
 

“O Senhor jurou e não se arrependerá: 

Tu és sacerdote para sempre 

segundo a ordem de Melquisedeque”. 

(Sl 109,4) 

 
RITOS INICIAIS 

 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

Celebrante:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 

o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 

estejam convosco. 

R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 

Cristo. 

 

ATO PENITENCIAL 

 

Celebrante: Irmãos e irmãs, reconheçamos as 

nossas culpas para celebrarmos dignamente os 

santos mistérios. 

 

 

Canto penitencial. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha compaixão 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 

vida eterna. 

R/. Amém. 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Ó Deus, que constituístes o Cristo 

sumo e eterno sacerdote para vossa glória e 

salvação da humanidade, dai ao povo resgatado por 

seu sangue participar do memorial que nos deixou, 

obter a força de sua cruz e a glória da ressurreição. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA (Am 7,10-17) 

 

Leitura da Profecia de Amós – Naqueles dias, 

Amasias, sacerdote de Betel, mandou dizer a 

Jeroboão, rei de Israel: “Amós conspira contra ti, 

dentro da própria casa de Israel; o país não 

consegue evitar que se espalhem todas as suas 

palavras. Ele anda dizendo: ‘Jeroboão morrerá pela 

espada, e Israel será deportado de sua pátria, como 

escravo’”. Disse depois Amasias a Amós: 

“Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde 

possas ganhar teu pão e exercer a profecia; mas em 

Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí 

fica o santuário do rei e a corte do reino”. 

Respondeu Amós a Amasias, dizendo: “Não sou 

profeta nem sou filho de profeta; sou pastor de gado 

e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me, quando 

eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: ‘Vai 

profetizar para Israel, meu povo’. E agora ouve a 

Palavra do Senhor. Tu dizes: ‘Não profetizes contra 

Israel e não insinues palavras contra a casa de  
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Isaac’. Pois bem, isto diz o Senhor: ‘Tua mulher se 

prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão  

pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas; tu 

mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será 

levado em cativeiro para longe de seu país’” – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 18) 

 

R/. Os julgamentos do Senhor são corretos e 

justos igualmente. 

 

A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a 

alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos 

humildes. R/. 

 

Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao 

coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para 

os olhos é uma luz. R/. 

 

É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. 

Os julgamentos do Senhor são corretos e justos 

igualmente. R/. 

 

Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o 

ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o 

mel, que o mel que sai dos favos. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (2Cor 5,19) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a 

humanidade; e a nós ele entregou esta 

reconciliação. R/. 

 

EVANGELHO (Mt 9,1-8) 

 
Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Mateus. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus 

atravessou para a outra margem do lago e foi para 

a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um 

paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles 

tinham, Jesus disse ao paralítico: “Coragem, filho, 

os teus pecados estão perdoados!” Então alguns 

mestres da Lei pensaram: “Esse homem está 

blasfemando!” Mas Jesus, conhecendo os 

pensamentos deles, disse: “Por que tendes esses 

maus pensamentos em vossos corações? O que é 

mais fácil, dizer: ‘Os teus pecados estão 

perdoados’, ou dizer: ‘Levanta-te e anda?’ Pois 

bem, para que saibais que o Filho do Homem tem 

na terra poder para perdoar pecados, — disse, 

então, ao paralítico — “Levanta-te, pega a tua cama 

e vai para a tua casa”. O paralítico então se levantou 

e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou 

com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal 

poder aos homens — Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPRAÇÃO DAS OFERENDAS 

 

Canto do ofertório. 

 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que este 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos este 

sacrifício, para glória do seu nome, para nosso 

bem e de toda santa Igreja. 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

 
Celebrante: Concedei, ó Deus, a graça de 

participar constantemente da Eucaristia pois todas 

as vezes que celebramos este sacrifício torna-se 

presente a nossa redenção. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DA 

SANTÍSSIMA EUCARISTIA, II 
Os frutos da Santíssima Eucaristia 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 



 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 
Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 

 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, é 

nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 

todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-

poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Reunido com 

os Apóstolos na última Ceia, para que a memória 

da Cruz salvadora permanecesse para sempre, ele 

se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi 

aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela 

comunhão neste sublime sacramento, a todos nutris 

e santificais. Fazeis de todos um só coração, 

iluminais os povos com a luz da mesma fé e 

congregais os cristãos na mesma caridade. 

Aproximando-nos da mesa de tão grande mistério, 

para encontrar por vossa graça a garantia da vida 

eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os 

santos, entoamos um cântico novo para proclamar 

a vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz: 

 

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! 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
 

Celebrante: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 

fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 

oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, 

a fim de que se tornem para nós o Corpo e ✠ o 

Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

Celebrante: Estando para ser entregue e abraçando 

livremente a paixão, 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. 

 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 

 

Celebrante: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 

tomou o cálice em suas mãos, deu graças 

novamente 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. 

 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 

 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Todas as vezes que comemos deste pão e 

bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 

vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda! 

 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da morte 

e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 

ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 

agradecemos por que nos tornastes dignos de estar 

aqui na vossa presença e vos servir. 

R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

 

Celebrante:  E nós vos suplicamos que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 

reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

R/. Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

 

Celebrante:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 

que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 

cresça na caridade com o papa Francisco, com o 

nosso bispo Dimas, seu auxiliar Mariano, e todos 

os ministros do vosso povo. 

R/.  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

 

Celebrante: Lembrai-vos também dos nossos 

irmãos e irmãs que morreram na esperança da 

ressurreição e de todos os que partiram desta vida: 

acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

 

Celebrante Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 

de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 

com a Virgem Maria, mãe de Deus, com São José, 

seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que  

 



 

neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos 

e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

 

Celebrante: 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. 

R/. Amém. 

 

RITO DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Obedientes à palavra do Salvador e 

formados por seu divino ensinamento, ousamos 

dizer: 

 

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. 

 

Celebrante: 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 de Cristo 

Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, o poder e a glória para 

sempre! 

 

Celebrante: 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. 

R/.  Amém. 

 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 

 

CORDEIRO DE DEUS 

 

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. 

 

Olhe a Santíssima Eucaristia 

 

Celebrante: Felizes os convidados para a Ceia do 

Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis 

em minha morada, mas dizei uma palavra e 

serei salvo(a). 

 

Em sua igreja doméstica, 

faça sua comunhão espiritual. 

 

“Este é o corpo que será entregue por vós, 

e este é o cálice da nova aliança no meu Sangue, 

diz o Senhor. Todas as vezes que os receberdes, 

fazei-o em minha memória”. 

(1Cor 11,24-25) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 
Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Ó Deus, pela comunhão neste 

sacrifício oferecido em memória de vosso Filho, 

fazei que nos tornemos com ele uma oblação 

perpétua em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 

 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 

Adore o Santíssimo Sacramento 

do Corpo e Sangue de Cristo 

 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar,  

pois o Antigo Testamento 

 



 

deu ao Novo o seu lugar.  

Venha a fé por suplemento 

os sentidos completar. 

 

Ao Eterno Pai cantemos 

e a Jesus, o Salvador. 

Ao Espírito exaltemos, 

na Trindade eterno amor.  

Ao Deus uno e trino demos 

a alegria do louvor.  

Amém. 

 

Celebrante: Do céu lhes destes o pão. 

R/. Que contém todo o sabor. 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 

sacramento, nos deixastes o memorial de vossa 

Paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o 

mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue que 

possamos colher continuamente os frutos da 

redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 

 

Receba a bênção e trace o sinal-da-cruz. 

 

ATO DE LOUVOR 

 

Bendito seja Deus.  

Bendito seja o seu Santo Nome.  

Bendito seja Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem.  

Bendito seja o Nome de Jesus.  

Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração.  

Bendito seja o seu Preciosíssimo Sangue.  

Bendito seja Jesus 

no Santíssimo Sacramento do altar.  

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.  

Bendita seja a grande Mãe de Deus, 

Maria Santíssima.  

Bendita seja sua santa e imaculada Conceição.  

Bendita seja sua gloriosa Assunção.  

Bendito seja o Nome de Maria, virgem e mãe.  

Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 

Bendito seja Deus, 

nos seus anjos e nos seus santos.  

 

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, 

dai-lhe santos pastores e dignos ministros. 

Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo 

Padre, o Papa, sobre o nosso Arcebispo, sobre o 

nosso Pároco e todo o clero, sobre o Chefe da 

Nação e do Estado e sobre todas as pessoas 

constituídas em dignidade para que governem 

com justiça.  Dai ao povo brasileiro paz 

constante e prosperidade completa. 

Favorecei com os efeitos contínuos de vossa 

bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia 

em que habitamos, cada um de nós em 

particular e todas as pessoas por quem somos 

obrigados a rezar ou que se recomendaram 

as nossas orações. Tende misericórdia das almas 

dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, 

Senhor, o descanso e a luz eterna.  

 

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. 

 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é 

fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe 

de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na 

hora de vossa morte. Amém. 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio agora e sempre. Amém. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


