
3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem 
pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos todos 
pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do 
coração (pausa).

S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR

1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus 
amados! / A vós louvam, Rei celeste, / os que foram 
libertados.

Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, 

/ damos glória ao vosso nome, / vossos dons 
agradecemos.

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de 
Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!

4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, 
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!

5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / 
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei-nos, Senhor nosso Deus, 
adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas 
com verdadeira caridade. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Jesus ensina com autoridade. 
Ouçamos a Palavra que tem o poder de 
libertar o homem de toda escravidão e 
de curá-lo de toda enfermidade.

RITOS INICIAIS

4º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Ensinava como quem tem autoridade!”

A. A Palavra de Jesus tem poder de libertar 
o homem do espírito mau, que aliena, 
escraviza e mata. Ela cura os corações 
feridos pelas maldades do mundo. Seu 
ensinamento tem autoridade; por isso 
renova e transforma. Iniciemos cantando:

1. CANTO DE ABERTURA
No meio da tua casa / recebemos, ó Deus, a tua graça! 
/ Sem fim nossa louvação. / Pois a justiça está toda em 
tuas mãos!
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é bom venha louvar! 

/ Peguem logo o violão e o pandeiro pra tocar. / Para 
ele um canto novo / vamos, gente, improvisar.

2. Ele cumpre o que promete; / podem nele confiar! / Ele 
ama o que é direito e ele sabe bem julgar. / Sua palavra 
fez o céu, / fez a terra e fez o mar.

3. Ele faz do mar um açude / e governa os oceanos. / 
Toda a terra a ele teme, mesmo os corações humanos. 
/ Tudo aquilo que ele diz / não nos causa desenganos.

4. Põe abaixo os planos todos / desses povos poderosos / 
e derruba os pensamentos dos malvados, orgulhosos. / 
Mas os planos que ele faz / vão sair vitoriosos.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

que pediste ao Senhor teu Deus, no monte Horeb, quando 
todo o povo estava reunido, dizendo: ‘Não quero mais 
escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande 
fogo, para não acabar morrendo’. Então o Senhor me 
disse: ‘Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do 
meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em 
sua boca as minhas palavras e ele lhes comunicará tudo 
o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem 
não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em 
meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em 
meu nome alguma coisa que não lhe mandei ou se falar 
em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer’”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 94 (95)
Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus!
• Vinde, exultemos de alegria no Senhor, / aclamemos o 

Rochedo que nos salva! / Ao seu encontro caminhemos 
com louvores / e com cantos de alegria o celebremos!

• Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra / e 
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! / Porque ele é 
o nosso Deus, nosso Pastor, / e nós somos o seu povo e 
seu rebanho, / as ovelhas que conduz com sua mão.

• Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: / “Não fecheis os 
corações como em Meriba, / como em Massa, no 
deserto, aquele dia, / em que outrora vossos pais me 
provocaram, / apesar de terem visto as minhas obras”.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 7,32-35)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, eu gostaria que estivésseis livres de preocupações. 
O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e 
procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as 
coisas do mundo e procura agradar à sua mulher e, assim, 
está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a 
jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram 
ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocu-
pa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu 
ma rido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para 
vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que 
é melhor, permane cendo junto ao Senhor, sem outras 
preocupações. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (2x)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (2x)
O povo que jazia nas trevas / viu brilhar uma luz grandiosa; 
/ a luz despontou para aqueles / que jaziam nas sombras 
da morte.

10. EVANGELHO  (Mc 1,21-28)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou 
na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados 
com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem 
autoridade, não como os mestres da Lei. Estava então na 
sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele 
gritou: “Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para 
nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus”. 
Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” Então o espírito mau 
sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e 
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S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou 
na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados 
com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem 
autoridade, não como os mestres da Lei. Estava então na 
sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele 
gritou: “Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para 
nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus”. 
Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” Então o espírito mau 
sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e 

saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns 
aos outros: “O que é isto? Um ensinamento novo dado 
com autori dade: Ele manda até nos espíritos maus, e eles 
obedecem!” E a fama de Jesus logo se espalhou por toda 
a parte, em toda a região da Galileia.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. A vida fraterna é fruto da graça de Deus e do esforço 
humano. Para que possamos partilhar fraternalmente 
a vida e os dons com os irmãos e irmãs, confiantes, 
clamamos a Deus.

L. Senhor, confirmai na fé e na missão o papa, os bispos, 
os presbíteros e todos os que têm a bela missão de 
animar e coordenar vossa Igreja, nós vos pedimos:

T. Por vosso amor, transformai-nos, Senhor!

L. Senhor, pela força de vossa Palavra, transformai as 
pessoas que ainda resistem à graça da comunhão, 
mantendo-se fechadas a vós e aos irmãos, nós vos 
pedimos:

T. Por vosso amor, transformai-nos, Senhor!

L.  Senhor, transformai por vossa misericórdia a sociedade 
tão marcada pela violência, autossuficiência, corrupção 
e infidelidade, e fazei-nos viver com dignidade filial, 
nós vos pedimos:

T. Por vosso amor, transformai-nos, Senhor!

(Preces da comunidade)
S. Acolhei, Senhor, nossas súplicas e por vossa 
misericórdia socorrei-nos em nossas necessidades. 
P.C.N.S.
T. Amém.

A. O Mal não resiste à força da 
Palavra. Deixemos a Palavra, que, pela 
ação do Espírito, transformará pão e 
vinho em Corpo e Sangue do Senhor, 
nos renovar e nos transformar cada 
vez mais em pessoas livres.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. A mesa santa, que preparamos, / mãos que se elevam 
a ti, ó Senhor. / O pão e o vinho, frutos da terra, / duro 
trabalho, carinho e amor. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / 
Ô, ô, recebe, Senhor!

2. Flores, espinhos, dor e alegria. / Pais, mães e filhos 
diante do altar. / A nossa oferta, em nova festa, / a 
nossa dor vem, Senhor, transformar. / Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!

3. A vida nova, nova família, / que celebramos, aqui tem 
lugar. / Tua bondade vem com fartura. / É só saber 
reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, 
recebe, Senhor!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas 
em vosso altar; acolhei-as com bondade, a fim de que se 
tornem o sacramento da nossa salvação. P.C.N.S.  
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, 
é nossa salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus 
vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e 
permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. 
Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, 
fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas 
criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
S. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem 
e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. 
Com eles, também nós e, por nossa voz, tudo o que 
criastes, celebramos o vosso nome, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
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 
alturas!
S. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a 
sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes 
confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, 
seu Criador, dominassem toda criatura. E quando pela 
desobediência perderam a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem 
encontrar. 
T. Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
S. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos 
homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas na 
esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos 
enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
S. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a 
salvação; aos oprimidos, a liberdade; aos tristes, a alegria. 
E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à 
morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e 
renovou a vida.
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
S. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, 
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que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o 
Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para 
santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. 
T. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
S. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo 
santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança.
T. Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
S. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, 
ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o 
pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI. ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
S. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice 
com vinho, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI. ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa 
redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida 
entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e 
ascensão à vossa direita e, esperando a sua vinda gloriosa, 
nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa 
Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo 
pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo 
para o louvor da vossa glória.
S. Fazei de nós um sacrifício de louvor!
S. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais 
vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa 
Francisco, o nosso bispo Nelson, os bispos do mundo 
inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, 
em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo 
que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do 
vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós 
conhecestes a fé.
T. A todos saciai com vossa glória!
S. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de 
bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os Apóstolos e todos os Santos, 
possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, 
com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado 
e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.    
T. Amém.

saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns 
aos outros: “O que é isto? Um ensinamento novo dado 
com autori dade: Ele manda até nos espíritos maus, e eles 
obedecem!” E a fama de Jesus logo se espalhou por toda 
a parte, em toda a região da Galileia.
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. A vida fraterna é fruto da graça de Deus e do esforço 
humano. Para que possamos partilhar fraternalmente 
a vida e os dons com os irmãos e irmãs, confiantes, 
clamamos a Deus.

L. Senhor, confirmai na fé e na missão o papa, os bispos, 
os presbíteros e todos os que têm a bela missão de 
animar e coordenar vossa Igreja, nós vos pedimos:

T. Por vosso amor, transformai-nos, Senhor!

L. Senhor, pela força de vossa Palavra, transformai as 
pessoas que ainda resistem à graça da comunhão, 
mantendo-se fechadas a vós e aos irmãos, nós vos 
pedimos:

T. Por vosso amor, transformai-nos, Senhor!

L.  Senhor, transformai por vossa misericórdia a sociedade 
tão marcada pela violência, autossuficiência, corrupção 
e infidelidade, e fazei-nos viver com dignidade filial, 
nós vos pedimos:

T. Por vosso amor, transformai-nos, Senhor!

(Preces da comunidade)
S. Acolhei, Senhor, nossas súplicas e por vossa 
misericórdia socorrei-nos em nossas necessidades. 
P.C.N.S.
T. Amém.

A. O Mal não resiste à força da 
Palavra. Deixemos a Palavra, que, pela 
ação do Espírito, transformará pão e 
vinho em Corpo e Sangue do Senhor, 
nos renovar e nos transformar cada 
vez mais em pessoas livres.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. A mesa santa, que preparamos, / mãos que se elevam 
a ti, ó Senhor. / O pão e o vinho, frutos da terra, / duro 
trabalho, carinho e amor. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / 
Ô, ô, recebe, Senhor!

2. Flores, espinhos, dor e alegria. / Pais, mães e filhos 
diante do altar. / A nossa oferta, em nova festa, / a 
nossa dor vem, Senhor, transformar. / Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!

3. A vida nova, nova família, / que celebramos, aqui tem 
lugar. / Tua bondade vem com fartura. / É só saber 
reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, 
recebe, Senhor!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas 
em vosso altar; acolhei-as com bondade, a fim de que se 
tornem o sacramento da nossa salvação. P.C.N.S.  
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, 
é nossa salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus 
vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e 
permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. 
Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, 
fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas 
criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
S. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem 
e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. 
Com eles, também nós e, por nossa voz, tudo o que 
criastes, celebramos o vosso nome, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
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 
alturas!
S. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a 
sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes 
confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, 
seu Criador, dominassem toda criatura. E quando pela 
desobediência perderam a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem 
encontrar. 
T. Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
S. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos 
homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas na 
esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos 
enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
S. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a 
salvação; aos oprimidos, a liberdade; aos tristes, a alegria. 
E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à 
morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e 
renovou a vida.
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
S. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, 

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu 
divino ensinamento ousamos dizer:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o 
vosso nome; / venha 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 
livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, 
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

A. Bem-aventurados os que têm coração pobre, porque 
deles é o Reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, 
porque eles possuirão a terra.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor / e unidos 
na alegria partir o pão do amor.

Na vida caminha quem come deste pão. / Não anda 
sozinho quem vive em comunhão.

2. Embora sendo muitos é um o nosso Deus. / Com ele 
vamos juntos seguindo os passos seus.

3. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. / Que em nós 
o mundo veja a luz do seu amor.

4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu; / 
porém, nos dá agora, o próprio Filho seu.

5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, / se 
formos para o mundo sinal de salvação.
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que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o 
Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para 
santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. 
T. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
S. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo 
santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança.
T. Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
S. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, 
ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o 
pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI. ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
S. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice 
com vinho, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI. ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa 
redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida 
entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e 
ascensão à vossa direita e, esperando a sua vinda gloriosa, 
nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa 
Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo 
pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo 
para o louvor da vossa glória.
S. Fazei de nós um sacrifício de louvor!
S. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais 
vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa 
Francisco, o nosso bispo Nelson, os bispos do mundo 
inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, 
em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo 
que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do 
vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós 
conhecestes a fé.
T. A todos saciai com vossa glória!
S. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de 
bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os Apóstolos e todos os Santos, 
possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, 
com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado 
e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.    
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu 
divino ensinamento ousamos dizer:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o 
vosso nome; / venha 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 
livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, 
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

A. Bem-aventurados os que têm coração pobre, porque 
deles é o Reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, 
porque eles possuirão a terra.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor / e unidos 
na alegria partir o pão do amor.

Na vida caminha quem come deste pão. / Não anda 
sozinho quem vive em comunhão.

2. Embora sendo muitos é um o nosso Deus. / Com ele 
vamos juntos seguindo os passos seus.

3. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. / Que em nós 
o mundo veja a luz do seu amor.

4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu; / 
porém, nos dá agora, o próprio Filho seu.

5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, / se 
formos para o mundo sinal de salvação.

6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar / quem quer, no 
dia a dia, o amor testemunhar.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Renovados pelo sacramento da nossa 
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento 
da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. 
P.C.N.S.
T. Amém.

A. Na força da fé e da novidade divina 
trazida a nós através da Eucaristia, de 
coração aberto fomos impulsionados com 
alegria ao mistério Pascal de Jesus e nossa 
Páscoa!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA - TC, IV
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz 
os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos.
T. Amém!
S. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os 
vossos corações em seu amor.
T. Amém!
S. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais 
viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus! 

20. CANTO
Vai, vai, vai, / vai, irmão, evangelizar: / A semente da 
Palavra / vai ao mundo anunciar! (bis)
1. Se a semente cai na estrada, / é pisada, machucada, 

/ e não poderá nascer. / Só no coração que ama / a 
semente nasce e cresce, / e dá frutos cem por um!

2. A semente em terra boa / é quem ouve a Palavra / e se 
esforça em viver. / Só no coração que ama / a semente 
nasce e cresce, / e dá frutos cem por um!

3. Se a semente cai nas pedras, / ela seca e morre logo 
/ e não poderá nascer. / Só no coração que ama / a 
semente nasce e cresce, / e dá frutos cem por um!

4. A semente nos espinhos, / sufocada, é abafada / e não 
poderá crescer. / Só no coração que ama / a semente 
nasce e cresce, / e dá frutos cem por um!
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2a feira: Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23(24); Lc 2,22-40.
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5º DTC: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146(147A); 1Cor 9,16-19.22-23; 
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