
 

 

 

“O Senhor abriu as portas dos céus, fez chover maná para 

alimentar seu povo; deu-lhes o pão do céu, e o homem se 

nutriu com o pão dos Anjos” (Sl 77,23,25) 

 
 

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 realizastes a obra da 

redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, 

concedei que, proclamando a morte e a ressurreição 

de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento 

possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (1Cor 8,1b-7.11-13) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 

– Irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que 

constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma 

coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se 

alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus! 

Quanto ao comer as carnes de animais sacrificados 

aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no 

mundo, e que Deus é um só. É verdade que alguns são 

chamados deuses, no céu ou na terra, e muita gente 

pensa que existem muitos deuses e muitos senhores. 

Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem 

vêm todos os seres e para quem nós existimos. E, 

ainda, para nós, existe um só Senhor, Jesus Cristo, 

pelo qual tudo existe, e nós também existimos por ele.  
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Mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, 

alguns habituados, até o presente, ao culto dos ídolos, 

comem da carne dos sacrifícios, como se ela fosse 

mesmo oferecida aos ídolos. E assim, a sua 

consciência, que é fraca, fica manchada. E então, por 

causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão 

pelo qual Cristo morreu. Pecando, assim, contra os 

irmãos e ferindo a consciência deles, que é fraca, é 

contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é 

ocasião de queda para meu irmão, nunca mais 

comerei carne, para não escandalizar meu irmão – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 138) 

 

R/. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor! 

 

Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando 

me sento ou me levanto; de longe penetrais meus 

pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu 

ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. 

R/. 
 

Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio 

de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos 

dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me 

formastes! Que prodígio e maravilha as vossas obras! 

R/. 
 

Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-

me e provai meus pensamentos! Vede bem se não 

estou no mau caminho, e conduzi-me no caminho 

para a vida! R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(1Jo 4,12) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Se nós nos amarmos, irmãos, Deus vive unido 

conosco, e, em nós seu amor fica pleno! R/. 

 

 

 
 

 

 

 

EVANGELHO (Lc 6,27-38) 

 

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, falou Jesus aos seus discípulos: “A 

vós que me escutais, eu digo: Amai os vossos 

inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei 

os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos 

caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, 

oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, 

deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, 

se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. 

O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o 

também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos 

amam, que recompensa tereis? Até os pecadores 

amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem 

somente aos que vos fazem o bem, que recompensa 

tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais 

somente àqueles de quem esperais receber, que 

recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos 

pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao 

contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e 

emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, 

a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do 

Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com 

os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como 

também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e 

não sereis julgados; não condeneis e não sereis 

condenados; perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos 

será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, 

transbordante será posta no vosso colo; porque com a 

mesma medida com que medirdes os outros, vós 

também sereis medidos” – 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: Celebrando o memorial de nossa 

salvação, nos vos imploramos, ó Deus de 

misericórdia: que este sacramento do vosso amor seja 

pra nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DA 

SANTÍSSIMA EUCARISTIA, II 
Os frutos da Santíssima Eucaristia 

 

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. Reunido com os 

Apóstolos na última Ceia, para que a memória da 

Cruz salvadora permanecesse para sempre, ele se 

ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito 

como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão 

neste sublime sacramento, a todos nutris e santificais. 

Fazeis de todos um só coração, iluminais os povos 

com a luz da mesma fé e congregais os cristãos na  

 
 

 

mesma caridade. Aproximando-nos da mesa de tão 

grande mistério, para encontrar por vossa graça a 

garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos 

e todos os santos, entoamos um cântico novo para 

proclamar a 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. 

 
 

“Eu sou o pão vivo que desci do céu, diz o Senhor. 

Quem comer deste pão viverá eternamente; pois o pão que eu 

darei é a minha carne para a vida do mundo”. (Lc 12,42) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à 

vossa mesa, para que o Corpo e o Sangue de Cristo 

unam todos os irmãos e irmãs. 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 DA CONTEMPLAÇÃO 

DOS LIVROS DA SAGRADA ESCRITURA 
(Livros de Est, 1Mc, 2Mc, Jó, Sl, Pr, Ecl, 

Ct, Sb, Eclo, Is, Jr, Lm, Br, Ez, Dn, Os e Jl) 

 

Ó Senhor, as Sagradas Escrituras professam vosso 

poder universal, vós sois o Senhor de todas as 

coisas, e não há quem possa resistir a vós, fizestes 

o céu e a terra e todas as maravilhas que estão 

debaixo do firmamento (Est 4,17c). Peço-vos, 

nesta assembleia e neste tempo de sofrimento, que 

eu esteja preparado para a luta e também rezar, 

sempre, pedindo piedade e compaixão (1Mc 3,4). 

Vós possuís a santa sabedoria, sabeis que eu, 

podendo escapar da morte, suportarei em meu 

corpo as dores da tribulação, sempre com a alma 

alegre (2Mc 6,30). Tuas mãos me formaram e 

modelaram meu ser inteiro, dirigirei meu coração 

a vós, meu Deus, para que estendais vossa mão e 

eu não tenha medo das dificuldades (Jó 10,8; 

11,13). No meu dia de aflição busco o Senhor, sem 

me cansar ergo as minhas mãos. Mas, recordando 

os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu  

 



 

 

relembro, ó Senhor. São santos vossos caminhos! 

(Sl 76,3.12.14) Vós sois a fonte de toda verdade, 

vossa Palavra é verdade, pois as palavras de vossa 

boca são justas, são verdadeiras para quem sabe 

discernir (Pr 8,8-9). Vossa Palavra e vosso Sopro 

estão na origem do ser e da vida de toda criatura. 

A vós, pelo Espírito, cabeis reinar, santificar e  

animar a criação (Ecl 3,20-21). Minha oração 

busca aquele que meu coração ama, no 

relacionamento íntimo de amizade quando 

converso a sós com vós, meu Deus, por quem sei 

que sou amado (Ct 1,7). Não me excluais de vossos 

filhos como indigno, junto a vós, Senhor, está a 

sabedoria, enviai-a lá de cima, do alto céu, 

mandai-a vir de vosso trono glorioso, para que 

esteja junto a mim no meu trabalho e me ensine o 

que agrada a vossos olhos! (Sb 9,4.9-10). Como em 

todos nós lhes demonstrastes santidade, mostrai-

nos vossa glória, para que todos saibam e 

confessem como nós que não um outro Deus, além 

de vós! (Eclo 36,4-5). Olhai e vede: o nosso Deus 

vem com poder, dominará todas as coisas com seu 

braço. Eis que o preço da vitória com ele. Eu 

exulto de alegria no Senhor, e minh’alma rejubila 

no meu Deus, pois me envolveu de salvação e com 

o manto da justiça me cobriu (Is 40,10; 61,10). 

Conheço minhas culpas e as de meus ancestrais, 

pois pecamos contra vós! Por amor de vosso nome, 

ó Senhor, não nos deixeis! Recordai-vos e não 

rompais vossa Aliança! (Jr 14,20-21). Fazei que eu 

receba a graça da conversão, meu coração é 

pesado e endurecido, dê-me um coração novo. 

Convertei-me a vós, Senhor, ao descobrir a 

grandeza do vosso amor, que eu tenha horror de 

estar separado de vós (Lm 5,21). Quero crer 

somente em vós, não divinizando o que está fora 

de vós. Vós sois o Deus vivo, que faz viver e 

intervém na história. A vida humana é unificada 

na adoração a vós, o Único Senhor (Br 6). Derrame 

vosso Espírito em nós, e caminharemos 

obedecendo vossos mandamentos, seremos sempre 

o vosso povo e vós, o nosso Deus! (Ez 36,27-28). 

Assim, hoje, minha oferta vos agrade, pois não 

serão, de modo algum, envergonhados os que  

 

 

põem a esperança em vós, Senhor! De coração vos 

seguirei desde agora, com respeito procurando a 

vossa face! (Dn 3,40-41) Vós prometestes ser pai de 

um grande povo, reunido em Israel a partir da 

vocação de Abraão, sendo sinal de reconciliação 

das nações, imagem de um amor conjugal 

exclusivo e fiel, mas muitas vezes rompemos a  

aliança, mesmo vós nos preparando pela vossa 

palavra (Os 1-3). Por isso, quero converter meu 

coração e à penitência interior. Sem elas nossas 

obras são estéreis e enganadoras. Ao converter-me 

interiormente expressarei em sinais visíveis, gestos 

e obras, a orientação radical de toda minha vida 

ao retornar-me de coração, a vós, meu Senhor e 

meu Deus (Jl 2,12-12).  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. 

 

 
 


