
Com.: IrmãosÊeÊirmãs,Êalegremo-nos!Ê
AoÊ vencerÊ aÊ morte,Ê CristoÊ nosÊ fezÊ
viverÊporÊseuÊamor.ÊCelebrarÊoÊdiaÊdoÊ
SenhorÊéÊfazerÊaÊexperiênciaÊdoÊRes-
suscitadoÊqueÊseÊfazÊpresenteÊnoÊmeioÊ
deÊnós.ÊNaÊalegriaÊdoÊencontroÊcomÊoÊ
CristoÊRessuscitado,Êcantemos. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO 
 

P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P. AÊvós,Êirmãos,ÊpazÊeÊféÊdaÊparteÊdeÊ
Deus,ÊoÊPai,ÊeÊdoÊSenhorÊJesusÊCristo. 
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
oÊpecadoÊdoÊmundo,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:ÊÓÊDeusÊdeÊeternaÊmiseri-
córdia,Ê queÊ reacendeisÊ aÊ féÊ doÊ vossoÊ
povoÊ naÊ renovaçãoÊ daÊ festaÊ pascal,Ê
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aumentaiÊ aÊ graçaÊ queÊ nosÊ destes.Ê EÊ
fazeiÊ queÊ compreendamosÊ melhorÊ oÊ
batismoÊqueÊnosÊlavou,ÊoÊespíritoÊqueÊ
nosÊ deuÊ novaÊ vida,Ê eÊ oÊ sangueÊ queÊ
nosÊ redimiu.ÊPorÊnossoÊSenhorÊ JesusÊ
Cristo,ÊvossoÊFilhoÊnaÊunidadeÊdoÊEs-
píritoÊSanto.Ê 
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 2, 42-47) 

  
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
  
OsÊ queÊ haviamÊ seÊ convertidoÊ eramÊ
perseverantesÊemÊouvirÊoÊensinamen-
toÊdosÊapóstolos,ÊnaÊcomunhãoÊfrater-
na,ÊnaÊfraçãoÊdoÊpãoÊeÊnasÊorações.ÊEÊ
todosÊ estavamÊ cheiosÊ deÊ temorÊ porÊ
causaÊ dosÊ numerososÊ prodígiosÊ eÊ si-
naisÊqueÊosÊapóstolosÊrealizavam.ÊTo-
dosÊ osÊ queÊ abraçavamÊ aÊ féÊ viviamÊ
unidosÊeÊcolocavamÊtudoÊemÊcomum;Ê
vendiamÊ suasÊ propriedadesÊ eÊ seusÊ
bensÊeÊ repartiamÊoÊdinheiroÊentreÊ to-
dos,ÊconformeÊaÊnecessidadeÊdeÊcadaÊ
um.ÊDiariamente,ÊtodosÊfrequentavamÊ
oÊTemplo,ÊpartiamÊoÊpãoÊpelasÊ casasÊ
eÊ unidos,Ê tomavamÊ aÊ refeiçãoÊ comÊ
alegriaÊ eÊ simplicidadeÊ deÊ coração.Ê
LouvavamÊ aÊDeusÊ eÊ eramÊ estimadosÊ
porÊ todoÊ oÊ povo.Ê E,Ê cadaÊ dia,Ê oÊ Se-
nhorÊ acrescentavaÊ aoÊ seuÊ númeroÊ
maisÊpessoasÊqueÊseriamÊsalvas. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

  
SALMO RESPONSORIAL (117)  

 
DaiÊgraçasÊ aoÊSenhor,Ê porqueÊEleÊ éÊ
bom;ÊeternaÊéÊaÊsuaÊmisericórdia! 
 
AÊ casaÊ deÊ IsraelÊ agoraÊ oÊ diga:Ê
“EternaÊéÊaÊsuaÊmisericórdia!”ÊAÊca-
saÊdeÊAarãoÊagoraÊoÊdiga:Ê“EternaÊéÊ
aÊsuaÊmisericórdia!”ÊOsÊqueÊtememÊoÊ
SenhorÊ agoraÊ oÊ digam:Ê “EternaÊ éÊ aÊ
suaÊmisericórdia!” 
 

Empurraram-me,ÊtentandoÊderrubar-
me,ÊmasÊveioÊoÊSenhorÊ emÊmeuÊ so-
corro.Ê OÊ SenhorÊ éÊ minhaÊ forçaÊ eÊ oÊ
meuÊ canto,Ê eÊ tornou-seÊ paraÊmimÊ oÊ
Salvador.Ê“ClamoresÊdeÊalegriaÊeÊdeÊ
vitóriaÊ ressoemÊ pelasÊ tendasÊ dosÊ fi-
éis”. 
 
“AÊpedraÊqueÊosÊpedreirosÊrejeitaramÊ
tornou-seÊ agoraÊ aÊ pedraÊ angular”.ÊÊ
PeloÊSenhorÊéÊqueÊfoiÊfeitoÊtudoÊisso:Ê
QueÊ maravilhasÊ eleÊ fezÊ aÊ nossosÊ
olhos!ÊEsteÊéÊoÊdiaÊqueÊoÊSenhorÊfezÊ
paraÊnós,Ê alegremo-nosÊ eÊneleÊ exul-
temos! 

 
II  LEITURA   (1Pd 1, 3-9) 

 
Leitura da Primeira Carta de São 
Pedro 
 
BenditoÊ sejaÊDeus,Ê PaiÊ deÊ nossoÊ Se-
nhorÊJesusÊCristo.ÊEmÊsuaÊgrandeÊmi-
sericórdia,Ê pelaÊ ressurreiçãoÊdeÊ JesusÊ
CristoÊ dentreÊ osÊ mortos,Ê eleÊ nosÊ fezÊ
nascerÊ deÊ novo,Ê paraÊ umaÊ esperançaÊ
viva,ÊparaÊumaÊherançaÊincorruptível,Ê
queÊ nãoÊ seÊ manchaÊ nemÊ murcha,Ê eÊ
queÊ éÊ reservadaÊ paraÊ vósÊ nosÊ céus.Ê
GraçasÊ àÊ fé,Ê eÊ peloÊ poderÊ deÊ Deus,Ê
vósÊfostesÊguardadosÊparaÊaÊsalvaçãoÊ
queÊ deveÊ manifestar-seÊ nosÊ últimosÊ
tempos.ÊIstoÊéÊmotivoÊdeÊalegriaÊparaÊ
vós,ÊemboraÊsejaÊnecessárioÊqueÊago-
raÊ fiqueisÊ porÊ algumÊ tempoÊ aflitos,Ê
porÊcausaÊdeÊváriasÊprovações.ÊDesteÊ
modo,ÊaÊvossaÊ féÊ seráÊprovadaÊcomoÊ
sendoÊverdadeiraÊ-ÊmaisÊpreciosaÊqueÊ
oÊ ouroÊ perecível,Ê queÊ éÊ provadoÊ noÊ
fogoÊ -Ê eÊ alcançaráÊ louvor,Ê honraÊ eÊ
glóriaÊ noÊ diaÊ daÊmanifestaçãoÊ deÊ Je-
susÊ Cristo.Ê SemÊ terÊ vistoÊ oÊ Senhor,Ê
vósÊ oÊ amais.Ê SemÊ oÊ verÊ ainda,Ê neleÊ
acreditais.ÊIssoÊseráÊparaÊvósÊfonteÊdeÊ
alegriaÊindizívelÊeÊgloriosa,ÊpoisÊobte-
reisÊaquiloÊemÊqueÊacreditais:ÊaÊvossaÊ
salvação. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 

Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia 
Acreditaste,Ê Tomé,Ê porqueÊmeÊviste.Ê
FelizesÊosÊqueÊcreramÊsemÊterÊvisto! 
 

EVANGELHO (Jo 20, 19-31) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊJoão. 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
AoÊanoitecerÊdaqueleÊdia,ÊoÊprimeiroÊ
daÊsemana,ÊestandoÊfechadas,ÊporÊme-
doÊdosÊjudeus,ÊasÊportasÊdoÊlugarÊon-
deÊ osÊ discípulosÊ seÊ encontravam,Ê Je-
susÊentrouÊe,Êpondo-seÊnoÊmeioÊdeles,Ê
disse:Ê “AÊ pazÊ estejaÊ convosco”.Ê De-
poisÊdessasÊpalavras,Êmostrou-lhesÊasÊ
mãosÊeÊoÊlado.ÊEntãoÊosÊdiscípulosÊseÊ
alegraramÊporÊveremÊoÊSenhor.ÊNova-
mente,ÊJesusÊdisse:Ê“AÊpazÊestejaÊcon-
vosco”.ÊComoÊoÊPaiÊmeÊenviou,Êtam-
bémÊ euÊ vosÊ envio”.Ê EÊ depoisÊ deÊ terÊ
ditoÊ isso,Ê soprouÊ sobreÊ elesÊ eÊ disse:Ê
“RecebeiÊ oÊ EspíritoÊ Santo.Ê AÊ quemÊ
perdoardesÊ osÊ pecados,Ê elesÊ lhesÊ se-
rãoÊperdoados;ÊaÊquemÊosÊnãoÊperdo-
ardes,ÊelesÊlhesÊserãoÊretidos”.ÊTomé,Ê
chamadoÊ Dídimo,Ê queÊ eraÊ umÊ dosÊ
doze,ÊnãoÊestavaÊcomÊeleÊquandoÊJe-
susÊveio.ÊOsÊoutrosÊdiscípulosÊconta-
ram-lheÊ depois:Ê “VimosÊ oÊ Senhor!”Ê
MasÊToméÊdisse-lhes:Ê“SeÊeuÊnãoÊvirÊ
aÊmarcaÊdosÊpregosÊemÊsuasÊmãos,ÊseÊ
euÊ nãoÊ puserÊ oÊ dedoÊ nasÊmarcasÊ dosÊ
pregosÊeÊnãoÊpuserÊaÊmãoÊnoÊseuÊlado,Ê
nãoÊ acreditarei”.Ê OitoÊ diasÊ depois,Ê
encontravam-seÊ osÊ discípulosÊ nova-
menteÊ reunidosÊemÊcasa,ÊeÊToméÊes-
tavaÊ comÊ eles.Ê EstandoÊ fechadaÊ asÊ
portas,Ê JesusÊ entrou,Ê pôs-seÊ noÊmeioÊ
delesÊ eÊ disse:Ê “AÊ pazÊ estejaÊ convos-
co”.ÊDepoisÊdisseÊaÊTomé:Ê“PõeÊoÊteuÊ
dedoÊaquiÊeÊolhaÊasÊminhasÊmãos.ÊEs-
tendeÊ aÊ tuaÊ mãoÊ eÊ coloca-aÊ noÊ meuÊ
lado.ÊEÊnãoÊsejasÊincrédulo,ÊmasÊfiel”.Ê
ToméÊ respondeu:Ê “MeuÊ SenhorÊ eÊ
meuÊ Deus!”Ê JesusÊ lheÊ disse:Ê
“Acreditaste,Ê porqueÊ meÊ viste?Ê BemÊ
aventuradosÊosÊqueÊcreramÊsemÊteremÊ
visto!”Ê JesusÊ realizouÊ muitosÊ outrosÊ
sinaisÊ dianteÊ dosÊ discípulos,Ê queÊ nãoÊ
estãoÊ escritosÊ nesteÊ livro.Ê MasÊ estesÊ
foramÊescritosÊparaÊqueÊacrediteisÊqueÊ
JesusÊ éÊ oÊCristo,Ê oÊ FilhoÊ deÊDeus,Ê eÊ
paraÊ que,Ê crendo,Ê tenhaisÊ aÊ vidaÊ emÊ
seuÊnome.Ê 
PalavraÊdaÊSalvação. 
T. Glória a vós, Senhor. 
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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. IrmãsÊeÊirmãos,ÊnestesÊdiasÊsantís-
simosÊ daÊ Páscoa,Ê elevemosÊ aÊ nossaÊ
oraçãoÊ aoÊ PaiÊ celesteÊ pelaÊ IgrejaÊ eÊ
peloÊmundo,ÊdizendoÊcomÊtodaÊaÊcon-
fiança:Ê 
T. Pai de misericórdia, ouvi a nossa 
prece! 
  
1. Senhor,Ê aÊ portaÊ daÊ entradaÊ paraÊ oÊ
vossoÊReinoÊéÊaÊmisericórdia.ÊAjudai-
nosÊaÊperseverarÊdianteÊdasÊdificulda-
des,ÊparaÊqueÊpossamosÊverÊosÊsinaisÊ
queÊ nosÊ sãoÊ apresentados,Ê nósÊ vosÊ
pedimos: 
T. Pai de misericórdia, ouvi a nossa 
prece! 
 
2. Senhor,ÊqueÊtodosÊosÊcristãosÊaÊpar-
tirÊ daÊ experiênciaÊ deÊ encontroÊ comÊ
JesusÊ sintam-seÊmissionáriosÊ aÊ servi-
çoÊdoÊreino,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Pai de misericórdia, ouvi a nossa 
prece! 
 
3. Senhor,ÊfortaleceiÊnossaÊféÊeÊilumi-
naiÊ nossasÊ açõesÊ paraÊ queÊ sejamosÊ
fiéisÊnaÊescutaÊdaÊPalavraÊeÊnaÊpráticaÊ
daÊcaridade,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Pai de misericórdia, ouvi a nossa 
prece! 
  
P. Senhor,Ê nossoÊ DeusÊ eÊ nossoÊ Pai,Ê
fazeiÊqueÊoÊEspíritoÊdeÊCristoÊressus-
citadoÊ nosÊ reveleÊ aÊ plenitudeÊ daÊ suaÊ
PáscoaÊ eÊ inspireÊ osÊ nossosÊ gestosÊ eÊ

palavras,Ê paraÊ sermosÊ suasÊ testemu-
nhas.ÊEleÊ queÊ viveÊ eÊ reinaÊ porÊ todosÊ
osÊséculosÊdosÊséculos.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. Acolhei,Ê óÊDeus,Ê asÊ oferendasÊ doÊ
vossoÊ povoÊ (eÊ dosÊ queÊ renasceramÊ
nestaÊ Páscoa),Ê paraÊ que,Ê renovadosÊ
pelaÊ profissãoÊ deÊ féÊ eÊ peloÊ batismo,Ê
consigamosÊ aÊ eternaÊ felicidade.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  III 
PrefácioÊdaÊPáscoaÊIÊ(MRÊpág.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! 
  
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 REMISSÃO 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

3 



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. 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. Concedei,ÊóÊDeusÊonipotente,ÊqueÊ
conservemosÊ emÊ nossaÊ vidaÊ oÊ sacra-
mentoÊ pascalÊ queÊ recebemos.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor.Ê 
T. Amém. 
 

BÊNÇÃO  FINAL 
  
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Deus,ÊqueÊpelaÊressurreiçãoÊdoÊseuÊ
FilhoÊúnicoÊvosÊdeuÊaÊgraçaÊdaÊreden-
çãoÊeÊvosÊadotouÊcomoÊfilhosÊeÊfilhas,Ê
vosÊconcedaÊaÊalegriaÊdeÊsuaÊbênção.Ê 
T. Amém. 
 
P. AqueleÊ que,Ê porÊ suaÊ morte,Ê vosÊ
deuÊ aÊ eternaÊ liberdade,Ê vosÊ conceda,Ê
porÊsuaÊgraça,ÊaÊherançaÊeterna. 
T. Amém. 
 
P. E,Ê vivendoÊ agoraÊ retamente,Ê pos-
saisÊ noÊ céuÊ unir-vosÊ aÊ Deus,Ê paraÊ oÊ
qual,ÊpelaÊ fé,Ê jáÊ ressuscitastesÊnoÊba-
tismo. 
T. Amém. 
 
P. Abençoe-vosÊDeusÊtodo-poderoso,Ê
PaiÊeÊFilhoÊeÊEspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém.  
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