
 

 

“Eis a mulher sábia, que edificou seu lar; e, 

temendo a Deus, viveu com retidão”. (Cf. Pr 14,1-2) 

 
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, consolação dos que 

choram, que acolhestes, misericordioso, as 

lágrimas de Santa Mônica pela conversão de 

seu filho Agostinho, dai-nos, pela intercessão 

de ambos, chorar os nossos pecados e alcançar 

o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA (1Cor 1,1-9) 

 

Início da Primeira Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Paulo, chamado a ser apóstolo de 

Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão 
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Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto: 

aos que foram santificados em Cristo Jesus, 

chamados a ser santos junto com todos que, em 

qualquer lugar, invocam o nome de nosso 

Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para 

vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e 

do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus 

sempre a vosso respeito, por causa da graça que 

Deus vos concedeu em Cristo Jesus: Nele fostes 

enriquecidos em tudo, em toda palavra e em 

todo conhecimento, à medida que o testemunho 

sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não 

tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais 

a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É ele 

também que vos dará perseverança em vosso 

procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia 

de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel; por 

ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, 

Jesus Cristo, Senhor nosso – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 144) 

 

R/. Bendirei o vosso nome, pelos séculos, 

Senhor! 

 

Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de 

louvar o vosso nome para sempre. Grande é o 

Senhor e muito digno de louvores, e ninguém 

pode medir sua grandeza. R/. 

 

Uma idade conta à outra vossas obras e publica 

os vossos feitos poderosos; proclamam todos o 

esplendor de vossa glória e divulgam vossas 

obras portentosas! R/. 

 

Narram todos vossas obras poderosas, e de 

vossa imensidade todos falam. Eles recordam 

vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, 

vossa justiça. R/. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Mt 24,42a.44) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em que 

não esperais, o vosso Senhor há de vir. R/. 

 

EVANGELHO (Mt 24,42-51) 

 

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, disse Jesus aos seus discípulos: 

“Ficai atentos, porque não sabeis em que dia 

virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o 

dono da casa soubesse a que horas viria o 

ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a 

sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós 

ficai preparados! Porque na hora em que menos 

pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o 

empregado fiel e prudente, que o senhor 

colocou como responsável pelos demais 

empregados, para lhes dar alimento na hora 

certa? Feliz o empregado, cujo senhor o 

encontrar agindo assim, quando voltar. Em 

verdade vos digo, ele lhe confiará a 

administração de todos os seus bens. Mas, se o 

empregado mau pensar: ‘Meu senhor está 

demorando’, e começar a bater nos 

companheiros, a comer e a beber com os 

bêbados; então o senhor desse empregado virá 

no dia em que ele não espera, e na hora que ele 

não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a 

sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger 

de dentes” – 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: Acolhei, ó Deus, as oferendas do 

vosso povo, e sirva para a nossa salvação o 

sacrifício que devotamente celebramos em 

honra de vossos Santos. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DOS SANTOS, II 
O exemplo dos Santos 

 

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 vosso Filho, 

Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de 

vossos Santos e Santas, revigorais 

constantemente a vossa Igreja, provando vosso 

amor para conosco. Deles recebemos o 

exemplo, que nos estimula na caridade, e a 

intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar 

pela realização de vosso Reino. Unidos à 

multidão dos anjos e dos santos, proclamamos 

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 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. 

 

“Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é 

meu irmão, minha irmã e minha mãe, diz o Senhor”. 

(Mt 12,50) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Na festividade de Santa Mônica 

fomos saciados, ó Pai, com os vossos dons; 

fazei que sua força nos purifique e seu auxílio 

nos sustente. 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 PELOS VOCACIONADOS 

AOS MINISTÉRIOS E SERVIÇOS 

NA COMUNIDADE 
Oração do Leigo no Ano Nacional do Laicato 

(26/11/2017 – 25/11/2018) 

 

Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, que 

estabelecestes a Igreja como vossa imagem 

terrena’: nós vos agradecemos pelos dons, 

carismas, vocações, ministérios e serviços 

que todos os membros do vosso povo 

realizam como Igreja em saída, para o bem 

comum, a missão evangelizadora e a 

transformação social, no caminho vosso 

Reino. Nós vos louvamos pela presença e 

organização dos cristãos leigos e leigas no 

Brasil sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, 

santidade e ação transformadora. Nós vos 

pedimos que os batizados atuem como sal da 

terra e luz do mundo: na família, no 

trabalho, na política, e na economia, nas 

ciências e nas artes, na educação, na cultura 

e nos meios de comunicação; na cidade, no 

campo e em todo o planeta, nossa casa 

comum. Nós vos rogamos que todos 

contribuam para que os cristãos leigos e 

leigas compreendam sua vocação e 

identidade, espiritualidade e missão, e atuem 

de forma organizada na Igreja e na 

sociedade à luz da evangélica opção 

preferencial pelos pobres. Isto vos 

suplicamos pela intercessão da Sagrada 

Família, Jesus, Maria e José, modelos para 

todos os cristãos. 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. 
 

 


