
 

 

 

“O Senhor jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote 

para sempre segundo a ordem de Melquisedeque”. (Sl 109,4) 

 
 

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 constituístes o Cristo 

sumo e eterno sacerdote para vossa glória e 

salvação da humanidade, dai ao povo resgatado por 

seu sangue participar do memorial que nos deixou, 

obter a força de sua cruz e a glória da ressurreição. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (1Cor 15,1-11) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Irmãos, quero lembrar-vos do 

evangelho que vos preguei e que recebestes, e no 

qual estais firmes. Por ele sois salvos, se o estais 

guardando tal qual vos foi pregado por mim. De 

outro modo teríeis abraçado a fé em vão. Com 

efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que 

eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo 

morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras; 

que foi sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou,  

 
 

SANTA MISSA VOTIVA DA SANTÍSSIM EUCARISTIA 
24ª Semana do Tempo Comum | 17 de setembro de 2020 



 

 

segundo as Escrituras; e que apareceu a Cefas e, 

depois, aos Doze. Mais tarde, apareceu a mais de 

quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a maioria 

ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu 

a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos 

juntos. Por último, apareceu também a mim, como 

a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos 

apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque 

persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que 

eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi 

estéril: prova é que tenho trabalhado mais do que os 

outros apóstolos – não propriamente eu, mas a 

graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu 

e eles temos pregado e é isso o que crestes – Palavra 

do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 117) 

 

R/. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 

 

Dai graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é a 

sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: 

Eterna é a sua misericórdia. R/. 

 

A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão 

direita do Senhor me levantou, a mão direita do 

Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao 

contrário, viverei para cantar as grandes obras do 

Senhor. R/. 

 

Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós 

sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Mt 11,28) 

 
R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Vinde a mim, todos vós que estais cansados, e 

descanso eu vos darei, diz o Senhor. R/. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

EVANGELHO (Lc 7,36-50) 

 

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, um fariseu convidou Jesus para 

uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do 

fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na 

cidade como pecadora, soube que Jesus estava à 

mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de 

alabastro com perfume, e, ficando por detrás, 

chorava aos pés de Jesus; com as lágrimas começou 

a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, 

cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. 

Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou 

pensando: “Se este homem fosse um profeta, 

saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é 

uma pecadora”.  Jesus disse então ao fariseu: 

“Simão, tenho uma coisa para te dizer”. Simão 

respondeu: “Fala, mestre!” “Certo credor tinha dois 

devedores; um lhe devia quinhentas moedas de 

prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com 

que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o 

amará mais?” Simão respondeu: “Acho que é 

aquele ao qual perdoou mais”. Jesus lhe disse: “Tu 

julgaste corretamente”. Então Jesus virou-se para a 

mulher e disse a Simão: “Estás vendo esta mulher? 

Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste 

água para lavar os pés; ela, porém, banhou meus pés 

com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não 

me deste o beijo de saudação; ela, porém, desde que 

entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não 

derramaste óleo na minha cabeça; ela, porém, ungiu 

meus pés com perfume. Por esta razão, eu te 

declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão 

perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele 

a quem se perdoa pouco mostra pouco amor”. E 

Jesus disse à mulher: “Teus pecados estão 

perdoados”. Então, os convidados começaram a  

 
 



 

 

 

pensar: “Quem é este que até perdoa pecados?” 

Mas Jesus disse à mulher: “Tua fé te salvou. Vai em 

paz!” – 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: Concedei-nos, ó Deus, a graça de 

participar constantemente da Eucaristia, pois todas 

as vezes que celebramos este sacrifício torna-se 

presente a nossa salvação. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DA 

SANTÍSSIMA EUCARISTIA, III 
A Eucaristia, viático para a Páscoa eterna 

 

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, bendizer- 

 

 

 

vos, Senhor, Pai santo, Deus eterno cheio de 

misericórdia e de paz. Vosso Filho, obediente até à 

morte na Cruz, nos precedeu no caminho de volta 

para vós, que sois o fim último de toda a esperança 

humana. Na Eucaristia, testamento de seu amor, ele 

se fez comida e bebida espirituais, que nos 

sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com 

esta garantia da ressurreição final, esperamos 

participar do banquete de vosso Reino. Por isso, 

unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos 

louvamos 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. 
 

“Este é o corpo que será entregue por vós, e este é o cálice da 

nova aliança no meu Sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que 

o receberdes, fazei-o em minha memória”. (1Cor 11,24-25) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Deus pela comunhão neste 

sacrifício oferecido em memória de vosso Filho, 

fazei que nos tornemos com ele uma oblação 

perpétua em vossa honra. 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 Am, Ab, Jn, Mq, Na, Hab, Sf, Ag, 

Zc, Ml, Mt, Mc, Lc, Jo, At, Rm, 1Cor e 2Cor) 

 

Ó Senhor, em minha vida cotidiana quero fazer 

o propósito da conversão, por meio de gestos de  

 



 

 

reconciliação, do cuidado aos pobres, do 

exercício e da defesa da justiça e do direito (Am 

5,24). Que a soberba do meu coração não me 

acabe, muitas vezes por causa da violência 

praticada contra meu irmão (Ab 3.10). Vós, meu 

Deus, não canseis de nos atrair, para que 

encontremos a verdade e a felicidade que todo 

homem não cessa de procurar, mas muitas vezes 

fujo do vosso chamado (Jn 1,3). Que meus olhos 

não me levem à violência e à injustiça, pois 

somos seu povo eleito, sinal de reconciliação de 

todas as nações (Mq 2,2; 4,1-4). Vós sois bom, ó 

Senhor! Refúgio seguro nas horas do aperto: 

conhece aqueles que em vós confiam (Na 1,7). O 

céu se enche com a sua majestade, e a terra, com 

sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o 

sol, ó meu Deus (Hab 3,3-4). Vivemos a 

esperança de sua segunda vinda, ó Senhor. 

Assim como outrora a expectativa do Messias e 

do anúncio do Espírito, direcionado ao pequeno 

Resto, o povo dos Pobres, a nós, este povo que 

vos pertence (Sf 2,3). A vossa manifestação em 

sinais visíveis enche este templo de glória, meu 

Senhor. Mas maior será a glória futura do 

Templo, que é o vosso corpo, o qual fazemos 

parte, e se manifestará como lugar de perene paz 

(Ag 2,9). Manifestamos, em festa, nossa alegria, 

pois viestes morar conosco, e numerosas nações 

passaram a fazer parte do vosso povo (Zc 2,14-

15). Vós vos revelais como Deus verdadeiro, pois 

vosso ensinamento é doutrina de verdade (Ml 

2,6). Na plenitude dos tempos, enviastes vosso 

Filho, o Deus conosco, ao mundo. Como Pedro 

quero confessar: vós sois o Cristo, o Filho do 

Deus vivo! (Mt 16,16). Vós, Senhor, realizais seu 

projeto segundo a vontade do Pai, sem os 

esquemas de dominação e opressão, vós sois, 

Jesus, o Messias, o Filho de Deus! (Mc 1,1). Vós 

caminhastes na história da humanidade e 

bendito sois, Senhor, porque visitou e libertou 

vosso povo, fez-se homem para trazer dentro da 

história humana o projeto da salvação que Deus  

 
 

 

tinha revelado (Lc 1,68-70). Quero despertar 

uma fé ardente em vós, Senhor, a fim de que 

tenha a vida. Vós que sempre existis e de tudo 

que foi feito, nada foi feito sem vós. (Jo 1,1.3; 

20,30-31). Inundado do Espírito Santo e fiel à 

missão, quero, como Maria e os discípulos, estar 

com a comunidade num só coração e assíduo à 

oração. (At 1,14). Derrame sobre nós a vossa 

graça, ó Senhor, para obtermos os dons que de 

vós procedem: a profecia, o serviço, o ensino, a 

distribuição dos bens e a alegre prática da 

misericórdia (Rm 12,6-8). Desta forma 

exercitaremos a caridade, respeitando sempre o 

próximo e sua consciência, pois pecando contra 

nossos irmãos e ferindo sua consciência, 

pecamos contra vós, ó Jesus Cristo (1Cor 8,12). 

Mediante esta adoração, louvor e ação de 

graças, bendizemos ao Pai por seu dom inefável, 

pois somos Igreja unida ao seu Senhor e sob a 

ação do Espírito Santo (2Cor 9,15). Amém. 

 

DESPEDIDA 

 
Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 

 
 

 


