
Com.: QueridosÊ irmãosÊ eÊ irmãsÊ emÊ
CristoÊ Jesus,Ê queÊ alegriaÊ estarmosÊ
reunidosÊnaÊcasaÊdoÊPai,ÊnesteÊ tempoÊ
deÊgraçaÊeÊgratidãoÊaÊDeus,ÊpelaÊPás-
coaÊdeÊNossoÊSenhor.ÊAÊressurreiçãoÊ
deÊCristoÊnosÊdáÊaÊcertezaÊdaÊsalvaçãoÊ
eÊaÊesperançaÊemÊalcançarmosÊaÊvidaÊ
eterna.Ê ComÊ oÊ coraçãoÊ ardenteÊ deÊ
amorÊaoÊRessuscitado,ÊiniciemosÊestaÊ
liturgia,Êcantando. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO 
 

P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. Amém. 
 
P. AÊgraçaÊeÊaÊpazÊdeÊDeus,ÊeÊdeÊJe-
susÊ Cristo,Ê nossoÊ Senhor,Ê estejamÊ
convosco. 
T. Bendito seja Deus, que nos reu-
niu no amor de Cristo. 

 
 
 
 
 

ATO PENITENCIAL 
 
P. EmÊJesusÊCristo,ÊoÊjusto,ÊqueÊinter-
cedeÊ porÊ nósÊ eÊ nosÊ reconciliaÊ comÊoÊ
Pai,ÊabramosÊoÊnossoÊespíritoÊaoÊarre-
pendimento,Ê paraÊ sermosÊ menosÊ in-
dignosÊdeÊnosÊaproximarÊdaÊmesaÊdoÊ
Senhor. 
 
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:ÊÓÊDeusÊqueÊoÊvossoÊpovoÊ
sempreÊexulteÊpelaÊsuaÊrenovaçãoÊes-
piritual,Ê paraÊ que,Ê tendoÊ recuperadoÊ
agoraÊ comÊ alegriaÊ aÊ condiçãoÊ deÊ fi-
lhosÊdeÊDeus,ÊespereÊcomÊplenaÊcon-
fiançaÊoÊdiaÊdaÊressurreição.ÊPorÊnos-
soÊ SenhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê
naÊunidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 
Com.: OuçamosÊcomÊatençãoÊaÊPala-
vraÊ queÊ nosÊ dáÊ vida,Ê nosÊ encorajaÊ eÊ
abreÊ osÊ nossosÊ olhosÊ paraÊ osÊ sinaisÊ
queÊ nosÊ conduzemÊ aoÊ caminhoÊ daÊ
verdade.Ê AssimÊ comoÊ osÊ discípulos,Ê
deixemosÊqueÊosÊnossosÊcoraçõesÊsin-
tamÊoÊardorÊdoÊamorÊdaqueleÊqueÊdeuÊ
aÊvidaÊporÊcadaÊumÊdeÊnós. 

 
I  LEITURA  (At 2, 14.22-23) 

  
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
  
NoÊdiaÊdeÊPentecostes,Ê ,PedroÊdeÊpé,Ê
juntoÊ comÊ osÊ onzeÊ apóstolos,Ê levan-
touÊ aÊ vozÊ eÊ falouÊ àÊ multidão:Ê
“HomensÊdeÊIsrael,ÊescutaiÊestasÊpala-
vras:ÊJesusÊdeÊNazaréÊfoiÊumÊhomemÊ
aprovadoÊporÊDeus,ÊjuntoÊdeÊvós,Êpe-
losÊ milagres,Ê prodígiosÊ eÊ sinaisÊ queÊ
DeusÊ realizou,Ê porÊ meioÊ dele,Ê entreÊ
vós.Ê TudoÊ istoÊ vósÊ bemÊ oÊ sabeis.Ê
Deus,Ê emÊ seuÊ desígnioÊ eÊ previsão,Ê
determinouÊ queÊ JesusÊ fosseÊ entregueÊ
pelasÊmãosÊ dosÊ ímpios,Ê eÊ vósÊ oÊma-
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tastes,Ê pregando-oÊ numaÊ cruz.Ê MasÊ
DeusÊressuscitouÊaÊJesus,Êlibertando-oÊ
dasÊ angústiasÊ daÊ morte,Ê porqueÊ nãoÊ
eraÊ possívelÊ queÊ elaÊ oÊ dominasse.Ê
PoisÊDaviÊdeleÊdiz:Ê‘EuÊviaÊsempreÊoÊ
SenhorÊ dianteÊ deÊ mim,Ê poisÊ estáÊ àÊ
minhaÊ direitaÊ paraÊ euÊ nãoÊ vacilar.Ê
Alegrou-seÊ porÊ issoÊ meuÊ coraçãoÊ eÊ
exultouÊminhaÊlínguaÊeÊatéÊminhaÊcar-
neÊ repousaráÊ naÊ esperança.Ê PorqueÊ
nãoÊ deixarásÊ minhaÊ almaÊ naÊ regiãoÊ
dosÊ mortosÊ nemÊ permitirásÊ queÊ teuÊ
SantoÊ experimenteÊ corrupção.ÊDeste-
meÊaÊconhecerÊosÊcaminhosÊdaÊvidaÊeÊ
aÊ tuaÊpresençaÊmeÊencheráÊdeÊ alegri-
a’.Ê Irmãos,Ê seja-meÊ permitidoÊ dizerÊ
comÊ franquezaÊ queÊ oÊ patriarcaÊ DaviÊ
morreuÊeÊfoiÊsepultadoÊeÊseuÊsepulcroÊ
estáÊ entreÊ nósÊ atéÊ hoje.Ê Mas,Ê sendoÊ
profeta,ÊsabiaÊqueÊDeusÊlheÊjuraraÊso-
lenementeÊ queÊ umÊ deÊ seusÊ descen-
dentesÊ ocupariaÊ oÊ trono.ÊÉ,Ê portanto,Ê
aÊ ressurreiçãoÊdeÊCristoÊqueÊpreviuÊeÊ
anunciouÊ comÊ asÊ palavras:Ê ‘EleÊ nãoÊ
foiÊabandonadoÊnaÊregiãoÊdosÊmortosÊ
eÊ suaÊ carneÊ nãoÊ conheceuÊ aÊ corrup-
ção’.Ê ComÊ efeito,Ê DeusÊ ressuscitouÊ
esteÊ mesmoÊ JesusÊ eÊ distoÊ todosÊ nósÊ
somosÊ testemunhas.Ê EÊ agora,Ê exalta-
doÊpelaÊdireitaÊdeÊDeus,ÊJesusÊrecebeuÊ
oÊ EspíritoÊ SantoÊ queÊ foraÊ prometidoÊ
peloÊ Pai,Ê eÊ oÊ derramou,Ê comoÊ estaisÊ
vendoÊeÊouvindo’.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

  
SALMO RESPONSORIAL (15)  

 
VósÊmeÊensinais vossoÊcaminhoÊparaÊ
aÊ vida;Ê juntoÊ deÊ vósÊ felicidadeÊ semÊ
limites! 
 
Guardai-me,Ê óÊDeus,Ê porqueÊ emÊvósÊ
meÊ refugio!Ê DigoÊ aoÊ Senhor:Ê
“SomenteÊ vósÊ soisÊmeuÊ Senhor:Ê ne-
nhumÊ bemÊ euÊ possoÊ acharÊ foraÊ deÊ
vós!”ÊÓÊSenhor,ÊsoisÊminhaÊherançaÊ
eÊminhaÊtaça,ÊmeuÊdestinoÊestáÊsegu-
roÊemÊvossasÊmãos! 
 
EuÊbendigoÊoÊSenhor,ÊqueÊmeÊacon-
selha,ÊeÊatéÊdeÊnoiteÊmeÊadverteÊoÊco-
ração.Ê TenhoÊ sempreÊ oÊ SenhorÊ anteÊ
meusÊ olhos,Ê poisÊ seÊ oÊ tenhoÊ aÊ meuÊ
ladoÊnãoÊvacilo. 
 
 

EisÊporÊqueÊmeuÊcoraçãoÊestáÊemÊfes-
ta,ÊminhaÊalmaÊrejubilaÊdeÊalegria,ÊeÊ
atéÊmeuÊcorpoÊnoÊ repousoÊ estáÊ tran-
quilo;Ê poisÊ nãoÊ haveisÊ deÊmeÊdeixar 
entregueÊ àÊmorte,Ê nemÊ vossoÊ amigoÊ
conhecerÊaÊcorrupção. 
 
VósÊmeÊensinaisÊvossoÊcaminhoÊparaÊ
aÊ vida;Ê juntoÊ aÊ vós,Ê felicidadeÊ semÊ
limites,Ê delíciaÊ eternaÊ eÊ alegriaÊ aoÊ
vossoÊlado! 

 
II  LEITURA   (1Pd 1, 17-21) 

 
Leitura da Primeira Carta de São 
Pedro 
 
Caríssimos,Ê seÊ invocaisÊ comoÊ PaiÊ
aqueleÊqueÊsemÊdiscriminaçãoÊjulgaÊaÊ
cadaÊ umÊ deÊ acordoÊ comÊ asÊ suasÊ
obras,ÊviveiÊentãoÊrespeitandoÊaÊDeusÊ
duranteÊ oÊ tempoÊ deÊ vossaÊ migraçãoÊ
nesteÊmundo.ÊSabeisÊqueÊfostesÊresga-
tadosÊdaÊvidaÊfútilÊherdadaÊdeÊvossosÊ
pais,Ê nãoÊ porÊmeioÊ deÊ coisasÊ perecí-
veis,Ê comoÊ aÊ prataÊ ouÊ oÊ ouro,Ê masÊ
peloÊpreciosoÊsangueÊdeÊCristo,ÊcomoÊ
deÊumÊcordeiroÊsemÊmanchaÊnemÊde-
feito.ÊAntesÊdaÊcriaçãoÊdoÊmundo,ÊeleÊ
foiÊ destinadoÊ paraÊ isso,Ê eÊ nesteÊ finalÊ
dosÊ tempos,Ê eleÊ apareceu,Ê porÊ amorÊ
deÊvós.ÊPorÊeleÊéÊqueÊalcançastesÊaÊféÊ
emÊ Deus.Ê DeusÊ oÊ ressuscitouÊ dosÊ
mortosÊeÊ lheÊdeuÊaÊglória,Ê eÊassim,ÊaÊ
vossaÊféÊeÊesperançaÊestãoÊemÊDeus. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 

Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia 
SenhorÊJesusÊrevelai-nosÊoÊsentidoÊdaÊ
Escritura;Ê fazeiÊ oÊ nossoÊ coraçãoÊ ar-
der,ÊquandoÊfalardes. 
 

EVANGELHO (Lc 24, 13-35) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊLucas. 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
NaqueleÊ mesmoÊ dia,Ê oÊ primeiroÊ daÊ
semana,ÊdoisÊdosÊdiscípulosÊdeÊJesusÊ

iamÊ paraÊ umÊ povoado,Ê chamadoÊ
Emaús,Ê distanteÊ onzeÊ quilômetrosÊ deÊ
Jerusalém.ÊConversavamÊ sobreÊ todasÊ
asÊcoisasÊqueÊtinhamÊacontecido.ÊEn-
quantoÊ conversavamÊ eÊ discutiam,Ê oÊ
próprioÊ JesusÊ seÊ aproximouÊ eÊ come-
çouÊaÊcaminharÊcomÊeles.ÊOsÊdiscípu-
los,Êporém,ÊestavamÊcomoÊqueÊcegos,Ê
eÊ nãoÊ oÊ reconheceram.Ê EntãoÊ JesusÊ
perguntou:Ê “OÊ queÊ idesÊ conversandoÊ
peloÊcaminho?”ÊElesÊpararam,ÊcomÊoÊ
rostoÊtriste,ÊeÊumÊdeles,ÊchamadoÊClé-
ofas,Ê lheÊ disse:Ê “TuÊ ésÊ oÊ únicoÊ pere-
grinoÊ emÊ JerusalémÊ queÊ nãoÊ sabeÊ oÊ
queÊ láÊ aconteceuÊ nestesÊ últimosÊ di-
as?”ÊEleÊperguntou:Ê“OÊqueÊfoi?”ÊOsÊ
discípulosÊ responderam:Ê “OÊ queÊ
aconteceuÊ comÊ Jesus,Ê oÊ Nazareno,Ê
queÊ foiÊ umÊ profetaÊ poderosoÊ emÊ
obrasÊ eÊ palavras,Ê dianteÊ deÊ DeusÊ eÊ
dianteÊdeÊtodoÊoÊpovo.ÊNossosÊsumosÊ
sacerdotesÊeÊnossosÊchefesÊoÊentrega-
ramÊ paraÊ serÊ condenadoÊ àÊmorteÊ eÊ oÊ
crucificaram.Ê NósÊ esperávamosÊ queÊ
eleÊ fosseÊ libertarÊ Israel,Ê mas,Ê apesarÊ
deÊtudoÊisso,ÊjáÊfazÊtrêsÊdiasÊqueÊtodasÊ
essasÊ coisasÊ aconteceram!ÊÉÊ verdadeÊ
queÊalgumasÊmulheresÊdoÊnossoÊgru-
poÊ nosÊ deramÊ umÊ susto.Ê ElasÊ foramÊ
deÊ madrugadaÊ aoÊ túmuloÊ eÊ nãoÊ en-
contraramÊoÊcorpoÊdele.ÊEntãoÊvolta-
ram,ÊdizendoÊqueÊtinhamÊvistoÊanjosÊeÊ
queÊ estesÊ afirmaramÊ queÊ JesusÊ estáÊ
vivo.Ê AlgunsÊ dosÊ nossosÊ foramÊ aoÊ
túmuloÊeÊencontraramÊasÊcoisasÊcomoÊ
asÊ mulheresÊ tinhamÊ dito.Ê AÊ ele,Ê po-
rém,Ê ninguémÊ oÊ viu”.Ê Ê EntãoÊ JesusÊ
lhesÊdisse:Ê“ComoÊsoisÊsemÊinteligên-
ciaÊ eÊ lentosÊparaÊ crerÊ emÊ tudoÊoÊqueÊ
osÊprofetasÊfalaram!ÊSeráÊqueÊoÊCristoÊ
nãoÊdeviaÊsofrerÊtudoÊissoÊparaÊentrarÊ
naÊ suaÊ glória?”Ê E,Ê começandoÊ porÊ
MoisésÊ eÊ passandoÊ pelosÊ Profetas,Ê
explicavaÊaosÊdiscípulosÊtodasÊasÊpas-
sagensÊ daÊ EscrituraÊ queÊ falavamÊ aÊ
respeitoÊdele.ÊQuandoÊchegaramÊpertoÊ
doÊpovoadoÊparaÊondeÊiam,ÊJesusÊfezÊ
deÊ contaÊ queÊ iaÊ maisÊ adiante.Ê Eles,Ê
porém,Ê insistiramÊ comÊ Jesus,Ê dizen-
do:Ê“FicaÊconosco,ÊpoisÊjáÊéÊtardeÊeÊaÊ
noiteÊ vemÊ chegando!”Ê JesusÊ entrouÊ
paraÊficarÊcomÊeles.ÊQuandoÊseÊsentouÊ
àÊmesaÊcomÊeles,ÊtomouÊoÊpão,Êaben-
çoou-o,Ê partiu-oÊ eÊ lhesÊ distribuía.Ê
NissoÊosÊolhosÊdosÊdiscípulosÊseÊabri-
ramÊeÊelesÊreconheceramÊJesus.ÊJesus,Ê
porém,Ê desapareceuÊ daÊ frenteÊ deles.Ê
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EntãoÊumÊdisseÊaoÊoutro:Ê“NãoÊestavaÊ
ardendoÊ oÊ nossoÊ coraçãoÊ quandoÊ eleÊ
nosÊfalavaÊpeloÊcaminho,ÊeÊnosÊexpli-
cavaÊasÊEscrituras?”ÊNaqueleÊmesmaÊ
hora,Ê elesÊ seÊ levantaramÊ eÊ voltaramÊ
paraÊ JerusalémÊ ondeÊ encontraramÊ osÊ
OnzeÊreunidosÊcomÊosÊoutros.ÊEÊestesÊ
confirmaram:Ê “Realmente,Ê oÊ SenhorÊ
ressuscitouÊeÊapareceuÊaÊSimão!”ÊEn-
tãoÊ osÊ doisÊ contaramÊ oÊ queÊ tinhaÊ
acontecidoÊ noÊ caminho,Ê eÊ comoÊ ti-
nhamÊ reconhecidoÊ JesusÊ aoÊ partirÊ oÊ
pão. 
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. IrmãosÊ eÊ irmãs,Ê elevemosÊasÊnos-
sasÊprecesÊaÊDeusÊPaiÊtodoÊpoderoso,Ê
queÊ desejaÊ queÊ todosÊ osÊ homensÊ seÊ
salvemÊ eÊ cheguemÊ aoÊ conhecimentoÊ
daÊverdade. 
 
1. Senhor,Ê fortaleceiÊeÊacompanheiÊaÊ
vossaÊIgreja,ÊparaÊqueÊsejaÊpreservadaÊ
deÊ tantasÊ perseguiçõesÊ eÊ injustiças,Ê
nósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
2. Senhor,Ê concedeiÊ pazÊ aoÊ mundoÊ
inteiro,ÊparaÊqueÊvossosÊfilhosÊeÊfilhasÊ
possamÊviverÊoÊamorÊeÊamparaiÊtodosÊ
osÊ queÊ seÊ encontramÊ enfermos,Ê nósÊ
vosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 

3. Senhor,Ê favoreceiÊ comÊ asÊ vossasÊ
bênçãosÊasÊnossasÊcomunidades,ÊparaÊ
que,Ê olhandoÊ paraÊ oÊ Ressuscitado,Ê
possamÊdarÊtestemunhoÊdeÊconvivên-
ciaÊ fraternaÊ eÊ amorÊ aoÊ próximo,Ê nósÊ
vosÊpedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
  
P. Deus,Ê nossoÊ refúgioÊ eÊ força,Ê queÊ
soisÊaÊfonteÊdaÊcompaixão,ÊatendeiÊàsÊ
súplicasÊ deÊ vossaÊ IgrejaÊ paraÊ alcan-
çarmosÊcomÊsegurançaÊoÊqueÊpedimosÊ
comÊfé.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSenhor.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 daÊ
vossaÊIgrejaÊemÊfesta.ÊVósÊqueÊsoisÊaÊ
causaÊdeÊtãoÊgrandeÊjúbilo,Êconcedei-
lheÊtambémÊaÊeternaÊalegria.ÊPorÊCris-
to,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  II 
PrefácioÊdaÊPáscoaÊIIÊ(MRÊpág.Ê422) 

“AÊvidaÊnovaÊemÊCristo” 
 
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
sobretudoÊnesteÊtempoÊsoleneÊemÊqueÊ
Cristo,ÊnossaÊPáscoa,ÊfoiÊimolado. 
 
PorÊele,ÊosÊfilhosÊdaÊluzÊnascemÊparaÊ
aÊ vidaÊ eterna;Ê eÊ asÊ portasÊ doÊ ReinoÊ

dosÊcéusÊ seÊabremÊparaÊosÊ fiéisÊ redi-
midos.ÊNossaÊmorteÊfoiÊredimidaÊpelaÊ
suaÊ eÊnaÊ suaÊ ressurreiçãoÊ ressurgiuÊ aÊ
vidaÊparaÊtodos. 
 
TransbordandoÊdeÊalegriaÊpascal,ÊnósÊ
nosÊ unimosÊ aosÊ anjosÊ eÊ aÊ todosÊ osÊ
santos,Ê paraÊ celebrarÊ 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. 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. 
  
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! 
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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. 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. ÓÊDeus,ÊolhaiÊcomÊbondadeÊoÊvos-
soÊpovoÊeÊconcedeiÊaosÊqueÊrenovas-
tesÊpelosÊvossosÊsacramentosÊaÊgraçaÊ
deÊ chegarÊ umÊdiaÊ àÊ glóriaÊ daÊ ressur-
reiçãoÊdaÊcarne.ÊPorÊCristo,ÊnossoÊSe-
nhor. 
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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