
 

“Proclamem os povos a sabedoria dos santos e 

celebre toda a toda a Igreja os seus louvores; 

seus nomes permanecem para sempre”. 

(cf. Eclo 44,15.14) 

 
 

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 fizestes do abade São 

Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma 

luz que brilha e ilumina a Igreja, dai-nos, por sua 

intercessão, o mesmo fervor para caminharmos 

sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Ez 36,23-28) 

 

Leitura da Profecia de Ezequiel – Assim fala o  
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Senhor: “Vou mostrar a santidade do meu grande 

nome, que profanastes no meio das nações. As 

nações saberão que eu sou o Senhor – oráculo do 

Senhor Deus –, quando eu manifestar minha 

santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos 

tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos 

os países, e vos conduzirei para a vossa terra. 

Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis 

purificados. Eu vos purificarei de todas as 

impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um 

coração novo e porei um espírito novo dentro de 

vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de 

pedra e vos darei um coração de carne; porei o 

meu espírito dentro de vós e farei com que sigais 

a minha lei e cuideis de observar os meus 

mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos 

pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus” 

– Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 50) 

 

R/. Eu hei de derramar sobre vós uma água 

pura, e de vossas imundícies sereis 

purificados. 

 

Criai em mim um coração que seja puro, dai-me 

de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me 

afasteis de vossa face, nem retireis de mim o 

vosso Santo Espírito! R/. 

 

Dai-me de novo a alegria de ser salvo e 

confirmai-me com espírito generoso! Ensinarei 

vosso caminho aos pecadores, e para vós se 

voltarão os transviados. R/. 

 

Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se 

oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício 

é minha alma penitente, não desprezeis um 

coração arrependido! R/. 

 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(cf. Sl 94,8ab) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: não fecheis 

os corações como em Meriba! R/. 

 

EVANGELHO (Mt 22,1-14) 

 

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 voltou a falar em parábolas 

aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, 

dizendo: “O Reino dos Céus é como a história do 

rei que preparou a festa de casamento do seu 

filho. E mandou os seus empregados chamar os 

convidados para a festa, mas estes não quiseram 

vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: 

‘Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os 

bois e os animais cevados já foram abatidos e 

tudo está pronto. Vinde para a festa!’ Mas os 

convidados não deram a menor atenção: um foi 

para o seu campo, outro para os seus negócios, 

outros agarraram os empregados, bateram neles e 

os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas 

tropas, para matar aqueles assassinos e incendiar 

a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos 

empregados: ‘A festa de casamento está pronta, 

mas os convidados não foram dignos dela. 

Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e 

convidai para a festa todos os que encontrardes’. 

Então os empregados saíram pelos caminhos e 

reuniram todos os que encontraram, maus e bons. 

E a sala da festa ficou cheia de convidados. 

Quando o rei entrou para ver os convidados, 

observou ali um homem que não estava usando 

traje de festa e perguntou-lhe: ‘Amigo, como  



 

entraste aqui sem o traje de festa?’ Mas o homem 

nada respondeu. Então o rei disse aos que 

serviam: ‘Amarrai os pés e as mãos desse homem 

e jogai-o fora, na escuridão! Ali haverá choro e 

ranger de dentes’. Porque muitos são chamados, 

e poucos são escolhidos”– 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: Nós vos apresentamos, ó Deus todo-

poderoso, o sacramento da unidade e da paz, 

neste em que festejamos o abade São Bernardo, 

que, por suas palavras e ações, procurou 

incansavelmente a concórdia da Igreja. 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 

Bernardo, 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. 

 

“Nós anunciamos o Cristo crucificado: 

o Cristo, força e sabedoria de Deus”. (1Cor 1,23-24) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Deus, que esta comunhão na festa 

de São Bernardo produza em nós os seus frutos 

para que, encorajados por seus exemplos e  

guiados por seus conselhos, sejamos arrebatados 

pelo amor do Verbo que se fez carne. Que vive e 

reina para sempre. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

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 PELOS VOCACIONADOS 

À VIDA CONSAGRADA 
Oração do Ano da Vida Consagrada 

do Santo Padre Francisco 

(30/11/2014 - 02/02/2015) 

 

Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, acolhe a 

oração que vos dirigimos. Olha com 

benevolência para o nosso desejo de bem e 

ajuda-nos a viver com entusiasmo o dom da 

vocação. Pai, que no teu gratuito desígnio de 

amor nos chamas, na estabilidade ou na 

itinerância, a procurar no Espírito o teu rosto, 

faz com que levemos em nós a tua memória: 

que ela se torne fonte de vida na solidão e na 

fraternidade, para que, nas histórias do nosso 

tempo, possamos ser reflexo do teu amor. 

 

Cristo, Filho de Deus vivo, que percorreste os 

nossos caminhos casto, pobre e obediente, 

nosso companheiro no silêncio e na escuta, 

mantém em nós a pertença filial como fonte de 

amor. Faz com que vivamos o Evangelho do 

encontro: ajuda-nos a humanizar a terra e a 

criar fraternidade, partilhando a fadiga de 

quem está cansado e deixou de procurar, a 

alegria de quem espera, de quem procura, de 

quem conserva sinais de esperança. 

 

Espírito Santo, Fogo que arde, ilumina o nosso 

caminho na Igreja e no mundo. Dá-nos a 

coragem do anúncio do Evangelho e a alegria 

do serviço no cotidiano dos dias. Abre o nosso 

espírito à contemplação da beleza. Aviva em 

nós a gratidão e a admiração pela criação, faz 

com que saibamos descobrir as maravilhas 

que realizas em cada ser vivo. 

 

Maria, Mãe do Verbo, vela pela nossa vida de 

homens e mulheres consagrados, para que a 

alegria recebida da Palavra encha a nossa 

existência, e o teu convite a fazer o que o 

Mestre diz faça de nós intérpretes ativos no 

anúncio do Reino. Amém. 

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. 

 

 


