
Com.: CarosÊ irmãosÊ eÊ irmãs,Ê comÊ
alegriaÊestamosÊaquiÊreunidosÊcomoÊoÊ
rebanhoÊdeÊDeus!ÊEleÊnosÊentregaÊaoÊ
legítimoÊ Pastor,Ê JesusÊCristo,Ê oÊ Res-
suscitado,Ê queÊ seÊ revelaÊ comoÊ aÊ
“Porta”Ê pelaÊ qual,Ê ouvindoÊ suaÊ voz,Ê
somosÊ convidadosÊ aÊ entrarÊ paraÊ seuÊ
Reino,ÊdeÊondeÊbrotaÊaÊvidaÊemÊpleni-
tude.Ê TodosÊ deÊ péÊ paraÊ acolhermosÊ
nossoÊcelebrante. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO 
 

P. EmÊnomeÊdoÊPaiÊ eÊdoÊFilhoÊ eÊdoÊ
EspíritoÊSanto.Ê 
T. 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. EmÊ JesusÊCristo,Ê oÊ Justo,Ê queÊ in-
tercedeÊporÊnósÊeÊnosÊreconciliaÊcomÊ
oÊ Pai,Ê abramosÊ oÊ nossoÊ espíritoÊ aoÊ
arrependimento,Ê paraÊ sermosÊ menosÊ
indignosÊ deÊ nosÊ aproximarÊ daÊ mesaÊ
doÊSenhor. 
 
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-
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píritoÊ Santo,Ê naÊ glóriaÊ deÊ DeusÊ Pai.Ê
Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

P. Oremos:ÊDeusÊeternoÊeÊtodoÊpode-
roso,Ê conduzi-nosÊ àÊ comunhãoÊ dasÊ
alegriasÊ celestes,Ê paraÊqueÊoÊ rebanhoÊ
possaÊatingir,ÊapesarÊdeÊsuaÊfraqueza,Ê
aÊ fortalezaÊ doÊ Pastor.Ê PorÊ nossoÊ Se-
nhorÊ JesusÊ Cristo,Ê vossoÊ Filho,Ê naÊ
unidadeÊdoÊEspíritoÊSanto. 
T. Amém. 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 
Com.: OÊBomÊPastorÊchamaÊcadaÊumÊ
deÊnósÊpeloÊnomeÊparaÊfazermosÊparteÊ
doÊseuÊrebanho.ÊParaÊisso,ÊprecisamosÊ
deÊconversão,ÊadesãoÊeÊdisponibilida-
deÊ paraÊ segui-lo.Ê OuçamosÊ atentosÊ
seuÊchamado! 

 
I  LEITURA  (At 2, 14a. 36-41) 

  
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
  
NoÊdiaÊdeÊPentecostes,ÊPedro,ÊdeÊpé,Ê
noÊ meioÊ dosÊ OnzeÊ apóstolos,Ê levan-
touÊ aÊ vozÊ eÊ falouÊ àÊ multidão:Ê “QueÊ
todoÊoÊpovoÊdeÊIsraelÊreconheçaÊcomÊ
plenaÊcerteza:ÊDeusÊconstituiuÊSenhorÊ
eÊCristoÊaÊesteÊJesusÊqueÊvósÊcrucifi-
castes”.Ê QuandoÊ ouviramÊ isso,Ê elesÊ
ficaramÊ comÊ oÊ coraçãoÊ aflito,Ê eÊ per-
guntaramÊaÊPedroÊ eÊ aosÊoutrosÊ após-
tolos:Ê “Irmãos,Ê oÊ queÊ devemosÊ fa-
zer?”Ê PedroÊ respondeu:Ê “Convertei-
vosÊ eÊ cadaÊ umÊ deÊ vósÊ sejaÊ batizadoÊ
emÊnomeÊdeÊJesusÊCristoÊparaÊoÊper-
dãoÊdosÊvossosÊpecados.ÊEÊvósÊ rece-
bereisÊoÊdomÊdoÊEspíritoÊSanto.ÊPoisÊ
aÊpromessaÊéÊparaÊvósÊeÊvossosÊfilhos,Ê
eÊparaÊtodosÊaquelesÊqueÊestãoÊlonge,Ê
todosÊ aquelesÊ queÊ oÊ SenhorÊ nossoÊ
DeusÊ chamarÊ paraÊ si”.Ê ComÊ muitasÊ
outrasÊ palavras,Ê PedroÊ lhesÊ davaÊ tes-
temunho,Ê eÊ osÊ exortava,Ê dizendo:Ê
“Salvai-vosÊdessaÊgenteÊcorrompida!”Ê
OsÊ queÊ aceitaramÊ asÊ palavrasÊ deÊ Pe-
droÊ receberamÊ oÊ batismo.Ê NaqueleÊ
dia,ÊmaisÊ ouÊmenosÊ trêsÊmilÊ pessoasÊ
seÊuniramÊaÊeles. 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

  
 

SALMO RESPONSORIAL (22)  
 
OÊSenhorÊéÊoÊpastorÊqueÊmeÊconduz;Ê
paraÊ asÊ águasÊ repousantesÊ meÊ enca-
minha. 
 
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! 
 
PreparaisÊ àÊminhaÊ frenteÊumaÊmesa,Ê
bemÊ àÊ vistaÊ doÊ inimigo,Ê eÊ comÊ óleoÊ
vósÊungisÊminhaÊcabeça;ÊoÊmeuÊcáli-
ceÊtransborda. 
 
FelicidadeÊeÊtodoÊbemÊhãoÊdeÊseguir-
meÊporÊtodaÊaÊminhaÊvida;Êe,ÊnaÊcasaÊ
doÊ Senhor,Ê habitareiÊ pelosÊ temposÊ
infinitos. 
 

II  LEITURA   (1Pd 2, 20b-25) 
 
Leitura da Primeira Carta de São 
Pedro 
Caríssimos: 
SeÊ suportaisÊ comÊ paciênciaÊ aquiloÊ
queÊ sofreisÊ porÊ terÊ feitoÊ oÊ bem,Ê istoÊ
vosÊ tornaÊagradáveisÊdianteÊdeÊDeus.Ê
DeÊ fato,Ê paraÊ istoÊ fostesÊ chamados.Ê
TambémÊ CristoÊ sofreuÊ porÊ vósÊ dei-
xando-vosÊumÊexemplo,ÊaÊfimÊdeÊqueÊ
sigaisÊosÊ seusÊpassos.ÊEleÊnãoÊcome-
teuÊ pecadoÊ algum,Ê mentiraÊ nenhumaÊ
foiÊ encontradaÊ emÊsuaÊboca.ÊQuandoÊ
injuriado,Ê nãoÊ retribuíaÊ asÊ injúrias;Ê
atormentado,Ê nãoÊ ameaçava;Ê antes,Ê
colocavaÊ aÊ suaÊ causaÊ nasÊ mãosÊ da-
queleÊqueÊ julgaÊ comÊ justiça.ÊSobreÊ aÊ
cruz,ÊcarregouÊnossosÊpecadosÊemÊseuÊ
próprioÊ corpo,Ê aÊ fimÊ deÊ que,Ê mortosÊ
paraÊosÊpecados,ÊvivamosÊparaÊaÊjusti-
ça.Ê PorÊ suasÊ feridasÊ fostesÊ curados.Ê
AndáveisÊ comoÊ ovelhasÊ desgarradas,Ê
masÊagoraÊvoltastesÊaoÊpastorÊeÊguar-
daÊdeÊvossasÊvidas.Ê 
PalavraÊdoÊSenhor. 
T. Graças a Deus! 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia,ÊAleluia,ÊAleluia 
EuÊsouÊoÊbomÊpastor,ÊdizÊoÊSenhor;Ê
euÊconheçoÊasÊminhasÊovelhasÊeÊelasÊ
meÊconhecemÊaÊmim. 
 

EVANGELHO (Jo 10, 1-10) 
 
P. OÊSenhorÊestejaÊconvosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. ProclamaçãoÊdoÊEvangelhoÊdeÊJe-
susÊCristoÊsegundoÊJoão. 
T. Glória a vós, Senhor. 
 
NaqueleÊtempo,ÊdisseÊJesus:Ê“EmÊver-
dade,ÊemÊverdadeÊvosÊdigo,ÊquemÊnãoÊ
entraÊnoÊredilÊdasÊovelhasÊpelaÊporta,Ê
masÊ sobeÊ porÊ outroÊ lugar,Ê éÊ ladrãoÊ eÊ
assaltante.ÊQuemÊentraÊpelaÊportaÊéÊoÊ
pastorÊdasÊovelhas.ÊAÊesseÊoÊporteiroÊ
abre,ÊeÊasÊovelhasÊescutamÊaÊsuaÊvoz;Ê
eleÊchamaÊasÊovelhasÊpeloÊnomeÊeÊasÊ
conduzÊ paraÊ fora.Ê E,Ê depoisÊ deÊ fazerÊ
sairÊtodasÊasÊqueÊsãoÊsuas,ÊcaminhaÊàÊ
suaÊ frente,Ê eÊ asÊ ovelhasÊ oÊ seguem,Ê
porqueÊconhecemÊaÊsuaÊvoz.ÊMasÊnãoÊ
seguemÊ umÊ estranho,Ê antesÊ fogemÊ
dele,ÊporqueÊnãoÊconhecemÊaÊvozÊdosÊ
estranhos”.Ê JesusÊ contou-lhesÊ estaÊ
parábola,ÊmasÊelesÊnãoÊentenderamÊoÊ
queÊeleÊqueriaÊdizer.ÊEntãoÊJesusÊcon-
tinuou:Ê“EmÊverdade,ÊemÊverdadeÊvosÊ
digo,ÊeuÊsouÊaÊportaÊdasÊovelhas.ÊTo-
dosÊaquelesÊqueÊvieramÊantesÊdeÊmimÊ
sãoÊladrõesÊeÊassaltantes,ÊmasÊasÊove-
lhasÊnãoÊosÊescutaram.ÊEuÊsouÊaÊpor-
ta.ÊQuemÊentrarÊporÊmim,ÊseráÊsalvo;Ê
entraráÊeÊsairáÊeÊencontraráÊpastagem.Ê
OÊladrãoÊsóÊvemÊparaÊroubar,ÊmatarÊeÊ
destruir.Ê EuÊ vimÊ paraÊ queÊ todosÊ te-
nhamÊ vidaÊ eÊ aÊ tenhamÊ emÊ abundân-
cia”. 
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-
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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. SenhorÊDeus,ÊpastorÊdeÊnossasÊvi-
das,Ê oferecemos,Ê nestaÊ caminhadaÊ
rumoÊaÊvós,ÊnossasÊintenções: 
  
1. Senhor,ÊqueÊvossaÊ IgrejaÊnosÊcon-
duza,ÊassimÊcomoÊoÊBomÊPastorÊcon-
duzÊ seuÊ rebanho:Ê acolhendo,Ê resga-
tando,ÊanimandoÊeÊcuidandoÊdeÊtodosÊ
semÊdistinção,ÊnósÊvosÊpedimos: 
T. Senhor, bom e fiel pastor, escu-
tai a nossa prece. 
  
2. Senhor,Ê queÊ tenhamosÊ noÊ vossoÊ
FilhoÊ JesusÊCristoÊ oÊ verdadeiroÊ con-
soloÊ dianteÊ dosÊ nossosÊ sofrimentosÊ eÊ
aÊcertezaÊdeÊqueÊsomenteÊamandoÊco-
moÊ EleÊ nosÊ amouÊ poderemosÊ trans-
formarÊ nossasÊ vidasÊ eÊ oÊmundo,Ê nósÊ
vosÊpedimos: 
T. Senhor, bom e fiel pastor, escu-
tai a nossa prece. 
  
3. Senhor,ÊqueÊaoÊvossoÊchamadoÊsai-
bamosÊ reconhecerÊ vossaÊ vozÊ eÊ res-
ponderÊ “sim”Ê aoÊ PastorÊ Legítimo,Ê
suscitandoÊverdadeirasÊvocaçõesÊparaÊ
aÊpromoçãoÊdoÊvossoÊReino,ÊnósÊvosÊ
pedimos: 
T. Senhor, bom e fiel pastor, escu-
tai a nossa prece. 
   
P. OuviÊ eÊ atendeiÊ nossasÊ súplicas,Ê
segundoÊ aÊ vossaÊ vontade,Ê óÊ Pai.Ê PorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
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. Concedei,ÊóÊDeus,ÊqueÊsempreÊnosÊ
alegremosÊporÊestesÊmistériosÊpascais,Ê
paraÊqueÊnosÊrenovemÊconstantemen-
teÊeÊsejamÊfonteÊdeÊeternaÊalegria.ÊPorÊ
Cristo,ÊnossoÊSenhor. 
T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  III 
PrefácioÊdaÊPáscoaÊIIIÊ(MRÊpág.Ê423) 
“OÊCristoÊvivo,ÊnossoÊintercessor” 

 
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 masÊ
sobretudoÊnesteÊtempoÊsoleneÊemÊqueÊ
Cristo,ÊnossaÊPáscoa,ÊfoiÊimolado. 
 
EleÊcontinuaÊaÊoferecer-seÊpelaÊhuma-
nidade,ÊeÊjuntoÊdeÊvósÊéÊnossoÊeternoÊ
intercessor.ÊImolado,ÊjáÊnãoÊmorre;Êe,Ê
morto,ÊviveÊeternamente. 
 
UnidosÊ àÊ multidãoÊ dosÊ anjosÊ eÊ dosÊ
santos,Ê transbordandoÊdeÊalegriaÊpas-
cal,Ê 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-
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
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! 
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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. VelaiÊcomÊsolicitude,ÊóÊBomÊPas-
tor,ÊsobreÊoÊvossoÊrebanhoÊeÊconcedeiÊ
queÊvivamÊnosÊpradosÊeternosÊasÊove-
lhasÊqueÊremistesÊpeloÊsangueÊdoÊvos-
soÊFilho.ÊQueÊviveÊeÊ reinaÊparaÊsem-
pre. 
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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