
Com.: IrmãosÊeÊirmãs,ÊexultemosÊdeÊ
alegria,ÊpoisÊaÊvidaÊvenceuÊaÊmorteÊeÊ
nosÊ deuÊ aÊ salvação!ÊQueÊ nossoÊ gritoÊ
deÊ “aleluia”Ê rompaÊ comÊ oÊ silêncioÊ
dasÊ trevasÊ eÊ brilheÊ paraÊ todosÊ aÊ vidaÊ
nova.ÊCelebremosÊ comÊ fervorÊ aÊPás-
coaÊdoÊSenhorÊqueÊéÊtambémÊaÊnossa,Ê
oÊpontoÊcentralÊdeÊnossaÊfé!ÊOÊSenhorÊ
ressurgiu!ÊCantemos: 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

ACOLHIDA E EXORTAÇÃO 
 

P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.ÊT. Amém. 
 
P. 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 paraÊ oÊ pecadoÊ eÊ aÊ ressurgirÊ
paraÊ umaÊ vidaÊ nova.Ê Reconheçamo-
nosÊ necessitadosÊ daÊ misericórdiaÊ doÊ
Pai. 
 
P. DeusÊtodoÊpoderosoÊtenhaÊcompai-
xãoÊdeÊnós,ÊperdoeÊosÊnossosÊpecadosÊ
eÊnosÊconduzaÊàÊvidaÊeterna. 
T. Amém. 
 

HINO DE LOUVOR 
 
P. GlóriaÊaÊDeusÊnasÊalturas, 
T. eÊpazÊnaÊterraÊaosÊhomensÊporÊEleÊ
amados.ÊSenhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: nósÊ vosÊ
louvamos,Ê nósÊ vosÊ bendizemos,Ê nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos, nósÊvosÊdamosÊgraçasÊporÊvossaÊ
imensaÊglória.ÊSenhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, SenhorÊDeus,ÊCor-
deiroÊ deÊ Deus,Ê FilhoÊ deÊ DeusÊ Pai.Ê
Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. VósÊqueÊtiraisÊ
oÊ pecadoÊdoÊmundo,Ê acolheiÊ aÊ nossaÊ
súplica.ÊVós que estais à direita do 

Pai, tende piedade de nós. SóÊvósÊ
soisÊoÊSanto,ÊsóÊvós,ÊoÊSenhor,Êsó vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo,ÊcomÊoÊEs-
píritoÊ Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai.Ê
Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

P. Oremos:ÊÓÊDeus,ÊporÊvossoÊFilhoÊ
Unigênito,Ê vencedorÊdaÊmorte,Ê abris-
tesÊhojeÊparaÊnósÊasÊportasÊdaÊeterni-
dade.ÊConcedeiÊque,ÊcelebrandoÊaÊres-
surreiçãoÊ doÊ Senhor,Ê renovadosÊ peloÊ
vossoÊ Espírito,Ê ressuscitemosÊ naÊ luzÊ
daÊvidaÊnova.ÊPorÊnossoÊSenhorÊJesusÊ
Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê naÊ unidadeÊ doÊ
EspíritoÊSanto. 
T. Amém. 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 
Com.: SomosÊtestemunhasÊdoÊtriunfoÊ
doÊRessuscitadoÊsobreÊoÊmalÊeÊaÊmor-
te.Ê ComÊ Jesus,Ê todosÊ nascemosÊ paraÊ
umaÊvidaÊnova,ÊpoisÊaÊnossaÊvidaÊper-
tenceÊ aÊ ele.Ê OuçamosÊ aÊ PalavraÊ queÊ
nosÊsurpreende! 

 
I  LEITURA  (At 10, 34a. 37-43) 

  
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
  
NaquelesÊdias,ÊPedroÊtomouÊaÊpalavraÊ
eÊdisse:Ê“VósÊsabeisÊoÊqueÊaconteceuÊ
emÊtodaÊaÊJudéia,ÊaÊcomeçarÊpelaÊGa-
lileia,ÊdepoisÊdoÊbatismoÊpregadoÊporÊ
João:ÊcomoÊJesusÊdeÊNazaréÊfoiÊungi-
doÊ porÊDeusÊ comÊ oÊEspíritoÊ SantoÊ eÊ
comÊpoder.ÊEleÊandouÊporÊtodaÊaÊpar-
te,Ê fazendoÊoÊbemÊeÊ curandoÊaÊ todosÊ
osÊ queÊ estavamÊ dominadosÊ peloÊ de-
mônio;Ê porqueÊDeusÊ estavaÊ comÊ ele.Ê
EÊ nósÊ somosÊ testemunhasÊ deÊ tudoÊ oÊ
queÊ JesusÊ fezÊ naÊ terraÊ dosÊ judeusÊ eÊ
emÊ Jerusalém.Ê ElesÊ oÊ mataram,Ê pre-
gando-oÊnumaÊcruz.ÊMasÊDeusÊoÊres-
suscitouÊnoÊterceiroÊdia,Êconcedendo-
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lheÊmanifestar-seÊnãoÊaÊ todoÊoÊpovo,Ê
masÊ àsÊ testemunhasÊ queÊ DeusÊ haviaÊ
escolhido:ÊaÊnós,ÊqueÊcomemosÊeÊbe-
bemosÊcomÊJesus,ÊdepoisÊqueÊressus-
citouÊ dosÊ mortos.Ê EÊ JesusÊ nosÊ man-
douÊ pregarÊ aoÊ povoÊ eÊ testemunharÊ
queÊDeusÊoÊconstituiuÊJuizÊdosÊvivosÊ
eÊ dosÊmortos.ÊTodosÊ osÊ profetasÊ dãoÊ
testemunhoÊ dele:Ê ‘TodoÊ aqueleÊ queÊ
crêÊemÊJesusÊrecebe,ÊemÊseuÊnome,ÊoÊ
perdãoÊdosÊpecados’”. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

  
SALMO RESPONSORIAL (117)Ê 

 
EsteÊ éÊ oÊ diaÊ queÊ oÊ SenhorÊ fezÊ paraÊ
nós:Êalegremo-nosÊeÊneleÊexultemos!Ê 
 
DaiÊ graçasÊ aoÊ Senhor,Ê porqueÊ eleÊ éÊ
bom!Ê“EternaÊéÊaÊsuaÊmisericórdia!”Ê
AÊ casaÊ deÊ IsraelÊ agoraÊ oÊ diga:Ê
“EternaÊéÊaÊsuaÊmisericórdia!” 
 
AÊmãoÊdireitaÊdoÊSenhor fezÊmaravi-
lhas,Ê aÊ mãoÊ direitaÊ doÊ SenhorÊ meÊ
levantou.ÊNãoÊmorrerei,ÊmasÊaoÊcon-
trário,ÊvivereiÊparaÊcantarÊasÊgrandesÊ
obrasÊdoÊSenhor! 
 
AÊpedraÊqueÊosÊpedreirosÊrejeitaram,Ê
tornou-seÊagoraÊaÊpedraÊangular.ÊPe-
loÊ SenhorÊ éÊ queÊ foiÊ feitoÊ tudoÊ isso:Ê
QueÊ maravilhasÊ eleÊ fezÊ aÊ nossosÊ
olhos! 

 
II  LEITURA   (Cl 3, 1-4) 

 
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses 
 
Irmãos,Ê seÊ ressuscitastesÊ comÊCristo,Ê
esforçai-vosÊporÊalcançarÊasÊcoisasÊdoÊ
alto,ÊondeÊestáÊCristo,ÊsentadoÊàÊdirei-
taÊdeÊDeus;ÊaspiraiÊàsÊcoisasÊcelestesÊ
eÊ nãoÊ àsÊ coisasÊ terrestres.Ê PoisÊ vósÊ
morrestes,ÊeÊaÊvossaÊvidaÊestáÊescon-
dida,Ê comÊ Cristo,Ê emÊ Deus.Ê QuandoÊ
Cristo,Ê vossaÊ vida,Ê aparecerÊ emÊ seuÊ
triunfo,Ê entãoÊ vósÊ aparecereisÊ tam-
bémÊcomÊele,ÊrevestidosÊdeÊglória. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 
 

 
 
 

SEQUÊNCIA 
 

Cantai,ÊcristãosÊafinal:Ê“Salve,ÊóÊvíti-
maÊ pascal!”Ê CordeiroÊ inocente,Ê oÊÊ
CristoÊabriu-nosÊdoÊPaiÊoÊaprisco. 
 
PorÊ todaÊ ovelhaÊ imolado,Ê doÊ mundoÊ
lavaÊ oÊ pecado.Ê DuelamÊ forteÊ eÊ maisÊ
forte:ÊéÊaÊvidaÊqueÊenfrentaÊaÊmorte. 
 
OÊ reiÊ daÊ vida,Ê cativo,Ê éÊ morto,Ê masÊ
reinaÊ vivo!Ê RespondeÊ pois,Ê óÊMaria:Ê
noÊteuÊcaminhoÊoÊqueÊhavia? 
 
“ViÊ CristoÊ ressuscitado,Ê oÊ túmuloÊ
abandonado.ÊOsÊ anjosÊ daÊ corÊ doÊ sol,Ê
dobradoÊaoÊchãoÊoÊlençol... 
 
OÊCristo,ÊqueÊlevaÊaosÊcéus,ÊcaminhaÊ
àÊ frenteÊ dosÊ seus!”Ê RessuscitouÊ deÊ
verdade.ÊÓÊRei,ÊóÊCristo,Êpiedade! 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia. 
OÊnossoÊcordeiroÊpascal,ÊJesusÊCris-
to,Ê jáÊ foiÊ imolado.Ê Celebremos,Ê as-
sim,Ê estaÊ festa,ÊnaÊsinceridadeÊeÊver-
dade.Ê 
 

EVANGELHO (Jo 20, 1-9) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊJoão. 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
NoÊ primeiroÊ diaÊ daÊ semana,Ê MariaÊ
MadalenaÊ foiÊ aoÊ túmuloÊ deÊ Jesus,Ê
bemÊ deÊ madrugada,Ê quandoÊ aindaÊ
estavaÊescuro,ÊeÊviuÊqueÊaÊpedraÊtinhaÊ
sidoÊ retiradaÊ doÊ túmulo.Ê EntãoÊ elaÊ
saiuÊ correndoÊ eÊ foiÊ encontrarÊ SimãoÊ
PedroÊeÊoÊoutroÊdiscípulo,ÊaqueleÊqueÊ
JesusÊamava,ÊeÊlhesÊdisse:Ê“TiraramÊoÊ
SenhorÊ doÊ túmulo,Ê eÊ nãoÊ sabemosÊ
ondeÊ oÊ colocaram”.Ê Ê Saíram,Ê então,Ê
PedroÊeÊoÊoutroÊdiscípuloÊeÊforamÊaoÊ
túmulo.ÊOsÊ doisÊ corriamÊ juntos,ÊmasÊ
oÊoutroÊdiscípuloÊcorreuÊmaisÊdepres-
saÊ queÊ PedroÊ eÊ chegouÊ primeiroÊ aoÊ
túmulo.Ê OlhandoÊ paraÊ dentro,Ê viuÊ asÊ
faixasÊdeÊlinhoÊnoÊchão,ÊmasÊnãoÊen-
trou.Ê ChegouÊ tambémÊ SimãoÊ Pedro,Ê

queÊvinhaÊcorrendoÊatrás,ÊeÊentrouÊnoÊ
túmulo.ÊViuÊasÊ faixasÊdeÊ linhoÊdeita-
dasÊnoÊchãoÊeÊoÊpanoÊqueÊtinhaÊestadoÊ
sobreÊ aÊ cabeçaÊ deÊ Jesus,Ê nãoÊ postoÊ
comÊasÊfaixas,ÊmasÊenroladoÊnumÊlu-
garÊ àÊ parte.Ê EntãoÊ entrouÊ tambémÊ oÊ
outroÊ discípulo,Ê queÊ tinhaÊ chegadoÊ
primeiroÊaoÊtúmulo.ÊEleÊviu,ÊeÊacredi-
tou.Ê DeÊ fato,Ê elesÊ aindaÊ nãoÊ tinhamÊ
compreendidoÊaÊEscritura,ÊsegundoÊaÊ
qualÊeleÊdeviaÊressuscitarÊdosÊmortos. 
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    mor-
tos. CreioÊnoÊEspíritoÊSanto;Êna san-
ta Igreja católica; naÊcomunhãoÊdosÊ
santos; na remissão dos pecados; naÊ
ressurreiçãoÊdaÊ carne;Êna vida eter-
na.  Amém. 

  
ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

 
P. CarosÊirmãosÊeÊirmãs,ÊnestaÊalegriaÊ
pascalÊinvoquemosÊaÊDeus,ÊcomÊmaisÊ
fervor,Ê paraÊ que,Ê tendoÊ atendidoÊ àsÊ
precesÊeÊsúplicaÊdoÊseuÊamadoÊFilho,Ê
considereÊ tambémÊ nossasÊ humildesÊ
orações. 
 
1. Senhor,Ê iluminaiÊ vossaÊ Igreja,Ê aÊ
fimÊdeÊqueÊelaÊsempreÊdê,ÊcomÊcora-
gemÊ eÊ espíritoÊ profético,Ê testemunhoÊ
daÊressurreiçãoÊeÊdaÊsalvação,ÊlutandoÊ
paraÊqueÊtodasÊasÊestruturasÊdeÊmorteÊ
noÊ mundoÊ sejamÊ vencidas.Ê NósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Ouvi-nos, Senhor! 
 
2. Senhor,ÊabençoaiÊoÊpapaÊFrancisco,Ê
nossoÊ arcebispoÊ ThomasÊ eÊ todosÊ osÊ
sacerdotes,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Ouvi-nos, Senhor! 
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3. Senhor,ÊqueÊnós,ÊcomoÊvossoÊpovoÊ
amado,Ê possamosÊ testemunharÊ comÊ
coragemÊeÊconfiançaÊaÊalegriaÊdaÊsal-
vação,ÊoferecidaÊaÊnósÊpelaÊressurrei-
çãoÊdoÊvossoÊFilho.ÊNósÊvosÊpedimos: 
T. Ouvi-nos, Senhor! 
  
P. ÓÊDeus,ÊsabeisÊqueÊaÊvidaÊdosÊho-
mensÊeÊdasÊmulheresÊdeÊhojeÊestáÊsu-
jeitaÊaÊtodaÊaÊespécieÊdeÊdificuldades;Ê
ouviÊosÊdesejosÊdaquelesÊqueÊvosÊsu-
plicamÊ eÊ realizaiÊ osÊ pedidosÊ dosÊ queÊ
creemÊemÊvós.ÊPorÊCristo,Ê nossoÊSe-
nhor.Ê 
T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

P. Orai,Ê irmãosÊ eÊ irmãs,Ê paraÊ queÊ oÊ
nossoÊ sacrifícioÊ sejaÊ aceitoÊ porÊDeusÊ
PaiÊtodo-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. TransbordandoÊ deÊ alegriaÊ pascal,Ê
nósÊvosÊoferecemos,ÊóÊDeus,ÊoÊsacri-
fícioÊpeloÊqualÊaÊvossaÊIgrejaÊmaravi-
lhosamenteÊrenasceÊeÊseÊalimenta.ÊPorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor.ÊT. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  I 
PrefácioÊdaÊPáscoaÊIÊ(MRÊág.Ê421) 

OÊmistérioÊpascal 
 
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 masÊ
sobretudoÊ nesteÊ diaÊ emÊ queÊ Cristo,Ê
nossaÊPáscoa,ÊfoiÊimolado. 
 
EleÊéÊoÊverdadeiroÊCordeiro,ÊqueÊ tiraÊ
oÊ pecadoÊ doÊmundo.ÊMorrendo,Ê des-

truiuÊaÊmorte,Êe,Êressurgindo,Êdeu-nosÊ
aÊvida. 
 
TransbordandoÊdeÊalegriaÊpascal,ÊnósÊ
nosÊ unimosÊ aosÊ anjosÊ eÊ aÊ todosÊ osÊ
santos,Ê paraÊ celebrarÊ aÊ vossaÊ glória,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. PaiÊdeÊmisericórdia,ÊaÊquemÊsobemÊ
nossosÊlouvores,ÊnósÊvosÊpedimosÊporÊ
JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ FilhoÊ eÊ SenhorÊ
nosso,ÊqueÊ abençoeisÊ estasÊoferendasÊ
apresentadasÊaoÊvossoÊaltar. 
T. Abençoai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 
 
P. NósÊ asÊ oferecemosÊ pelaÊ vossaÊ
IgrejaÊ santaÊ eÊ católica:Ê concedei-lheÊ
pazÊeÊproteção,Êunindo-aÊnumÊsóÊcor-
poÊ eÊ governando-aÊ porÊ todaÊ aÊ terra.Ê
NósÊasÊoferecemosÊtambémÊpeloÊvos-
soÊservoÊoÊpapaÊN.,ÊporÊnossoÊarcebis-
poÊN.,ÊeÊporÊ todosÊosÊqueÊguardamÊaÊ
féÊqueÊreceberamÊdosÊapóstolos. 
T. Conservai a vossa Igreja sempre 
unida! 
 
P. Lembrai-vos,Ê óÊ Pai,Ê dosÊ vossosÊ
filhosÊeÊfilhasÊN.ÊN.ÊeÊdeÊtodosÊosÊqueÊ
circundamÊ esteÊ altar,Ê dosÊ quaisÊ co-
nheceisÊaÊfidelidadeÊeÊaÊdedicaçãoÊemÊ
vosÊ servir.ÊElesÊvosÊoferecemÊconos-
coÊ esteÊ sacrifícioÊ deÊ louvorÊ porÊ siÊ eÊ
porÊ todosÊosÊ seus,ÊeÊelevamÊaÊvósÊasÊ
suasÊprecesÊparaÊalcançarÊoÊperdãoÊdeÊ
suasÊfaltas,ÊaÊsegurançaÊemÊsuasÊvidasÊ
eÊaÊsalvaçãoÊqueÊesperam. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos! 
 
P. EmÊcomunhãoÊcomÊ todaÊ aÊ Igreja,Ê
celebramosÊ oÊ diaÊ santoÊ daÊ ressurrei-
çãoÊ deÊ nossoÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo.Ê
VeneramosÊ tambémÊ aÊVirgemÊMariaÊ
eÊ seuÊ esposoÊ SãoÊ José;Ê osÊ santosÊ
ApóstolosÊeÊMártires:ÊPedroÊeÊPaulo,Ê
AndréÊ eÊ todosÊosÊvossosÊSantos.ÊPorÊ
seusÊ méritosÊ eÊ precesÊ concedei-nosÊ
semÊcessarÊaÊvossaÊproteção.Ê 
T. Em comunhão com toda a Igreja 
aqui estamos! 

P. Recebei,Ê óÊ Pai,Ê comÊ bondade,Ê aÊ
oferendaÊdosÊvossosÊservosÊeÊdeÊtodaÊ
aÊ vossaÊ família;Ê dai-nosÊ sempreÊ aÊ
vossaÊpaz,Êlivrai-nosÊdaÊcondenaçãoÊeÊ
acolhei-nosÊentreÊosÊvossosÊeleitos.Ê 
Dignai-vos,ÊóÊPai,ÊaceitarÊeÊsantificarÊ
estasÊ oferendas,Ê aÊ fimÊdeÊ queÊ seÊ tor-
nemÊparaÊnósÊoÊCorpoÊeÊoÊSangueÊdeÊ
JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ FilhoÊ eÊ SenhorÊ
nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor! 
 
P. NaÊ noiteÊ emÊ queÊ iaÊ serÊ entregue,Ê
eleÊ tomouÊ oÊ pãoÊ emÊ suasÊmãos,Ê ele-
vouÊosÊolhosÊaÊvós,ÊóÊPai,ÊdeuÊgraçasÊ
eÊoÊpartiuÊeÊdeuÊaÊseusÊdiscípulos,Êdi-
zendo: 
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: IS-
TO É O MEU CORPO, QUE SE-
RÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
P. DoÊmesmoÊmodo,ÊaoÊfimÊdaÊceia,Ê
eleÊtomouÊoÊcáliceÊemÊsuasÊmãos,ÊdeuÊ
graçasÊnovamenteÊeÊoÊdeuÊaÊseusÊdis-
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
paixãoÊdoÊvossoÊFilho,ÊdaÊsuaÊressur-
reiçãoÊ dentreÊ osÊ mortosÊ eÊ gloriosaÊ
ascensãoÊ aosÊ céus,Ê nós,Ê vossosÊ ser-
vos,ÊeÊtambémÊvossoÊpovoÊsanto,ÊvosÊ
oferecemos,ÊóÊPai,ÊdentreÊosÊbensÊqueÊ
nosÊdestes,ÊoÊsacrifícioÊperfeitoÊeÊsan-
to,ÊpãoÊdaÊvidaÊeternaÊeÊcáliceÊdaÊsal-
vação. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
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P. Recebei,ÊóÊPai,Ê estaÊoferenda,Êco-
moÊrecebestesÊaÊofertaÊdeÊAbel,ÊoÊsa-
crifícioÊ eÊ AbraãoÊ eÊ osÊ donsÊ deÊ
Melquisedeque.Ê NósÊ vosÊ suplicamosÊ
queÊelaÊsejaÊ levadaÊàÊvossaÊpresença,Ê
paraÊque,ÊaoÊparticiparmosÊdesteÊaltar,Ê
recebendoÊ oÊ CorpoÊ eÊ oÊ SangueÊ deÊ
vossoÊ Filho,Ê sejamosÊ repletosÊ deÊ to-
dasÊasÊgraçasÊeÊbênçãosÊdoÊcéu. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta! 
 
P. Lembrai-vos,Ê óÊ Pai,Ê dosÊ vossosÊ
filhosÊeÊfilhasÊN.ÊN.ÊqueÊpartiramÊdes-
taÊvida,ÊmarcadosÊcomÊoÊsinalÊdaÊfé. 
AÊeles,ÊeÊaÊtodosÊosÊqueÊadormeceramÊ
noÊCristo,ÊconcedeiÊaÊfelicidade,ÊaÊluzÊ
eÊaÊpaz. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
 
P. EÊaÊtodosÊnósÊpecadores,ÊqueÊcon-
fiamosÊnaÊvossaÊimensaÊmisericórdia,Ê
concedei,Ê nãoÊ porÊ nossosÊ méritos,Ê
masÊ porÊ vossaÊ bondade,Ê oÊ convívioÊ
dosÊApóstolosÊeÊMártires:ÊJoãoÊBatis-
taÊ eÊEstevão,ÊMatiasÊ eÊBarnabéÊ eÊ to-
dosÊosÊvossosÊsantos.ÊPorÊCristo,ÊSe-
nhorÊnosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos elei-
tos! 
 
P. PorÊeleÊnãoÊcessaisÊdeÊcriarÊeÊsanti-
ficarÊ estesÊ bensÊ eÊ distribuí-losÊ entreÊ
nós. 
PorÊCristo,Ê comÊCristo,Ê emÊCristo,Ê aÊ
vós,ÊDeusÊPaiÊtodoÊpoderoso,ÊnaÊuni-
dadeÊdoÊEspíritoÊSanto,Ê todaÊhonraÊeÊ
todaÊaÊglória,ÊagoraÊeÊparaÊsempre. 
T. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 
P. ObedientesÊàÊpalavraÊdoÊSalvadorÊ
eÊ formadosÊ porÊ seuÊ divinoÊ ensina-
mento,ÊousamosÊdizer: 
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.Ê 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 aguardamosÊ aÊ
vindaÊdoÊCristo,ÊSalvador. 
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 DeusÊ
queÊtiraÊoÊpecadoÊdoÊmundo. 
T. Senhor, eu não sou digno (a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a). 
  

CANTO DE COMUHÃO 
  

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Guardai,Ê óÊ Deus,Ê aÊ vossaÊ IgrejaÊ
sobÊ aÊ vossaÊ constanteÊ proteçãoÊ paraÊ
que,Ê renovadosÊ pelosÊ sacramentosÊ
pascais,ÊcheguemosÊàÊluzÊdaÊressurei-
ção.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

 
 
 
 
 
 

BÊNÇÃO  FINAL 
  
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. QueÊ oÊ DeusÊ todoÊ poderosoÊ vosÊ
abençoeÊnestaÊsolenidadeÊpascalÊeÊvosÊ
protejaÊcontraÊtodoÊpecado.Ê 
T. Amém. 
 
P. AqueleÊqueÊnosÊrenovaÊparaÊaÊvidaÊ
eterna,ÊpelaÊressurreiçãoÊdoÊseuÊFilhoÊ
vosÊenriqueçaÊcomÊoÊdomÊdaÊimorta-
lidade.Ê 
T. Amém. 
 
P. EÊvósÊque,ÊtranscorridosÊosÊdiasÊdaÊ
paixãoÊdoÊSenhor,ÊcelebraisÊcomÊale-
griaÊaÊfestaÊdaÊPáscoa,ÊpossaisÊchegarÊ
exultantesÊàÊfestaÊdasÊeternasÊalegrias. 
T. Amém. 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊtodo-poderoso,Ê
PaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém.  
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