
 

 

“Ó Senhor, sois minha herança e minha taça: meu destino está 

seguro em vossas mãos! Foi demarcada para mim a melhor 

terra, e eu exulto de alegria em minha herança” (Sl 15,5-6) 
 

 
 

RITOS INICIAIS 

 

SAUDAÇÃO 

 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

Celebrante:  O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 

ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 

Cristo. 

 

ATO PENITENCIAL 

 

Celebrante: Em Jesus Cristo, o Justo, que 

intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 

abramos o nosso espírito ao arrependimento para 

sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa 

do Senhor. 
 

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 tornastes ilustre o bispo 

São João Nepomuceno Neumann por seu 

ministério pastoral em favor dos mais 

abandonados, concedei-nos que, seguindo seu 

exemplo de esforço constante em adquirir a 

perfeição no cumprimento do dever cotidiano, 

possamos servir com fruto a vossa Igreja. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (1Cor 9,16-19.22-23) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Irmãos: Pregar o evangelho não é para 
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mim motivo de glória. É antes uma necessidade 

para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não 

pregar o evangelho! Se eu exercesse minha função 

de pregador por iniciativa própria, eu teria direito 

a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-

se de um encargo que me foi confiado. Em que 

consiste então meu salário? Em pregar o 

evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os 

direitos que o evangelho me dá. Assim, livre em 

relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a 

fim de ganhar o maior número possível. Com os 

fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com 

todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar 

alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para 

ter parte dele – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 22) 

 

R/. O Senhor nos conduz no caminho da paz. 

O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta 

coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes 

ele me leva a descansar. Para as águas tranquilas 

me encaminha e restaura as minhas forças. R/. 

Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra 

de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale 

tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais comigo 

com bastão e com cajado: eles me dão a 

segurança! R/. 

Preparais uma mesa em minha frente, bem à vista 

do inimigo, com o óleo vos ungis minha cabeça; 

meu cálice transborda. R/. 

 

Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda 

a minha vida; na casa do Senhor habitarei pelos 

tempos infinitos. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Jo 10,14) 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Eu sou o bom Pastor, diz o Senhor; conheço 

minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. 

R/. 
 

 

EVANGELHO (Jo 10,11-16) 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo João. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

Naquele tempo, disse Jesus: “Eu sou o bom 

pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. 

O mercenário, que não é pastor e não é dono das 

ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e 

foge; e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas 

um mercenário e não se importa com as ovelhas. 

Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e 

elas me conhecem, assim como Pai me conhece e 

eu conheço o Pai. Eu dou minha vida por minhas 

ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são 

deste redil: também a elas devo conduzir; 

escutarão minha voz e haverá um só rebanho e um 

só pastor” – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

ORAÇÃO 

A SÃO JOÃO NEPOMUCENO NEUMANN  
 

Este texto foi adaptado da oração feita por São Paulo II 

em 04/01/1979 por ocasião de sua Viagem Apostólica 

aos Estados Unidos, na qual visitou o túmulo de 

São João Nepomuceno Neumann na Filadélfia. 

 

Ó Senhor, aqui estou no Santuário de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, para rezar diante 

da imagem de São João Neumann, missionário 

zeloso, pastor sacrificado, filho fiel de Santo 



 

Afonso na Congregação do Santíssimo Redentor, 

e quarto Bispo de Filadélfia. Estando nesta igreja, 

penso no único motivo de toda a vida de São João 

Neumann: o seu amor por Cristo. As suas orações 

mostram-nos este amor; porque desde pequeno 

costumava dizer: “Jesus, por ti quero viver, por ti 

quero morrer, quero ser teu na vida; quero ser 

todo teu na morte”. E como sacerdote assim orou 

na sua primeira missa: “Senhor, dá-me a 

santidade”. Meus irmãos e irmãs em Cristo: esta é 

a lição, que aprendemos da vida de São João 

Neumann e esta é a mensagem que hoje ele nos 

deixa: aquilo que verdadeiramente importa na 

vida é que sejamos amados por Cristo, e que o 

amemos por nossa parte. Em comparação com o 

amor de Jesus, qualquer outra coisa é secundária. 

E sem o amor de Jesus, qualquer outra coisa é 

inútil. Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, interceda 

por nós; São João Neumann interceda por nós; e 

com a ajuda das suas orações consigamos nós 

perseverar na fé, alegres na esperança e 

fortificados no nosso amor por Jesus Cristo, nosso 

Redentor e nosso Senhor. Amém. 

 

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: Olhai com benevolência, Senhor, o 

sacrifício que vos oferecemos e acendei em nós o 

fogo de vosso amor que inflamava o bispo São 

João Neumann. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO 

DAS SANTAS VIRGENS E DOS RELIGIOS 
O sinal da consagração a Deus 

 

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, e celebrar a vossa admirável 

providência nos Santos e Santas que se 

consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor 

nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à 

santidade original e a experimentar, já aqui na terá, 

construindo o vosso Reino, os dons reservados 

para o céu. Unidos a multidão dos anjos e dos 

santos, proclamamos 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: Antes de participar do banquete da 

Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de 

união fraterna, rezemos, juntos, como o Senhor 

nos ensinou: 

 

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: Quem come minha Carne e bebe 

meu Sangue permanece em mim e eu nele. 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. 

“Em verdade vos digo: vós que abandonastes tudo 

e me seguistes, recebereis cem vezes mais 

e tereis como herança a vida eterna” (Mt 19,27-29) 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Restaurados pelo precioso Corpo e 

Sangue de vosso dileto Filho, suplicantes vos 

pedimos, Senhor: pelos méritos do bispo São João 

Neumann, depois de termos seguido aqui na terra 

o próprio Príncipe dos pastores, cheguemos ao 

banquete da vida eterna. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 

 

BÊNÇÃO 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Em nome do Senhor, ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


