
 

 

“No meio da Igreja o Senhor colocou a palavra 

nos seus lábios; deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência 

e o revestiu de glória” (Eclo 15,5) 

 
 

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. 
 

Abra-se à conversão pessoal e comunitária, 

reconhecendo-se pecador e necessitado de purificação. 

 

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. 
 

Faça sua intenção e oração pessoal. 

 

Celebrante: Ó Deus, que cuidais do vosso povo 

com indulgência e o governais com amor, dai, pela 

intercessão de São Gregório Magno, o espírito de 

sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da 

vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas 

contribua para a alegria eterna dos pastores. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (1Cor 3,18-23) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Irmãos, ninguém se iluda: Se algum de 

vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, 

reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de 
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verdade; pois a sabedoria deste mundo é insensatez 

diante de Deus. Com efeito, está escrito: “Ele 

apanha os sábios em sua própria astúcia”, e ainda: 

“O Senhor conhece os pensamentos dos sábios; 

sabe que são vãos”. Portanto, que ninguém ponha a 

sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos 

pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a 

morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós 

sois de Cristo, e Cristo é de Deus – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 23) 

 

R/. Ao Senhor pertence a terra e o que ela 

encerra. 

 

Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o 

mundo inteiro com os seres que o povoam; porque 

ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas 

a mantém inabalável. R/. 

 

“Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará 

em sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e 

inocente coração, quem não dirige sua mente para 

o crime. R/. 

 

Sobre este desce a bênção do Senhor e a 

recompensa de seu Deus e Salvador”. “É assim a 

geração dos que o procuram, e do Deus de Israel 

buscam a face”. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Mt 4,19) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Vinde após, diz o Senhor, e eu ensinarei a 

pescar gente. R/. 

 

EVANGELHO (Lc 5,1-11) 

 
Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Lucas. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de 

Genesaré, e a multidão apertava-se a seu redor para 

ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas 

paradas na margem do lago. Os pescadores haviam 

desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa 

das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse 

um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, 

ensinava as multidões. Quando acabou de falar, 

disse a Simão: “Avança para águas mais profundas, 

e lançai vossas redes para a pesca”. Simão 

respondeu: “Mestre, nós trabalhamos a noite inteira 

e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, 

vou lançar as redes”. Assim fizeram, e apanharam 

tamanha quantidade de peixes que as redes se 

rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da 

outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles 

vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de 

quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro 

atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: “Senhor, 

afasta-te de mim, porque sou um pecador!” É que o 

espanto se apoderara de Simão e de todos os seus 

companheiros, por causa da pesca que acabavam de 

fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram 

sócios de Simão, também ficaram espantados. 

Jesus, porém, disse a Simão: “Não tenhas medo! De 

hoje em diante tu serás pescador de homens”. Então 

levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e 

seguiram a Jesus– Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPRAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

O pão e vinho, frutos do trabalho humano, são oferecidos 

a Deus, ofereça sua vida e, de acordo com sua possibilidade, 

donativos para a comunidade. 

 



 

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: Ó Deus, na festa de São Gregório 

Magno seja-nos proveitoso este sacrifício que, ao 

ser oferecido na cruz, libertou do pecado o mundo 

inteiro. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DOS PASTORES 
A presença dos santos Pastores na Igreja 

 

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. Vós nos 

concedeis a alegria de celebrar a festa de São 

Gregório Magno, e fortaleceis a vossa Igreja com o 

exemplo de sua vida, o ensinamento de sua 

pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a 

multidão dos anjos e dos santos se alegra 

eternamente na vossa presença, nós nos associamos 

a 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 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 porque 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. 

 

“Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou sua casa, 

para a todos o pão de cada dia” (Lc 12,42) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 



 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre os 

que saciastes com o Cristo que é o pão da vida, para 

que, na festa de São Gregório, cheguemos ao 

conhecimento da verdade e a realizemos pela 

caridade. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 
 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Adore o Santíssimo Sacramento 

do Corpo e Sangue de Redentor. 

 

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. 

 

ORAÇÃO DIANTE DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO A PARTIR DOS LIVROS DA 

SAGRADA ESCRITURA 
(Livros do Gn, Ex, Lv, Nm, Dt, Js, Jz, Rt, 

1Sm, 2Sm, 1Rs, 2Rs, 1Cr, 2Cr, Esd, Ne, Tb e Jt) 

 

Ó Deus, que no princípio criou o céu e a terra, 

pondo um começo a tudo o que existe fora de vós, 

só vós sois o Criador (Gn 1,1). Canto a vós, ó 

Senhor, pois fez brilhar a sua glória, foi neste dia 

para mim libertação. Ó Deus, que eu suba à 

montanha, a fim de nos falarmos face a face a 

exemplo de Moisés, sempre fiel à missão que me 

destes (Ex 15,1-2; 33,11). Inspirai-me o convite 

de ser santo, porque vós sois Santo. Que eu possa 

todos os dias alcançar a purificação de meus 

pecados e que a santidade permaneça em mim 

(Lv 11,44). Quero ser humilde, o mais humilde 

dos homens que há na terra, confiando toda 

minha casa a vós, Senhor. Abra meus olhos e 

ouvidos ao falar-me face a face, claramente e 

sem enigmas (Nm 12,7-8. 3). Olhai, ó Deus fiel, o 

vosso povo, que se encontra muitas vezes no 

deserto em solidão desoladora, cercai-o de 

cuidado e carinho, e guardai-o com a pupila de 

seus olhos (Dt 32,10). Vós sois minha herança, ó 

Senhor, que eu possa observar e cumprir toda a 

vossa Lei sem me desviar, apegando-me 

unicamente a vós, meu Deus (Js 13,33; 23,6.8). 

Ao manifestar-se ao vosso povo declarastes com 

que nome deve ser chamado, nome divino e 

misterioso, pois vós sois mistério. Seu nome é 

inefável e ao mesmo tempo se faz próximo dos 

homens. Vós sois Aquele que é, o Deus 

escondido, o Deus de meus pais (Jz 13,18). Vós 

nunca abandonais vossa aliança, pois és bendito,  



 

não deixando faltar homens e mulheres fiéis 

para que conservassem a unidade de Israel com 

vós, o Deus da aliança (Rt 2,14). Por isso exulta 

meu coração no Senhor e se eleva a minha fronte 

no meu Deus, pois me alegro com a vossa 

salvação. Vós tudo sabeis e conheceis meus 

pensamentos mais ocultos (1Sm 2,1.3). Selastes 

em mim uma marca que jamais se apaga, e assim 

pela oração diante de vós e do vosso povo, desejo 

sempre ser fiel à vossa promessa, agindo 

segundo o vosso coração (2Sm 7,18-29). Neste 

templo, dedicado para louvor do vosso nome, 

manifestais como a Salomão, revelando ser o 

Deus vivo e salvador, e ao mesmo tempo 

escondendo a sua glória por sinais sublimes (1Rs 

8,10-12). Aqui peço para ser testemunha do 

vosso amor, transmitido de muitos modos a 

partir de diversas espiritualidades, como 

transmitistes a Eliseu o espírito de Elias, assim 

quero me tornar testemunha de vosso Reino pela 

vida de oração, e tendo a certeza que não deixa 

de velar pelos homens que estão na terra, e 

também aqueles que já a deixaram para entrar 

na alegria do Mestre (2Rs 2,9). Agora, pois, ó 

Senhor, eis-me aqui! Agradecido quero vos 

louvar e celebrar o vosso nome glorioso (1Cr 

29,13). Pois nunca abandonais vossa aliança, 

mesmo que nações e cidades não vivam em paz 

mas vivam a tribulação, faço propósito de ficar 

firme, sem desânimo, pois recompensais as 

obras dos homens fiéis (2Cr 15,5-7). Mas agora, 

ó Senhor, o que posso dizer depois disso? 

Abandonei os vossos mandamentos, mas vossa 

herança através dos homens permanece. Mesmo 

que sejam poucos, este resto hoje continua vivo, 

sendo prova que tu és justo! (Esd 9,10.15). 

Senhor Deus do céu, fiel à aliança e 

misericordioso com aqueles que vos amam e 

observam vossos mandamentos, estejam vossos 

ouvidos atentos e vossos olhos abertos para 

atender à súplica do vosso servo (Ne 1,5-6). 

Então vos alegrarás pelos filhos dos vossos 

justos, todos unidos, bendizendo ao Senhor, o 

Rei eterno (Tb 13,13). Vós sois grande, Senhor, 

admirável de força invencível! Toda a vossa 

criatura vos sirva, pois mandastes e tudo foi 

feito! (Jt 16,13). Assim seja.  

 

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. 

 

 
 


