
Com.: CarosÊirmãosÊeÊirmãs,ÊestamosÊ
chegandoÊ aoÊ finalÊ desteÊ tempoÊ deÊ
preparaçãoÊparaÊaÊPáscoaÊdoÊSenhor.Ê
NesteÊ domingoÊ colocamo-nosÊ dianteÊ
daÊressurreiçãoÊcomoÊdomÊdoÊCristoÊaÊ
nós.Ê EleÊ éÊ aÊ vidaÊ queÊ nosÊ renovaÊ eÊ
nosÊ arrancaÊ deÊ nossosÊ túmulos.Ê QueÊ
nesteÊ encontro,Ê talÊ comoÊMarta,Ê pro-
fessemosÊ nossaÊ féÊ emÊ JesusÊ eÊ cami-
nhemosÊ aoÊ seuÊ encontro.Ê IniciemosÊ
cantando. 

 
CANTO DE ENTRADA 

 
SAUDAÇÃO INICIAL 

 
P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P.Ê AÊ graçaÊ eÊ aÊ pazÊ deÊ Deus,Ê nossoÊ
Pai,ÊeÊdeÊJesusÊCristo,ÊnossoÊSenhor,Ê
estejamÊconvosco. 
 

T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo! 

 
ATO PENITENCIAL 

 
P. NoÊdiaÊemÊqueÊcelebramosÊaÊvitó-
riaÊdeÊCristoÊsobreÊoÊpecadoÊeÊaÊmor-
te,Ê nósÊ tambémÊ somosÊ convidadosÊ aÊ
morrerÊ aoÊ pecadoÊ eÊ aÊ ressurgirÊ paraÊ
umaÊ vidaÊ nova.Ê Reconheçamo-nosÊ
necessitadosÊdaÊmisericórdiaÊdoÊPai. 

 
P. DeusÊtodoÊpoderosoÊtenhaÊcompai-
xãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊosÊnossosÊpecadosÊ
eÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna. 
T. Amém.  
 

ORAÇÃO DO DIA 
 
P. SenhorÊ nossoÊ Deus,Ê dai-nosÊ porÊ
vossaÊgraçaÊcaminharÊcomÊalegriaÊnaÊ
mesmaÊ caridadeÊ queÊ levouÊ oÊ vossoÊ
FilhoÊ aÊ entregar-seÊ àÊ morteÊ noÊ seuÊ
amorÊ peloÊmundo.ÊPorÊ nossoÊSenhorÊ

JesusÊCristo,ÊvossoÊFilho,ÊnaÊunidadeÊ
doÊEspíritoÊSanto.ÊT. Amém. 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 
Com.: NaÊliturgiaÊdaÊPalavraÊdeÊhojeÊ
acolheremosÊ oÊ conviteÊ deÊ vidaÊ novaÊ
queÊoÊSenhorÊnosÊfaz.ÊEleÊnosÊvivifi-
caráÊporÊmeioÊdoÊEspíritoÊqueÊressus-
citouÊJesus!ÊOuçamosÊcomÊatenção. 
 

I LEITURA  (EzÊ37,Ê12-14) 
 
Leitura da Profecia de Ezequiel 
 
AssimÊ falaÊ oÊ SenhorÊ Deus:Ê “ÓÊ meuÊ
povo,ÊvouÊabrirÊasÊvossasÊsepulturasÊeÊ
conduzir-vosÊparaÊaÊ terraÊdeÊ Israel;ÊeÊ
quandoÊ euÊ abrirÊ asÊ vossasÊ sepulturasÊ
eÊvosÊfizerÊsairÊdelas,ÊsabereisÊqueÊeuÊ
souÊ oÊ Senhor.Ê PoreiÊ emÊ vósÊ oÊ meuÊ
espírito,ÊparaÊqueÊvivaisÊeÊvosÊcoloca-
reiÊemÊvossaÊterra.ÊEntãoÊsabereisÊqueÊ
eu,ÊoÊSenhor,ÊdigoÊeÊfaçoÊ-ÊoráculoÊdoÊ

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 
 

 
 

5ºÊDOMINGOÊDAÊQUARESMA 
26ÊDEÊMARÇOÊDEÊ2023Ê-ÊANOÊA 

1 



Senhor”.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
SALMO RESPONSORIAL (129) 

 
NoÊSenhor,ÊtodaÊgraçaÊeÊredenção! 
 
DasÊprofundezasÊeuÊclamoÊaÊvós,ÊSe-
nhor,Ê escutaiÊ aÊ minhaÊ voz!Ê VossosÊ
ouvidosÊestejamÊbemÊatentosÊaoÊcla-
mor daÊminhaÊprece! 
 
SeÊ levardesÊ emÊ contaÊ nossasÊ faltas,Ê
quemÊ haveráÊ deÊ subsistir?Ê MasÊ emÊ
vósÊ seÊencontraÊoÊperdão,ÊeuÊvosÊ te-
moÊeÊemÊvósÊespero. 
 
NoÊSenhorÊponhoÊaÊminhaÊesperan-
ça,Ê esperoÊ emÊ suaÊ palavra.Ê AÊ mi-
nh’almaÊesperaÊ noÊSenhorÊmaisÊ queÊ
oÊvigiaÊpelaÊaurora. 
 
EspereÊ IsraelÊ peloÊSenhor,ÊmaisÊqueÊ
oÊ vigiaÊ pelaÊ aurora!Ê PoisÊ noÊSenhor 
seÊ encontraÊ todaÊgraçaÊ eÊ copiosaÊ re-
denção.ÊEleÊvemÊ libertarÊ aÊ IsraelÊ deÊ
todaÊaÊsuaÊculpa. 
 

II  LEITURA (RmÊ8,Ê8-11) 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 
 
Irmãos: 
OsÊ queÊ vivemÊ segundoÊ aÊ carneÊ nãoÊ
podemÊ agradarÊ aÊ Deus.Ê VósÊ nãoÊ vi-
veisÊsegundoÊaÊcarne,ÊmasÊsegundoÊoÊ
espírito,Ê seÊ realmenteÊ oÊ EspíritoÊ deÊ
DeusÊ moraÊ emÊ vós.Ê SeÊ alguémÊ nãoÊ
temÊoÊEspíritoÊdeÊCristo,ÊnãoÊpertenceÊ
aÊ Cristo.Ê Se,Ê porém,Ê CristoÊ estáÊ emÊ
vós,ÊemboraÊvossoÊcorpoÊestejaÊferidoÊ
deÊmorteÊporÊcausaÊdoÊpecado,ÊvossoÊ
espíritoÊ estáÊ cheioÊ deÊ vida,Ê graçasÊ àÊ
justiça.Ê E,Ê seÊ oÊ EspíritoÊ daqueleÊ queÊ
ressuscitouÊ JesusÊ dentreÊ osÊ mortosÊ
moraÊ emÊ vós,Ê entãoÊ aqueleÊ queÊ res-
suscitouÊ JesusÊCristoÊ dentreÊ osÊmor-
tosÊ vivificaráÊ tambémÊ vossosÊ corposÊ
mortaisÊporÊmeioÊdoÊseuÊEspíritoÊqueÊ
moraÊemÊvós. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
GlóriaÊ aÊ vós,Ê óÊ Cristo,Ê verboÊ deÊ
Deus.ÊEuÊsouÊaÊressurreição,ÊeuÊsouÊaÊ
vida.ÊQuemÊcrêÊemÊmimÊnãoÊmorreráÊ
eternamente. 

 
EVANGELHO  (JoÊ11,Ê1-45) 

(maisÊlongo) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊJoão. 
T. Glória a vós, Senhor! 
 
NaqueleÊtempo,ÊhaviaÊumÊdoente,ÊLá-
zaro,Ê queÊ eraÊ deÊBetânia,Ê oÊ povoadoÊ
deÊMariaÊeÊdeÊMarta,ÊsuaÊirmã.ÊMariaÊ
eraÊ aquelaÊ queÊ ungiraÊ oÊ SenhorÊ comÊ
perfumeÊeÊenxugaraÊosÊpésÊdeleÊcomÊ
seusÊcabelos.ÊOÊirmãoÊdela,ÊLázaro,ÊéÊ
queÊ estavaÊ doente.ÊAsÊ irmãsÊmanda-
ramÊ entãoÊ dizerÊ aÊ Jesus:Ê “Senhor,Ê
aqueleÊqueÊamasÊestáÊdoente”.ÊOuvin-
doÊisto,ÊJesusÊdisse:Ê“EstaÊdoençaÊnãoÊ
levaÊ àÊmorte;Ê elaÊ serveÊ paraÊ aÊ glóriaÊ
deÊ Deus,Ê paraÊ queÊ oÊ FilhoÊ deÊ DeusÊ
sejaÊ glorificadoÊ porÊ ela”.Ê JesusÊ eraÊ
muitoÊ amigoÊ deÊ Marta,Ê deÊ suaÊ irmãÊ
MariaÊeÊdeÊLázaro.ÊQuandoÊouviuÊqueÊ
esteÊ estavaÊ doente,Ê JesusÊ ficouÊ aindaÊ
doisÊ diasÊ noÊ lugarÊ ondeÊ seÊ encontra-
va.Ê Então,Ê disseÊ aosÊ discípulos:Ê
“VamosÊdeÊnovoÊàÊJudéia”.ÊOsÊdiscí-
pulosÊdisseram-lhe:Ê“Mestre,ÊaindaÊháÊ
poucoÊ osÊ judeusÊ queriamÊ apedrejar-
te,Ê eÊ agoraÊ vaisÊ outraÊ vezÊ paraÊ lá?”Ê
JesusÊrespondeu:Ê“OÊdiaÊnãoÊtemÊdo-
zeÊhoras?ÊSeÊalguémÊcaminhaÊdeÊdia,Ê
nãoÊ tropeça,Ê porqueÊ vêÊ aÊ luzÊ desteÊ
mundo.Ê MasÊ seÊ alguémÊ caminhaÊ deÊ
noite,Êtropeça,ÊporqueÊlheÊfaltaÊaÊluz”.Ê
DepoisÊacrescentou:Ê“OÊnossoÊamigoÊ
LázaroÊ dorme.Ê MasÊ euÊ vouÊ acordá-
lo”.ÊOsÊdiscípulosÊdisseram:Ê“Senhor,Ê
seÊ eleÊ dorme,Ê vaiÊ ficarÊ bom”.Ê JesusÊ
falavaÊ daÊ morteÊ deÊ Lázaro,Ê masÊ osÊ
discípulosÊ pensaramÊ queÊ falasseÊ doÊ
sonoÊmesmo.ÊEntãoÊJesusÊdisseÊaber-
tamente:Ê“LázaroÊestáÊmorto.ÊMasÊporÊ
causaÊ deÊ vós,Ê alegro-meÊ porÊ nãoÊ terÊ
estadoÊ lá,Ê paraÊ queÊ creiais.Ê MasÊ va-
mosÊ paraÊ juntoÊ dele”.Ê EntãoÊ Tomé,Ê
cujoÊnomeÊsignificaÊGêmeo,ÊdisseÊaosÊ
companheiros:Ê “VamosÊ nósÊ tambémÊ

paraÊ morrermosÊ comÊ ele”.Ê QuandoÊ
JesusÊ chegou,Ê encontrouÊ LázaroÊ se-
pultadoÊ haviaÊ quatroÊ dias.Ê BetâniaÊ
ficavaÊaÊunsÊtrêsÊquilômetrosÊdeÊJeru-
salém.ÊMuitosÊjudeusÊtinhamÊvindoÊàÊ
casaÊdeÊMartaÊeÊMariaÊparaÊasÊconso-
larÊporÊcausaÊdoÊirmão.ÊQuandoÊMar-
taÊsoubeÊqueÊJesusÊtinhaÊchegado,ÊfoiÊ
aoÊencontroÊdele.ÊMariaÊficouÊsentadaÊ
emÊ casa.Ê EntãoÊMartaÊ disseÊ aÊ Jesus:Ê
“Senhor,ÊseÊtivessesÊestadoÊaqui,ÊmeuÊ
irmãoÊnãoÊteriaÊmorrido.ÊMasÊmesmoÊ
assim,Ê euÊ seiÊ queÊ oÊ queÊ pediresÊ aÊ
Deus,Ê eleÊ teÊ concederá”.ÊRespondeu-
lheÊ Jesus:Ê “TeuÊ irmãoÊ ressuscitará”.Ê
DisseÊMarta:Ê“EuÊseiÊqueÊeleÊressusci-
taráÊ naÊ ressurreição,Ê noÊ últimoÊ dia”.Ê
EntãoÊ JesusÊ disse:Ê “EuÊ souÊ aÊ ressur-
reiçãoÊ eÊ aÊ vida.Ê QuemÊ crêÊ emÊmim,Ê
mesmoÊ queÊ morra,Ê viverá.Ê EÊ todoÊ
aqueleÊ queÊ viveÊ eÊ crêÊ emÊ mim,Ê nãoÊ
morreráÊ jamais.Ê CrêsÊ isto?”Ê Respon-
deuÊ ela:Ê “Sim,Ê Senhor,Ê euÊ creioÊ fir-
mementeÊqueÊtuÊésÊoÊMessias,ÊoÊFilhoÊ
deÊ Deus,Ê queÊ deviaÊ virÊ aoÊ mundo”.Ê
DepoisÊdeÊterÊditoÊisto,ÊelaÊfoiÊchamarÊ
aÊsuaÊ irmã,ÊMaria,ÊdizendoÊbaixinho:Ê
“OÊMestreÊestáÊaíÊeÊteÊchama”.ÊQuan-
doÊMariaÊouviuÊ isso,Ê levantou-seÊde-
pressaÊeÊfoiÊaoÊencontroÊdeÊJesus.ÊJe-
susÊestavaÊaindaÊforaÊdoÊpovoado,ÊnoÊ
mesmoÊlugarÊondeÊMartaÊseÊtinhaÊen-
contradoÊcomÊele.ÊOsÊjudeusÊqueÊesta-
vamÊemÊcasaÊconsolando-a,ÊquandoÊaÊ
viramÊlevantar-seÊdepressaÊeÊsair,Ê fo-
ramÊatrásÊdela,ÊpensandoÊqueÊfosseÊaoÊ
túmuloÊ paraÊ aliÊ chorar.Ê IndoÊ paraÊ oÊ
lugarÊ ondeÊ estavaÊ Jesus,Ê quandoÊ oÊ
viu,ÊcaiuÊdeÊjoelhosÊdianteÊdeleÊeÊdis-
se-lhe:Ê “Senhor,Ê seÊ tivessesÊ estadoÊ
aqui,ÊoÊmeuÊirmãoÊnãoÊteriaÊmorrido”.Ê
QuandoÊJesusÊaÊviuÊchorar,ÊeÊtambémÊ
osÊ queÊ estavamÊ comÊ ela,Ê estremeceuÊ
interiormente,Ê ficouÊ profundamenteÊ
comovido,ÊeÊperguntou:Ê“OndeÊoÊco-
locastes?”Ê Responderam:Ê “VemÊ ver,Ê
Senhor”.Ê EÊ JesusÊ chorou.Ê EntãoÊ osÊ
judeusÊ disseram:Ê “VedeÊ comoÊ eleÊ oÊ
amava!”.Ê AlgunsÊ deles,Ê porém,Ê dizi-
am:Ê “Este,Ê queÊ abriuÊosÊolhosÊ aoÊ ce-
go,Ê nãoÊ podiaÊ tambémÊ terÊ feitoÊ comÊ
queÊLázaroÊnãoÊmorresse?”ÊDeÊnovo,Ê
JesusÊ ficouÊ interiormenteÊ comovido.Ê
ChegouÊaoÊtúmulo.ÊEraÊumaÊcaverna,Ê
fechadaÊcomÊumaÊpedra.ÊDisseÊJesus:Ê
“TiraiÊ aÊ pedra!”Ê Marta,Ê aÊ irmãÊ doÊ
morto,Ê interveio:Ê “Senhor,Ê jáÊ cheiraÊ
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mal.Ê EstáÊmortoÊ háÊ quatroÊ dias”.Ê Je-
susÊlheÊrespondeu:Ê“NãoÊteÊdisseÊque,Ê
seÊ creres,Ê verásÊ aÊ glóriaÊ deÊ Deus?”Ê
TiraramÊentãoÊaÊpedra.ÊJesusÊlevantouÊ
osÊolhosÊparaÊoÊaltoÊeÊdisse:Ê“Pai,ÊeuÊ
teÊdouÊgraçasÊporqueÊmeÊouviste.ÊEuÊ
seiÊqueÊsempreÊmeÊescutas.ÊMasÊdigoÊ
istoÊporÊcausaÊdoÊpovoÊqueÊmeÊrodeia,Ê
paraÊ queÊ creiaÊ queÊ tuÊ meÊ enviaste”.Ê
TendoÊ ditoÊ isso,Ê exclamouÊ comÊ vozÊ
forte:Ê “Lázaro,Ê vemÊ paraÊ fora!”Ê OÊ
mortoÊ saiu,Ê atadoÊ deÊ mãosÊ comÊ osÊ
lençóisÊ mortuáriosÊ eÊ oÊ rostoÊ cobertoÊ
comÊumÊpano.ÊEntãoÊJesusÊlhesÊdisse:Ê
“Desatai-oÊeÊdeixai-oÊcaminhar!”ÊEn-
tão,ÊmuitosÊdosÊjudeusÊqueÊtinhamÊidoÊ
àÊcasaÊdeÊMariaÊeÊviramÊoÊqueÊJesusÊ
fizera,ÊcreramÊnele. 
PalavraÊdaÊSalvação.Ê 
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. IrmãosÊeÊ irmãs,ÊnaÊcertezaÊdeÊqueÊ
DeusÊPaiÊnosÊamaÊeÊnosÊperdoa,Êele-
vemosÊ nossasÊ preces,Ê confiantesÊ naÊ
misericórdiaÊ deÊ Deus,Ê queÊ deveÊ im-
pregnarÊaÊculturaÊcristãÊeÊaÊmissãoÊdaÊ
Igreja.ÊSupliquemosÊcomÊfé:Ê 
T. Senhor, escutai a nossa prece.  
 
1. FortaleceiÊ aÊ SantaÊ IgrejaÊ emÊ suaÊ
missãoÊ deÊ pregarÊ aÊ misericórdia,Ê
anunciandoÊ Jesus,Ê queÊ veioÊ salvarÊ eÊ
nãoÊcondenar. 
T. Senhor, escutai a nossa prece. 
 

2. IluminaiÊosÊgovernantes,ÊparaÊqueÊ
seÊ preocupemÊmaisÊ comÊ oÊ futuroÊ daÊ
nação,ÊsobretudoÊdosÊexcluídos.Ê 
T. Senhor, escutai a nossa prece.  
  
3. ProtegeiÊaÊfamíliaÊcontraÊtodoÊtipoÊ
exploraçãoÊ eÊ fazeiÊ doÊ larÊ cristãoÊ oÊ
lugarÊdaÊmisericórdiaÊeÊdoÊperdão.Ê 
T. Senhor, escutai a nossa prece.  
  
4. Ajudai-nosÊ aÊ nosÊ prepararÊ paraÊ aÊ
SemanaÊSantaÊcomÊoÊcoraçãoÊsedentoÊ
deÊconversão. 
T. Senhor, escutai a nossa prece.  
  
P. SenhorÊ Jesus,Ê atendeiÊ nossasÊ pre-
cesÊ eÊ concedei-nosÊ que,Ê seguindoÊ osÊ
VossosÊ mandamentos,Ê nosÊ prepare-
mosÊdignamenteÊparaÊasÊFestaÊqueÊseÊ
aproximam.ÊVósÊqueÊsoisÊDeusÊcomÊoÊ
PaiÊnaÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
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.ÊDeusÊtodoÊpoderoso,ÊconcedeiÊaosÊ
vossosÊ filhosÊ eÊ filhasÊ que,Ê formadosÊ
pelosÊ ensinamentosÊ daÊ féÊ cristã,Ê se-
jamÊ purificadosÊ porÊ esteÊ sacrifício.Ê
PorÊCristo,ÊnossoÊSenhor.ÊT. Amém. 

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 

(Prefácio:ÊLázaro) 
  
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. 
 
NaÊ verdade,Ê éÊ justoÊ eÊ necessário,Ê éÊ
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. 

VerdadeiroÊ homem,Ê JesusÊ chorouÊ oÊ
amigoÊ Lázaro.Ê DeusÊ vivoÊ eÊ eterno,Ê
eleÊoÊ ressuscitou,Ê tirando-oÊdoÊ túmu-
lo. 
 
Compadecendo-seÊ daÊ humanidade,Ê
queÊjazÊnaÊmorteÊdoÊpecado,ÊporÊseusÊ
sagradosÊ mistériosÊ eleÊ nosÊ elevaÊ aoÊ
ReinoÊdaÊvidaÊnova. 
 
EnquantoÊ esperamosÊ aÊ glóriaÊ eterna,Ê
comÊ osÊ anjosÊ eÊ comÊ todosÊ osÊ santosÊ
nósÊ vosÊ aclamamos,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! 
  
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-
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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. 

  
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 Concedei,Ê óÊ DeusÊ todoÊ poderoso,Ê
queÊ sejamosÊ sempreÊ contadosÊ entreÊ
osÊ membrosÊ deÊ CristoÊ cujoÊ CorpoÊ eÊ
SangueÊ comungamos.Ê PorÊ Cristo,Ê
nossoÊSenhor. 
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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