
 

 

 

“O Senhor alimentou seu povo com a flor do trigo 

e com o mel do rochedo o saciou”. (Sl 80,17) 

 
 

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: Senhor Jesus Cristo, neste 

admirável sacramento nos deixastes o memorial 

da vossa paixão. Dai-vos venerar com tão grande 

amor o mistério do vosso Corpo e do vosso 

Sangue, que possamos colher continuamente os 

frutos da vossa redenção. Vós, que sois Deus com 

o Pai, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Ecl 1,2-11) 

 

Leitura do Livro do Eclesiastes – “Vaidade das 

vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades! 

Tudo é vaidade”. Que proveito tira o homem de 

todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do 

sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, 

enquanto a terra permanece sempre a mesma. O  
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sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para 

voltar a seu lugar, donde novamente torna a 

levantar-se. Dirigindo-se para o sul e voltando 

para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando 

o vento, para retomar novamente o seu curso. 

Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar 

não transborda; voltam ao lugar de onde saíram 

para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil 

para o homem explicar. A vista não se cansa de 

ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi 

será; o que aconteceu, acontecerá: não há nada de 

novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz: 

“Eis aqui algo de novo”, também esta já existiu 

nos séculos que nos precederam. Não há memória 

do que aconteceu no passado, nem também 

haverá lembrança do que acontecer, entre aqueles 

que viverão depois – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 89) 

 

R/. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio 

para nós. 

 

Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando 

dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” Pois mil 

anos para vós são como ontem, qual vigília de 

uma noite que passou. R/. 

 

Eles passam como o sono da manhã, são iguais à 

erva verde pelos campos: de manhã ela floresce 

vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. R/. 

 

Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao 

nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até 

quando tardareis? Tende piedade e compaixão de 

vossos servos! R/. 

 

Saciai-nos de manhã com vosso amor, e 

exultaremos de alegria todo o dia! Que a bondade 

do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos  
 

 

 

conduza! Tornai fecundo, ó Senhor, nosso 

trabalho. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Jo 14,6) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Sou o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém 

vem ao Pai, senão por mim. R/. 

 

 

EVANGELHO (Lc 9,7-9) 

 

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, o tetrarca Herodes ouviu falar de 

tudo o que estava acontecendo, e ficou perplexo, 

porque alguns diziam que João Batista tinha 

ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias 

tinha aparecido; outros ainda, que um dos antigos 

profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: 

“Eu mandei degolar João. Quem é esse homem, 

sobre quem ouço falar essas coisas?” E procurava 

ver Jesus – 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, ó Deus, à vossa Igreja os 

dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão 

e o vinho que oferecemos na sagrada Eucaristia. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DA 

SANTÍSSIMA EUCARISTIA, I 
Eucaristia, sacrifício e sacramento de Cristo 

 

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. Ele, 

verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a 

vós pela nossa salvação, instituiu o Sacrifício da 

nova Aliança e mandou que o celebrássemos em 

sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o 

alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós 

derramado, é a bebida que nos purifica. Por essa 

razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da 

terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos, 

jubilosos, vossa glória, 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. 
 

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 

permanece em mim e eu nele, diz o Senhor”. (Jo 6,57) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o 

gozo da vossa divindade, que já começamos a 

saborear na terra, pela comunhão do vosso Corpo 

e do vosso Sangue. Vós, que viveis e reinais para 

sempre. 

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 Gl, Ef, Fl, Cl, 1Ts, 2Ts, 1Tm, 2Tm, 

Tt, Fm, Hb, Tg, 1Pd, 2Pd, 1Jo, 2Jo, 3Jo, Jd e Ap) 

 

Senhor Jesus Cristo, quisestes se entregar a si 

mesmo por nossos pecados, segundo sua 

própria vontade humana, na qual a Vontade 

do Pai foi realizada completa e perfeitamente,  

e uma vez por todas. (Gl 1,4). É em vós, ó 

Cristo, que nós temos redenção, dos pecados 

remissão pelo seu sangue (Ef 1,7).  
 

 



 

 

Reconhecido exteriormente como homem, 

humilhou-se, obedecendo até à morte, até à 

morte humilhante numa cruz (Fl 2,8). Vós sois 

a Cabeça da Igreja, que é seu Corpo, é o 

princípio, o Primogênito dentre os mortos, a 

fim de ter em tudo a primazia (Cl 1,18). Neste 

Santuário, quero agradecer continuamente a 

Deus pelo dom da vida dos irmãos que estão 

aqui comigo, que sempre nos lembremos uns 

dos outros em nossos corações (1Ts 1,2). Que o 

próprio Senhor da paz, diante de nós neste 

sublime Sacramento, nos conceda a paz, 

sempre e de todos os modos (2Ts 3,16). Vós, 

Senhor, manifestado em nossa carne, 

justificado pelo Espírito de Deus, contemplado 

pelos anjos, anunciado aos povos todos e às 

nações, foi aceito pela fé no mundo inteiro e, 

na glória de Deus Pai, foi exaltado (1Tm 3,16). 

Com vós, ó Santíssimo Redentor, morremos e 

viveremos, sofremos e reinaremos. Que não 

sejamos infiéis, pois vós sois fiel (2Tm ,11-12). 

A vossa graça se manifesta para a salvação de 

todos os homens. Ela nos ensina a abandonar 

a impiedade e as paixões mundanas, para 

vivermos neste mundo com autodomínio, 

justiça e piedade (Tt 2,12). Dou-vos graças, ó 

Deus, sempre que me lembro dos irmãos que 

manifestam seu amor e sua fé em vós, Senhor 

Jesus. Que todos nós compreendamos que 

todos os bens que temos são para vós (Fm 4-6). 

Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos 

modos falastes aos antepassados por meio dos 

profetas. No período final em que estamos, 

falaste a nós por meio de vosso Filho, que está 

sacramentalmente diante de nós. (Hb 1,1-2). 

Comprometo-me, ó Senhor, a rezar pelos que 

sofrem, a fim de que a oração feita com fé nos 

salve de todos os males e cure nossas 

enfermidades (Tg 5,13.15). Vós carregastes 

sobre si nossas culpas em seu corpo, no lenho 

da cruz, para que, mortos aos nossos pecados,  
 

 

 

na justiça de Deus nós vivamos. Por suas 

chagas nós fomos curados (1Pd 2,24). Com seu 

divino poder vós nos concedestes todas as 

condições necessárias para a vida e a piedade, 

através do vosso conhecimento, que nos chama 

por sua glória e virtude (2Pd 1,3). Vós sois 

aquele que existia desde o princípio, o que 

ouvimos, o que vemos com nossos olhos, o que 

contemplamos e o que nossas mãos apalpam: 

a Palavra, que é a Vida. (1Jo 1,1). Quero viver 

no vosso amor como aprendemos desde o 

princípio: viver conforme os vossos 

mandamentos (2Jo 6). O vosso nome, ó Senhor 

Jesus, significa que o próprio nome de Deus 

está presente em vossa Pessoa, o Filho de Deus 

feito homem para a redenção universal e 

definitiva dos nossos pecados (3Jo 7). Quero 

guardar a comunhão com vossa Igreja, coluna 

e sustentáculo da verdade, que guarda 

fielmente a fé uma vez por todas confiada aos 

santos (Jd 3). Graças vos damos, Senhor Deus 

onipotente, pois ao longo deste mês dedicado 

às Sagradas Escrituras, contemplamos vossa 

Aliança e vos adoramos no Santíssimo 

Sacramento. A vós que sois, a vós éreis e sereis, 

pois assumistes o poder que vos pertence, e 

enfim tomastes posse como rei! (Ap 11,17). 

Amém. 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 

 

 

 


