊvermosÊ
asÊmaravilhasÊdeÊDeus.ÊCelebrandoÊoÊ
domingoÊ daÊ alegria,Ê queremosÊ darÊ
glóriaÊ aÊ DeusÊ pelaÊ salvaçãoÊ queÊ eleÊ
ofereceÊ aÊ todosÊ nós.Ê ComÊ alegria,Ê
cantemos: 

 
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. NoÊinicioÊdestaÊcelebraçãoÊeucarís-
tica,Ê peçamosÊ aÊ conversãoÊ doÊ cora-
ção,Ê fonteÊ deÊ reconciliaçãoÊ eÊ comu-
nhãoÊ comÊ DeusÊ eÊ comÊ osÊ irmãosÊ eÊ
irmãs. 

 
P. QueÊ DeusÊ todoÊ poderosoÊ tenhaÊ
compaixãoÊ deÊ nós,Ê perdoeÊ osÊ nossosÊ
pecadosÊeÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna. 
T. Amém.  
 

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. ÓÊDeus,ÊqueÊporÊvossoÊFilhoÊreali-
zaisÊdeÊmodoÊadmirávelÊaÊreconcilia-
çãoÊ doÊ gêneroÊ humano,Ê concedeiÊ aoÊ
povoÊ cristãoÊ correrÊ aoÊ encontroÊ dasÊ
festasÊ queÊ seÊ aproximam,Ê cheioÊ deÊ
fervorÊ eÊ exultandoÊ deÊ fé.Ê PorÊ nossoÊ
SenhorÊ JesusÊCristo,Ê vossoÊ Filho,Ê naÊ
unidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 
 

 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: AÊlógicaÊdeÊDeusÊéÊsurpreen-
dente:ÊeleÊnãoÊolhaÊasÊaparências,ÊmasÊÊ
oÊcoração;ÊmasÊamaÊoÊpecador.ÊAÊcu-
raÊdoÊcegoÊvemÊabrirÊosÊnossosÊolhosÊ
paraÊ queÊ sempreÊ vejamosÊ esseÊ amorÊ
doÊ Senhor.Ê OuçamosÊ aÊ PalavraÊ queÊ
nosÊdespertaÊparaÊaÊpráticaÊdaÊjustiçaÊ
eÊdaÊmisericórdia. 
 

I LEITURA   
(1SmÊ16,Ê1b.Ê6-7.10-13a) 

 
Leitura do Primeiro Livro de Sa-
muel 
 
NaquelesÊ dias,Ê oÊ SenhorÊ disseÊ aÊ Sa-
muel:Ê EncheÊ oÊ chifreÊ deÊ óleoÊ eÊ vemÊ
paraÊ queÊ euÊ teÊ envieÊ àÊ casaÊ deÊ JesséÊ
deÊ Belém,Ê poisÊ escolhiÊ umÊ reiÊ paraÊ
mimÊentreÊosÊ seusÊ filhos.ÊAssimÊqueÊ
chegou,Ê SamuelÊ viuÊ aÊ EliabÊ eÊ disseÊ
consigoÊ “certamenteÊ éÊ esteÊ oÊ ungidoÊ
doÊSenhor!”ÊMasÊoÊSenhorÊdisse-lhe:Ê
NãoÊ olhesÊ paraÊ aÊ suaÊ aparênciaÊ nemÊ
paraÊaÊsuaÊgrandeÊestatura,ÊporqueÊeuÊ
oÊrejeitei.ÊNãoÊjulgoÊsegundoÊosÊcrité-
riosÊdoÊhomem:ÊoÊhomemÊvêÊasÊapa-
rências,Ê masÊ oÊ SenhorÊ olhaÊ oÊ cora-
ção”.Ê JesséÊ fezÊ virÊ seusÊ seteÊ filhosÊ àÊ
presençaÊdeÊSamuel,ÊmasÊSamuelÊdis-
se:Ê “OÊ SenhorÊ nãoÊ escolheuÊ aÊ ne-
nhumÊ deles”.Ê EÊ acrescentou:Ê “EstãoÊ
aquiÊ todosÊ osÊ teuÊ filhos?”Ê JesséÊ res-
pondeu:ÊRestaÊaindaÊoÊmaisÊnovoÊqueÊ
estáÊapascentandoÊasÊovelhas”.ÊEÊSa-
muelÊordenouÊaÊJessé:Ê“MandaÊbuscá-
lo,Ê poisÊ nãoÊ nosÊ sentaremosÊ àÊ mesaÊ
enquantoÊeleÊnãoÊchegar”.ÊJesséÊman-
douÊbuscá-lo.ÊEraÊDavi,Êruivo,ÊdeÊbe-
losÊolhosÊeÊdeÊformosaÊaparência.ÊEÊoÊ
SenhorÊ disse:Ê “Levanta-te,Ê unge-o:Ê éÊ
este!”Ê SamuelÊ tomouÊ oÊ chifreÊ comÊ
óleoÊ eÊ ungiuÊ aÊ DaviÊ naÊ presençaÊ deÊ
seusÊ irmãos.ÊEÊaÊpartirÊdaqueleÊdiaÊoÊ
espíritoÊ doÊ SenhorÊ seÊ apoderouÊ deÊ
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Davi. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (22) 

 
OÊSenhorÊéÊoÊpastorÊqueÊmeÊconduz;Ê
nãoÊmeÊfaltaÊcoisaÊalguma. 
 
OÊSenhorÊéÊoÊpastorÊqueÊmeÊconduz;Ê
nãoÊ meÊ faltaÊ coisaÊ alguma.Ê PelosÊ
pradosÊ eÊ campinasÊ verdejantesÊ eleÊ
meÊ levaÊ aÊ descansar.Ê ParaÊ asÊ águasÊ
repousantesÊmeÊencaminha,ÊeÊrestau-
raÊasÊminhasÊforças. 
 
EleÊmeÊguiaÊnoÊcaminhoÊmaisÊseguro,Ê
pelaÊhonraÊdoÊseuÊnome.ÊMesmoÊqueÊ
euÊ passeÊ peloÊ valeÊ tenebroso,Ê ne-
nhumÊmalÊeuÊtemerei.ÊEstaisÊcomigoÊ
comÊ bastãoÊ eÊ comÊ cajado,Ê elesÊ meÊ
dãoÊaÊsegurança! 
 
Preparais àÊminhaÊfrenteÊumaÊmesa,Ê
bemÊàÊvistaÊdoÊinimigo;ÊcomÊóleoÊvósÊ
ungisÊ minhaÊ cabeça,Ê eÊ oÊmeuÊ cáliceÊ
transborda. 
 
FelicidadeÊ eÊ todoÊ oÊbemÊ hãoÊ deÊ se-
guir-me,ÊporÊtodaÊaÊminhaÊvida;Êe,ÊnaÊ
casaÊdoÊSenhor,ÊhabitareiÊpelosÊtem-
posÊinfinitos. 
 

II  LEITURA (EfÊ5,Ê8-14) 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 
 
Irmãos: 
OutroraÊ éreisÊ trevas,Ê masÊ agoraÊ soisÊ
luzÊnoÊSenhor.ÊViveiÊ comoÊ filhosÊdaÊ
luz.ÊEÊ oÊ frutoÊ daÊ luzÊ chama-se:Ê bon-
dade,Êjustiça,Êverdade.ÊDiscerniÊoÊqueÊ
agradaÊ aoÊSenhor.ÊNãoÊ vosÊ associeisÊ
àsÊobrasÊdasÊ trevas,ÊqueÊnãoÊ levamÊaÊ
nada;Ê antes,Ê desmascarai-as.Ê OÊ queÊ
essaÊ genteÊ fazÊ emÊ segredo,Ê temÊ ver-
gonhaÊatéÊdeÊdizê-lo.ÊMasÊtudoÊqueÊéÊ
condenávelÊ torna-seÊ manifestoÊ pelaÊ
luz;ÊeÊtudoÊoÊqueÊéÊmanifestoÊéÊluz.ÊÉÊ
porÊissoÊqueÊseÊdiz:Ê“Desperta,ÊtuÊqueÊ
dormes,Êlevanta-teÊdentreÊosÊmortosÊeÊ
sobreÊtiÊCristoÊresplandecerá”. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
LouvorÊeÊhonraÊaÊvós,ÊSenhorÊJesus. 
Pois,Ê euÊ souÊ aÊ luzÊ doÊmundo,Ê quemÊ
nosÊdizÊéÊoÊSenhor;ÊeÊvaiÊterÊaÊluzÊdaÊ
VidaÊquemÊseÊfazÊmeuÊseguidor! 

 
EVANGELHO  (JoÊ9,Ê1-41) 

(maisÊlongo) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊJoão. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊ tempo,Ê aoÊ passar,Ê JesusÊ viuÊ
umÊhomemÊcegoÊdeÊnascença.ÊOsÊdis-
cípulosÊ perguntaramÊ aÊ Jesus:Ê “Mes-
tre,Ê quemÊ pecouÊ paraÊ queÊ nascesseÊ
cego:ÊeleÊouÊosÊseusÊpais?”ÊJesusÊres-
pondeu:Ê“NemÊeleÊnemÊseusÊpaisÊpe-
caram,Ê masÊ issoÊ serveÊ paraÊ queÊ asÊ
obrasÊdeÊDeusÊseÊmanifestemÊnele.ÊÉÊ
necessárioÊ queÊ nósÊ realizemosÊ asÊ
obrasÊ daqueleÊ queÊ meÊ enviou,Ê en-
quantoÊ éÊ dia.Ê VemÊ aÊ noite,Ê emÊ queÊ
ninguémÊ podeÊ trabalhar.Ê EnquantoÊ
estouÊ noÊ mundo,Ê euÊ souÊ aÊ luzÊ doÊ
mundo”.Ê DitoÊ isto,Ê JesusÊ cuspiuÊ noÊ
chão,Ê fezÊ lamaÊ comÊ aÊ salivaÊ eÊ colo-
cou-aÊsobreÊosÊolhosÊdoÊcego.ÊEÊdis-
se-lhe:Ê “VaiÊ lavar-teÊ naÊ piscinaÊ deÊ
Siloé”Ê(queÊquerÊdizer:ÊEnviado). 
OÊcegoÊ foi,Ê lavou-seÊ eÊ voltouÊ enxer-
gando.ÊOsÊvizinhosÊeÊosÊqueÊcostuma-
vamÊverÊoÊcegoÊ-ÊpoisÊeleÊeraÊmendi-
goÊ-Êdiziam:Ê“NãoÊéÊaqueleÊqueÊficavaÊ
pedindoÊesmola?”ÊUnsÊdiziam:Ê“Sim,Ê
éÊele!”ÊOutrosÊafirmavam:Ê“NãoÊéÊele,Ê
masÊ alguémÊ parecidoÊ comÊ ele”.Ê Ele,Ê
porém,Ê dizia:Ê “SouÊ euÊ mesmo!”Ê En-
tãoÊlheÊperguntaram:Ê“ComoÊéÊqueÊseÊ
abriramÊ osÊ teusÊ olhos?”Ê EleÊ respon-
deu:Ê“AqueleÊhomemÊchamadoÊJesusÊ
fezÊlama,Êcolocou-aÊnosÊmeusÊolhosÊeÊ
disse-me:Ê’VaiÊaÊSiloéÊeÊlava-te’.ÊEn-
tãoÊ fui,Ê lavei-meÊ eÊ comeceiÊ aÊ ver”.Ê
Perguntaram-lhe:Ê “OndeÊ estáÊ ele?”Ê
Respondeu:Ê“NãoÊsei”.Ê ÊLevaramÊen-
tãoÊ osÊ fariseusÊ oÊ homemÊ queÊ tinhaÊ
sidoÊcego.ÊOra,ÊeraÊsábado,ÊoÊdiaÊemÊ
queÊJesusÊtinhaÊfeitoÊlamaÊeÊabertoÊosÊ
olhosÊdoÊcego.ÊNovamente,Êentão,ÊlheÊ
perguntaramÊ osÊ fariseusÊ comoÊ tinhaÊ

recuperadoÊ aÊ vista.Ê Respondeu-lhe:Ê
“ColocouÊlamaÊsobreÊmeusÊolhos,ÊfuiÊ
lavar-meÊ eÊ agoraÊ vejo!”Ê Disseram,Ê
então,ÊalgunsÊdosÊ fariseus:Ê “EsseÊho-
memÊ nãoÊ vemÊ deÊ Deus,Ê poisÊ nãoÊ
guardaÊoÊsábado”.ÊMasÊoutrosÊdiziam:Ê
“ComoÊ podeÊ umÊ pecadorÊ fazerÊ taisÊ
sinais?”Ê EÊ haviaÊ divergênciaÊ entreÊ
eles.ÊPerguntaramÊoutraÊvezÊaoÊcego:Ê
“EÊtu,ÊqueÊdizesÊdaqueleÊqueÊteÊabriuÊ
osÊolhos?”ÊRespondeu:Ê“ÉÊumÊprofe-
ta”.ÊEntão,ÊosÊjudeusÊnãoÊacreditaramÊ
queÊ eleÊ tinhaÊ sidoÊ cegoÊ eÊ queÊ tinhaÊ
recuperadoÊaÊvista.ÊChamaramÊosÊpaisÊ
deleÊ eÊ perguntaram-lhes:Ê “EsteÊ éÊ oÊ
vossoÊ filho,Ê queÊ dizeisÊ terÊ nascidoÊ
cego?ÊComoÊéÊqueÊeleÊagoraÊestáÊen-
xergando?”Ê OsÊ seusÊ paisÊ disseram:Ê
“SabemosÊ queÊ esteÊ éÊ nossoÊ filhoÊ eÊ
queÊ nasceuÊ cego.Ê ComoÊ agoraÊ estáÊ
enxergando,Ê issoÊ nãoÊ sabemos.Ê EÊ
quemÊlheÊabriuÊosÊolhosÊtambémÊnãoÊ
sabemos.ÊInterrogai-o,ÊeleÊéÊmaiorÊdeÊ
idade,Ê eleÊ podeÊ falarÊ porÊ siÊmesmo”.Ê
OsÊ seusÊ paisÊ disseramÊ isso,Ê porqueÊ
tinhamÊ medoÊ dasÊ autoridadesÊ judai-
cas.Ê DeÊ fato,Ê osÊ judeusÊ jáÊ tinhamÊ
combinadoÊ expulsarÊ daÊ comunidadeÊ
quemÊdeclarasseÊqueÊJesusÊeraÊoÊMes-
sias.ÊFoiÊporÊissoÊqueÊseusÊpaisÊdisse-
ram:Ê “ÉÊmaiorÊdeÊ idade.Ê Interrogai-oÊ
aÊele”.ÊEntão,ÊosÊjudeusÊchamaramÊdeÊ
novoÊ oÊ homemÊ queÊ tinhaÊ sidoÊ cego.Ê
Disseram-lhe:Ê “DáÊ glóriaÊ aÊ Deus!Ê
NósÊ sabemosÊ queÊ esseÊ homemÊ éÊ umÊ
pecador”.Ê EntãoÊ eleÊ respondeu:Ê “SeÊ
eleÊéÊpecador,ÊnãoÊsei.ÊSóÊseiÊqueÊeuÊ
eraÊcegoÊeÊagoraÊvejo”.ÊPerguntaram-
lheÊentão:Ê“QueÊéÊqueÊeleÊteÊfez?ÊCo-
moÊ teÊ abriuÊ osÊ olhos?”Ê RespondeuÊ
ele:Ê “EuÊ jáÊ vosÊ disse,Ê eÊ nãoÊ escutas-
tes.Ê PorÊ queÊ quereisÊ ouvirÊ deÊ novo?ÊÊ
PorÊacasoÊquereisÊ tornar-vosÊdiscípu-
losÊdele?ÊEntãoÊinsultaram-no,Êdizen-
do:Ê “Tu,Ê sim,Ê ésÊ discípuloÊ dele!ÊNósÊ
somosÊdiscípulosÊdeÊMoisés.ÊNósÊsa-
bemosÊqueÊDeusÊfalouÊaÊMoisés,ÊmasÊ
esse,Ê nãoÊ sabemosÊ deÊ ondeÊ é”.Ê Res-
pondeu-lheÊ oÊ homem:Ê “Espantoso!Ê
VósÊnãoÊsabeisÊdeÊondeÊeleÊé?ÊNoÊen-
tanto,Ê eleÊ abriu-meÊ osÊ olhos!Ê Sabe-
mosÊqueÊDeusÊnãoÊescutaÊosÊpecado-
resÊmasÊescutaÊaqueleÊqueÊéÊpiedosoÊeÊ
queÊfazÊaÊsuaÊvontade.ÊJamaisÊseÊou-
viuÊdizerÊqueÊalguémÊtenhaÊabertoÊosÊ
olhosÊaÊumÊcegoÊdeÊnascença.ÊSeÊesteÊ
homemÊnãoÊ viesseÊ deÊDeus,Ê nãoÊ po-
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deriaÊ fazerÊ nada”.Ê OsÊ fariseusÊ disse-
ram-lhe:Ê“TuÊnascesteÊ todoÊemÊpeca-
doÊeÊestáÊnosÊensinando?”ÊEÊexpulsa-
ram-noÊ daÊ comunidade.Ê JesusÊ soubeÊ
queÊ oÊ tinhamÊ expulsado.Ê Encontran-
do-o,Ê perguntou-lhe:Ê “AcreditasÊ noÊ
FilhoÊ doÊ Homem?”Ê RespondeuÊ ele:Ê
“QuemÊ é,Ê Senhor,Ê paraÊ queÊ euÊ creiaÊ
nele?”ÊJesusÊdisse:Ê“TuÊoÊestásÊvendo;Ê
éÊ aqueleÊ queÊ estáÊ falandoÊ contigo”.Ê
ExclamouÊele:Ê“EuÊcreio,ÊSenhor!”ÊEÊ
prostrou-seÊ dianteÊ deÊ Jesus.Ê Então,Ê
JesusÊ disse:Ê “EuÊ vimÊ aÊ esteÊ mundoÊ
paraÊexercerÊumÊjulgamento,ÊaÊfimÊdeÊ
queÊosÊqueÊnãoÊveem,Êvejam,ÊeÊosÊqueÊ
veemÊseÊtornemÊcegos”.ÊÊAlgunsÊfari-
seus,Ê queÊ estavamÊ comÊ ele,Ê ouviramÊ
istoÊeÊlheÊdisseram:Ê“Porventura,Êtam-
bémÊ nósÊ somosÊ cegos?”ÊRespondeu-
lhesÊJesus:Ê“SeÊfôsseisÊcegos,ÊnãoÊte-
ríeisÊ culpa;Ê masÊ comoÊ dizeis:Ê ‘NósÊ
vemos’,ÊoÊvossoÊpecadoÊpermanece”. 
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. Aproximando-se,Ê caríssimosÊ ir-
mãosÊ eÊ irmãs,Ê aÊ solenidadeÊ daÊ Pás-
coa,Ê invoquemosÊoÊSenhorÊcomÊmaisÊ
insistência,Ê paraÊ queÊ possamosÊ parti-
ciparÊmaisÊplenamenteÊdoÊmistérioÊdaÊ
morteÊeÊressurreiçãoÊdoÊSenhor. 
 
1. Senhor,ÊqueÊvossaÊIgrejaÊvivaÊsem-
preÊ aÊ alegriaÊ pelaÊ PáscoaÊ doÊ vossoÊ
Filho,ÊqueÊ seÊ aproxima;ÊqueÊnósÊnãoÊ

sejamosÊ cegosÊ dianteÊ dasÊ injustiçasÊ
presentesÊ noÊ mundo.Ê NósÊ vosÊ pedi-
mos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
2. VósÊqueÊcurastesÊoÊcegoÊdeÊnascen-
ça,ÊlivraiÊaÊtodosÊdaÊcegueiraÊdoÊego-
ísmo,Ê daÊ discórdiaÊ eÊ daÊ indiferença.Ê
NósÊvosÊpedimos. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
3. VósÊqueÊsoisÊaÊluzÊdoÊmundo,Êdes-
pertaiÊ nosÊ catecúmenosÊ aÊ luzÊ daÊ fé.Ê
NósÊvosÊpedimos. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
P. ConcedeiÊaÊvossoÊpovoÊaÊgraçaÊdeÊ
corresponderÊ comÊ vossoÊ amor,Ê ser-
vindo-vosÊ comÊ alegriaÊ nosÊ irmãosÊ eÊ
irmãs,ÊprincipalmenteÊosÊmaisÊneces-
sitados.ÊPorÊCristo,ÊvossoÊFilhoÊeÊSe-
nhorÊnosso. 
 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.ÊÓÊDeus,Êconcedei-nosÊvenerarÊcomÊ
féÊeÊoferecerÊpelaÊredençãoÊdoÊmundoÊ
osÊ donsÊ queÊ nosÊ salvamÊ eÊ queÊ vosÊ
apresentamosÊ comÊ alegria.Ê PorÊ Cris-
to,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio:ÊOÊcegoÊdeÊnascença) 

  
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. 
 
PeloÊ mistérioÊ daÊ encarnação,Ê JesusÊ
conduziuÊ àÊ luzÊ daÊ féÊ aÊ humanidadeÊ
queÊcaminhavaÊnasÊtrevas.ÊEÊelevouÊàÊ
dignidadeÊdeÊfilhosÊeÊ filhasÊosÊescra-
vosÊ doÊ pecado,Ê fazendo-osÊ renascerÊ
dasÊáguasÊdoÊBatismo. 
 
PorÊ essaÊ razão,Ê comÊ osÊ anjosÊ eÊ comÊ
todosÊosÊsantos,ÊentoamosÊumÊcânticoÊ
novo,ÊparaÊproclamarÊvossaÊbondade,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. 
  
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. 
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P. EisÊoÊmistérioÊdaÊfé! 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
  
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.Ê ÓÊ Deus,Ê luzÊ deÊ todoÊ serÊ humanoÊ
queÊvemÊaÊ esteÊmundoÊ iluminaiÊnos-
sosÊcoraçõesÊcomÊoÊesplendorÊdaÊvos-
saÊ graça,Ê paraÊ pensarmosÊ sempreÊ oÊ
queÊvosÊagradaÊeÊamar-vosÊdeÊtodoÊoÊ
coração.ÊPorÊCristo,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.  
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