
 

 

“Um menino nasceu para nós: um filho nos foi dado! 

O poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado 

‘Mensageiro do Conselho de Deus’” (Is 9,6). 
 

 
 

RITOS INICIAIS 

 

SAUDAÇÃO 

 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

Celebrante:  O Senhor, que encaminha os 

nossos corações para o amor de Deus e a 

constância de Cristo, esteja convosco. 

R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 

de Cristo. 

ATO PENITENCIAL 

 

Celebrante: No início desta celebração 

eucarística, peçamos a conversão do coração, 

fonte de reconciliação e comunhão com Deus e 

com os irmãos e irmãs. 
 

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. 

 

HINO DE LOUVOR 

 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 

homes por Ele amados. Senhor Deus, rei dos 

céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos 

louvamos, nós vos bendizemos, nós vos 

adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos 

graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus 

Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro 

de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o 

pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós 

que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa 

súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende 

piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o 

Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o 

Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Santa Missa no Sétimo Dia na Oitava do Natal 

e Te Deum em agradecimento pelo ano transcorrido 

31 de dezembro de 2020 



 

Faça sua intenção e oração pessoal. 

 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, que 

estabelecestes o princípio e a plenitude de toda 

a religião na encarnação do vosso Filho, 

concedei que sejamos contados entre os 

discípulos daquele que é toda a salvação da 

humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (1Jo 2,18-21) 

 

Leitura da Primeira Carta de São João – 

Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer 

que o Anticristo virá. Com efeito, muitos 

anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que 

chegou a última hora. Eles saíram do nosso 

meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem 

realmente dos nossos, teriam permanecido 

conosco. Mas era necessário ficar claro que nem 

todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção 

do Santo, e todos tendes conhecimento. Se eu 

vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, 

mas porque a conheceis, e porque nenhuma 

mentira provém da verdade – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 95) 

 

R/. O céu se rejubile e exulte a terra! 

Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai 

ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e 

bendizei seu santo nome! Dia após dia anunciai 

sua salvação. R/. 

O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar 

com o que vive em suas águas; os campos com 

seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as 

matas. R/. 

Na presença do Senhor, pois ele vem, porque 

vem para julgar a terra inteira. Governará o 

mundo todo com justiça, e os povos julgará com 

lealdade. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Jo 1,14a.12a) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  A Palavra se fez carne, entre nós ela habitou; 

e todos que a acolheram, de Deus filhos se 

tornaram R/. 
 

 

EVANGELHO (Jo 1,1-18) 

 

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. 

 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava 

com Deus; e a Palavra era Deus. No princípio, 

estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e 

sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela 

estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a 

luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram 

dominá-la. Surgiu um homem enviado por 

Deus; seu nome era João. Ele veio como 

testemunha, para dar testemunho da luz, para 

que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não 

era a luz, mas veio para dar testemunho da luz: 

daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao 

mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra 



 

estava no mundo – e o mundo foi feito por meio 

dela – mas o mundo não quis conhecê-la. Veio 

para o que era seu, e os seus não a acolheram. 

Mas, a todos que a receberam, deu-lhes 

capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, 

aos que acreditam em seu nome, pois estes não 

nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 

nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. 

E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E 

nós contemplamos a sua glória, glória que 

recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de 

graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, 

clamando: “Este é aquele de quem eu disse: O 

que vem depois de mim passou à minha frente, 

porque ele existia antes de mim”. De sua 

plenitude todos nós recebemos graça por graça. 

Pois por meio de Moisés foi dada a Lei, mas a 

graça e a verdade nos chegaram através de Jesus 

Cristo. A Deus, ninguém jamais viu. Mas o 

Unigênito de Deus, que está na intimidade do 

Pai, ele no-lo deu a conhecer – 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 todo-poderoso, 

fonte da verdadeira piedade e da paz, que vos 

honremos dignamente com estes dons e, pela 

participação nestes mistérios, reforcemos os 

laços que nos unem. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DO NATAL DO SENHOR, I 
O Cristo, luz do mundo 

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. No mistério da encarnação de 

vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para 

nós. E, reconhecendo a Jesus como Deus visível 

a nossos olhos, aprendemos a amar nele a 

divindade que não vemos. Por ele os anjos 

celebram vossa grandeza e os santos proclamam 

vossa glória. Concedei-nos também a nós 

associar-nos a seus louvores, 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: O Senhor nos comunicou o seu 

Espírito. Com a confiança e a liberdade de 

filhos, digamos juntos: 

 

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: Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida. 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. 

 

“Deus enviou ao mundo o seu Filho único, 

para que vivamos por ele” (1Jo 4,9). 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

 
Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Deus, que o vosso povo, 

sustentado com tantas graças, possa receber hoje 

e sempre os dons do vosso amor para que, 

confortado pelos bens transitórios, busque mais 

confiantemente os bens eternos. Por Cristo, 

nosso Senhor.  

R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 

 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Adore o Santíssimo Sacramento 

do Corpo e Sangue do 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 do Santíssimo e trace o sinal da cruz. 
 

TE DEUM 

 
Hoje, último dia do ano civil, concede-se a Indulgência Plenária 

a todas as pessoas que, em comunidade, nas igrejas e oratórios 

púbicos, rezarem ou cantarem o Te Deum em ação de graças. 

 

Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, 

Senhor. Toda a terra vos adora, Pai eterno e 

onipotente. Os Anjos, os Céus e todas as 

Potestades, os Querubins e os Serafins vos 

aclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo, 

Senhor Deus do Universo, o céu e a terra 

proclamam a vossa glória. O coro glorioso dos 

Apóstolos, a falange venerável dos Profetas, o 

exército resplandecente dos Mártires canta os 

vossos louvores. A santa Igreja anuncia por toda 

a terra a glória do vosso nome:  Deus de infinita 

majestade, Pai, Filho e Espírito Santo.  Senhor 

Jesus Cristo, Rei da glória, Filho do eterno Pai, 

para salvar o homem, tomastes a condição 

humana no seio da Virgem Maria.  Vós 

despedaçastes as cadeias da morte e abristes as 

portas do céu.  Vós estais sentado à direita de 

Deus, na glória do Pai, e de novo haveis de vir 

para julgar os vivos e os mortos. Socorrei os 

vossos servos, Senhor, que remistes com vosso 

Sangue precioso; e recebei-os na luz da glória, na 

assembleia dos vossos Santos.  Salvai o vosso 

povo, Senhor, e abençoai a vossa herança; sede 

o seu pastor e guia através dos tempos e conduzi-

o às fontes da vida eterna.  Nós vos bendiremos 

todos os dias da nossa vida e louvaremos para 

sempre o vosso nome.  Dignai-vos, Senhor, 

neste dia, livrar-nos do pecado.  Tende piedade 

de nós,  Senhor, tende piedade de nós.  Desça 

sobre nós a vossa misericórdia, porque em vós 

esperamos.  Em vós espero, meu Deus, não 

serei confundido eternamente. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Glorificai o Senhor com vossa vida; 

ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


