
“Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no 

meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda, 

como o vosso nome, até os confins da terra; toda 

a justiça se encontra em vossas mãos”. 

(Sl 47,10-11) 

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: No dia em que celebramos a vitória de 

Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos 

convidados a morrer para o pecado e ressurgir para  

 

uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 

 

Canto penitencial. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha compaixão 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 

vida eterna. 

R/. Amém. 

 

HINO DE LOUVOR 

 

Glória a Deus nas alturas. 

 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Ó Deus, que pela humilhação do 

vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os 

vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que 

libertastes da escravidão do pecado o gozo das 

alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA (Zc 9,9-10) 

 

Leitura da Profecia de Zacarias – Assim diz o 

Senhor: “Exulta, cidade de Sião! Rejubila, cidade 

de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro; 

ele é justo, ele salva; é humilde e vem montado num 

jumento, um potro, cria da jumenta.  Eliminará os 

carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém; ele 

quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às 

nações. Seu domínio se estenderá de um mar a 

outro mar, e desde o rio até aos confins da terra” – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
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SALMO RESPONSORIAL (Sl 144) 

 

R/. Bendirei, eternamente, vosso nome, ó 

Senhor! 

 

Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e 

bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias 

haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso 

nome para sempre. R/. 

 

Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é 

paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom 

para com todos, sua ternura abraça toda criatura. R/. 

 

Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os 

vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem 

a glória e o esplendor do vosso reino e saibam 

proclamar vosso poder! R/. 

 

O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade 

em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele 

que vacila/ e levanta todo aquele que tombou. R/. 

 

SEGUNDA LEITURA (Rm 8,9.11-13) 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos – 

Irmãos: Vós não viveis segundo a carne, mas 

segundo o espírito, se realmente o Espírito de Deus 

mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de 

Cristo, não pertence a Cristo. E, se o Espírito 

daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos 

mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus 

Cristo dentre os mortos vivificará também vossos 

corpos mortais por meio do seu Espírito que mora 

em vós.  Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas 

não para com a carne, para vivermos segundo a 

carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, 

mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento 

carnal, então vivereis – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mt 11,25)  

 
R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 

V/. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor 

da terra; os mistérios do teu Reino aos pequenos, 

Pai, revelas! R/. 

EVANGELHO (Mt 11,25-30) 

 

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, Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, 

ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste 

estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste 

aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu 

agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e 

ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém 

conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o 

Filho o quiser revelar.  Vinde a mim todos vós que 

estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos 

fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o 

meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 

humilde de coração, e vós encontrareis descanso. 

Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”— 

Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 

 

PROFISSÃO DE FÉ 

 

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. 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 

 

Celebrante: Irmãos e irmãs, nesta oração pública e 

comum que agora iniciamos, ninguém rogue 

apenas por si, nem só pelos seus, mas roguemos 

todos ao Cristo Senhor por todo o povo. 

 



 

R/. Cristo, atendei-nos. 

 

Por todo o povo cristão, invoquemos a bondade 

divina. R/. 

 

Por todos os que governam invoquemos o Senhor 

todo-poderoso. R/. 

 

Por nossos irmãos e irmãs que não puderam 

comparecer a esta santa assembleia, invoquemos 

aquele que conhece os corações de todos. R/. 

 

Por todos nós que cheios de fé suplicamos a 

misericórdia de Deus, invoquemos aquele que nos 

salva. R/. 

 
Celebrante: Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei 

com bondade as nossas súplicas. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARAÇÃO 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: Possamos, ó Deus, ser purificados 

pela oferenda que vos consagramos; que ela nos 

leve, cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DOS 

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, II 
O mistério da salvação 

 

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. 

Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu 

da Virgem Maria. Morrendo no lenho da Cruz, ele 

nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, 

ele nos garantiu a vida eterna. Por ele, os anjos 

celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a 

vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-

nos aos seus louvores, 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 III 

 

Celebrante: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 

universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 

louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso filho e 

Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 

vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 

reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 

parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício 

perfeito. 

R/. Santificai e reuni o vosso povo! 

 
Celebrante: Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos 

apresentamos para serem consagradas, a fim de que 

se tornem o Corpo e ✠ o Sangue de Jesus Cristo, 

vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou 

celebrar este mistério. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, 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, 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. 

 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 

 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 

Senhor Jesus! 

 

Celebrante: Celebrando agora, ó Pai, a memória 

do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 

gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e 

enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 

oferecemos em ação de graças este sacrifício de 

vida e santidade. 

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

 

Celebrante: Olhai com bondade a oferenda da 

vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 

reconcilia convosco e concedei que, alimentando-

nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 

sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos 

em Cristo um só corpo e um só espírito. 

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

 

Celebrante: Que ele faça de nós uma oferenda 

perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 

vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 

José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e 

de todos os santos, que não cessam de interceder 

por nós na vossa presença. 

R/. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 

 

Celebrante: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 

que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a 

paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé 

e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 

neste mundo: o vosso servo o papa Francisco, o 

nosso bispo Dimas, seu auxiliar Mariano, com os 

bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que 

conquistastes. 

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

 

Celebrante: Atendei as preces da vossa família, 

que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 

de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 

dispersos pelo mundo inteiro. 

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

 

Celebrante: Acolhei com bondade no vosso reino 

os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 

todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a 

eles, esperamos também nós saciar-nos 

eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor 

nosso. 

R/. A todos saciai com vossa glória! 
 

Celebrante: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 

graça. 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). 

 

Na sua igreja doméstica, 

faça sua comunhão espiritual. 

 

“Vinde a mim, vós todos os que sofreis 

e estais curvados sob os vossos fardos, 

e eu vos aliviarei, diz o Senhor” 

(Mt 11,28) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Nós vos pedimos, ó Deus, que, 

enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos 

colher os frutos da salvação sem jamais cessar 

vosso louvor.. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 

 

BÊNÇÃO SOLENE 

 

Celebrante:  O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso vos abençoe na 

sua bondade e infunda em vós a sabedoria da 

salvação. 

 

R/. Amém. 

 
Celebrante: Sempre vos alimente com os 

ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas 

obras. 

 

R/. Amém. 

 

Celebrante: Oriente para ele os vossos passos, e 

vos mostre o caminho da caridade e da paz. 

 

R/. Amém. 

 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

 

R/. Amém. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

 

R/. Graças a Deus. 


