
 

 

 

“Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença; tratai o 

vosso servo segundo a vossa misericórdia”. (Sl 118,137.124) 

 
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. 
 

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. 

 

HINO DE LOUVOR 
 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 

homes por Ele amados. Senhor Deus, rei dos 

céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos 

louvamos, nós vos bendizemos, nós vos 

adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos 

graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus 

Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro 

de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o 

pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós 

que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa 

súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende 

piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o 

Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o 

Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
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ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua intenção e oração pessoal. 

 

Celebrante: Ó Deus, pai de bondade, que nos 

redimistes e adotastes como filhos e filhas, 

concedei aos que creem no Cristo a verdadeira 

liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Ez 33,7-9) 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel – Assim diz o 

Senhor: “Quanto a ti, filho do homem, eu te 

estabeleci como vigia para a casa de Israel. 

Logo que ouvires alguma palavra de minha 

boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu 

disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe 

falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, 

o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te 

pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires 

o ímpio a respeito de sua conduta, para que se 

arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio 

morrerá por própria culpa, porém, tu salvarás 

tua vida” – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 94) 

 

R/. 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! R/. 

 

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. R/. 

 

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”. R/. 
 

SEGUNDA LEITURA (Rm 13,8-10) 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos – 

Irmãos: não fiqueis devendo nada a ninguém, a 

não ser o amor mútuo, pois quem ama o 

próximo está cumprindo a Lei. De fato, os 

mandamentos: “Não cometerás adultério”, “não 

matarás”, “não roubarás”, “não cobiçarás”, e 

qualquer outro mandamento, se resumem neste: 

“Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”. O 

amor não faz nenhum mal contra o próximo. 

Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da 

Lei – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(cf. 2Cor 5,19) 

 
R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, 

confiando-nos sua Palavra; a Palavra da 

reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos 

salva. R/. 

 



 

EVANGELHO (Mt 18,15-20) 

 
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 disse a seus discípulos: 

“Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, 

mas em particular, a sós contigo! Se ele te 

ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te 

ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, 

para que toda a questão seja decidida sob a 

palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não 

vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem mesmo 

à Igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um 

pagão ou um pecador público. Em verdade vos 

digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no 

céu, e tudo o que desligardes na terra será 

desligado no céu. De novo, eu vos digo: se dois 

de vós estiverem de acordo na terra sobre 

qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes 

será concedido por meu Pai que está nos céus. 

Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em 

meu nome, eu estou aí, no meio deles”. 

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, reunidos para 

celebrar os mistérios da nossa Redenção, 

roguemos ao Deus todo-poderoso que o mundo 

inteiro seja lavado na fonte de toda bênção e 

toda vida. 

R/.  Senhor, escutai a nossa prece. 

 
Por todos aqueles que se consagram a Deus, 

para que com seu auxílio guardem fielmente o 

que prometeram, roguemos ao Senhor. R/.   

 

Pela paz das nações, para que, afastado todo 

conflito, os povos sirvam a Deus com espírito 

de paz, roguemos ao Senhor. R/.   

 

Pelos idosos, que sofrem na solidão ou na 

doença, para que sejam reconfortados por nossa 

caridade fraterna, roguemos ao Senhor. R/.   

 

Peçamos pelos desempregados, para que 

encontrem uma oportunidade de trabalho, e 

pelos empresários, para que consigam vencer a 

crise provocada pela atual pandemia. E para que 

iluminados pela Palavra de Deus nos 

comprometamos com a transformação da 

sociedade na busca do Reino definitivo, 

roguemos ao Senhor. R/.   

 

Celebrante: Sede propício, ó Deus, às súplicas 

de vosso povo, para que sem demora 

alcancemos de vossa bondade o que, por vossa 



 

inspiração, pedimos cheios de fé. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

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, fonte da paz e da 

verdadeira piedade, concedei-nos por esta 

oferenda render-vos a devida homenagem, e 

fazei que nossa participação na Eucaristia 

reforce entre nós os laços da amizade. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII 
Sobre reconciliação – II 

 

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: Nós vos agradecemos, Deus Pai 

todo-poderoso, e por causa de vossa ação no  

mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No 

meio da humanidade, dividida em contínua 

discórdia, sabemos por experiência que sempre 

levais as pessoas a procurar a reconciliação. 

Vosso Espírito Santo move os corações de 

modo que os inimigos voltem à amizade, os 

adversários se deem as mãos e os povos 

procurem reencontrar a paz. 

R/. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa 

paz! 

 
Celebrante: Sim, ó Pai, porque é obra vossa 

que a busca da paz vença os conflitos, que o 

perdão supere o ódio, e a vingança dê lugar à 

reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus 

de misericórdia, não podemos deixar de vos 

louvar e agradecer. Unidos ao coro dos 

reconciliados cantamos (dizemos) 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! 

 

Celebrante: Deus de amor e de poder, louvado 

sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em 

vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e 

salva toda a humanidade. Ele é a mão que 

estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo 

qual nos chega a vossa paz. 

R/. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa 

paz! 
 

Celebrante: Deus, nosso Pai, quando vos 

abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso 

Filho, entregando-o à morte para que 

voltássemos a vós e nós amássemos uns aos 

outros. Por isso, celebramos a reconciliação que 

vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que nos 



 

mandou, vos pedimos: santificai, ✠ por vosso 

Espírito, estas oferendas. Antes de dar a vida 

para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o 

pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o 

entregou 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: Naquela mesma noite, tomou nas 

mãos o cálice e, proclamando a vossa 

misericórdia, 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 A 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: Ó Deus, Pai de misericórdia, 

vosso Filho nos deixou esta prova de amor. 

Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos 

damos aquilo que nos destes: o sacrifício da 

perfeita reconciliação. 

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 
 

Celebrantes: Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-

nos também com vosso Filho e, nesta ceia, dai-

nos o mesmo Espírito, de reconciliação e de 

paz. 

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 
 

Celebrante: Ele nos conserve em comunhão 

com o Papa Francisco e nosso Bispo Dimas, 

com todos os bispos e o povo que conquistastes. 

Fazei de vossa Igreja sinal de unidade entre os 

seres humanos e instrumentos da vossa paz. 

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 
 

Celebrante: Assim como aqui nos reunistes, ó 

Pai, à mesa do vosso Filho em união com a 

Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu 

esposo, e com todos os santos, reuni no mundo 

novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as 

mulheres de todas as classes e nações, de todas 

as raças e línguas, para a ceia da comunhão 

eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

R/. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos 

reconciliou! 
 

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. 

 

“Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira, 

igualmente, minh’alma por vós, ó meu Deus! Minha alma tem 

sede de Deus, e deseja o Deus vivo!” (Sl 41,2-3) 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 
Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Deus, que nutris e fortificais 

vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e 

do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do 

vosso Filho, viver com ele para sempre. Por 

Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, V 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: Que Deus todo-poderoso vos livre 

de toda adversidade e derrame sobre vós as suas 

bênçãos. R/. Amém. 

 

Celebrante: Torne os vossos corações atentos à 

sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria 

divina. R/. Amém. 

 

Celebrante: Assim, abraçando o bem e a justiça, 

possais correr sempre pelo caminho dos 

mandamentos divinos e tornar-vos coerdeiros dos 

santos. 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. 


