
 

 

“Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, 

ó terra inteira; esplendor, majestade e beleza 

brilham no seu templo santo” (Sl 95,1.6) 
 

 
 

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: No dia em que celebramos a vitória 

de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós 

somos convidados a morrer para o pecado e 

ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 

necessitados da misericórdia do Pai. 
 

Abra-se à conversão pessoal e comunitária, 

reconhecendo-se pecador e necessitado de purificação. 

 

Senhor, que viestes procurar quem estava 

perdido, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 

muitos, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, que congregais na unidade os vossos 

filhos dispersos, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 
 

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 
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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. 

 

Faça sua intenção e oração pessoal. 

 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, dirigi 

a nossa vida segundo o vosso amor, para que 

possamos, em nome do vosso Filho, frutificar 

em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Jn 3,1-5.10) 

 

Leitura da Profecia de Jonas – A palavra do 

Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez: 

“Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade 

de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te 

vou confiar”. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, 

conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era 

uma cidade muito grande; eram necessários três 

dias para ser atravessada. Jonas entrou na 

cidade, percorrendo o caminho de um dia; 

pregava ao povo, dizendo: “Ainda quarenta dias, 

e Nínive será destruída”. Os ninivitas 

acreditaram em Deus; aceitaram fazer jejum e 

vestiram sacos, desde o superior ao inferior. 

Vendo Deus as suas obras de conversão e que 

os ninivitas se afastavam do mau caminho, 

compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha 

ameaçado fazer-lhes, e não o fez – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 24) 

 

R/. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, 

vossa verdade me oriente e me conduza! 

 

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-

me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me 

oriente e me conduza, porque sois o Deus da 

minha salvação. R/. 

 

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a 

vossa compaixão que são eternas! De mim 

lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois 

bondade sem limites, ó Senhor! R/. 

 

O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao 

bom caminho os pecadores. Ele dirige os 

humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu 

caminho R/. 

 

SEGUNDA LEITURA (1Cor 7,29-31) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Eu digo, irmãos: o tempo está 

abreviado. Então que, doravante, os que têm 

mulher vivam como se não tivessem mulher; e 

os que choram, como se não chorassem, e os 

que estão alegres, como se não estivessem 

alegres; e os que fazem compras, como se não 

possuíssem coisa alguma; e os que usam do 

mundo, como se dele não estivessem gozando. 

Pois a figura deste mundo passa – Palavra do 

Senhor. R/. Graças a Deus. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Mc 1,15) 

 



 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/. O Reino do Céu está perto! Convertei-vos, 

irmãos, é preciso! Crede todos no Evangelho! 

R/. 
 

 

EVANGELHO (Mc 1,14-20) 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Marcos. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para 

a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e 

dizendo: “O tempo já se completou e o Reino 

de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no 

Evangelho!” E, passando à beira do mar da 

Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, 

que lançavam a rede ao mar, pois eram 

pescadores. Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei 

de vós pescadores de homens”. E eles, deixando 

imediatamente as redes, seguiram a Jesus. 

Caminhando mais um pouco, viu também Tiago 

e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, 

consertando as redes; e logo os chamou. Eles 

deixaram seu pai Zebedeu na barca com os 

empregados e partiram, seguindo Jesus – Palavra 

da Salvação. R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

PROFISSÃO DE FÉ 

 

Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do 

céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único 

Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 

poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem 

Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado.  Desceu à 

mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, 

subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai 

todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos 

e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa 

Igreja católica; na comunhão dos santos; na 

remissão dos pecados; na ressurreição da carne; 

na vida eterna. Amém. 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 

 

Celebrante: Irmãos e irmãs, reunidos para 

celebrar os mistérios da nossa Redenção, 

roguemos ao Deus todo-poderoso que o mundo 

inteiro seja lavado na fonte de toda bênção e 

toda vida. R/.  Iluminai, Senhor, o vosso povo! 

 

Por todos aqueles que se consagraram a Deus, 

para que com seu auxílio guardem fielmente o 

que prometeram, roguemos ao Senhor. R/.   

 

Pela paz das nações, para que, afastado todo 

conflito, os povos sirvam a Deus com espírito de 

paz, roguemos ao Senhor. R/. 

 

Rezemos para, a exemplo de Jesus, Bom Pastor 

que cuida de suas ovelhas, possamos viver 

sempre mais a ética do cuidado: que 

aprendamos a ser pessoas que se empenham em 

cuidar dos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais 

vulneráveis e sofridos e cuidar de nossa Casa 

Comum, na solidariedade e no amor, roguemos 

o Senhor, roguemos ao Senhor. R/.   

 

Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos 

beber da fonte de vida que jorra da Palavra de 

Deus, de tal modo que tenhamos os nossos 

corações fixos nos bens celestes, roguemos ao 

Senhor. R/.   
 



 

 

Celebrante: Sede propício, ó Deus, às súplicas 

de vosso povo, para que sem demora 

alcancemos de vossa bondade o que, por vossa 

inspiração, pedimos cheios de fé. Por Cristo, 

nosso Senhor. R/. Amém. 
 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARAÇÃO 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: Ó Deus, acolhei com bondade as 

oferendas que vos apresentamos para que sejam 

santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo, 

nosso Senhor. R/. Amém. 
 

 

PREFÁCIO DOS DOMINGOS 

DO TEMPO COMUM, IX 
O Dia do Senhor 

 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, é 

nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-

vos, Senhor, Pai santo, fonte da verdade e da 

vida, porque, neste domingo festivo, nos 

colhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, pra 

escutar vossa Palavra e repartir o Pão 

consagrado, recorda a Ressurreição do Senhor, 

na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a 

humanidade inteira repousará junto de vós. 

Então, contemplaremos vossa face e louvaremos 

sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de 

alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a 

todos os santos, 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 III 

 

Celebrante: Na verdade, vós sois santo, ó Deus 

do universo, e tudo o que criastes proclama o 

vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 

filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 

Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e 

não cessais de reunir o vosso povo, para que vos 

ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, 

um sacrifício perfeito. 

R/. Santificai e reuni o vosso povo! 

 

Celebrante: Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 

vos apresentamos para serem consagradas, a fim 

de que se tornem o Corpo e ✠ o Sangue de 

Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 

nos mandou celebrar este mistério. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, 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, e 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/. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 

libertastes pela cruz e ressurreição. 

 

Celebrante: Celebrando agora, ó Pai, a memória 

do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 

sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 

céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós 

vos oferecemos em ação de graças este sacrifício 

de vida e santidade. 

R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

 

Celebrante: Olhai com bondade a oferenda da 

vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 

reconcilia convosco e concedei que, 

alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do 

vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 

e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 

espírito. 

R/. Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

Celebrante: Que ele faça de nós uma oferenda 

perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 

vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 

São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e 

Mártires, e de todos os santos, que não cessam 

de interceder por nós na vossa presença. 

R/. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 

 

Celebrante: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 

que este sacrifício da nossa reconciliação estenda 

a paz e a salvação ao mundo inteiro.  Confirmai 

na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto 

caminha neste mundo: o vosso servo o papa 

Francisco, o nosso bispo Dimas, seu auxiliar 

Mariano, com os bispos do mundo inteiro, o 

clero e todo o povo que conquistastes. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

 

Celebrante: Atendei as preces da vossa família, 

que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 

Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e 

filhas dispersos pelo mundo inteiro. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

 

Celebrante: Acolhei com bondade no vosso 

reino os nossos irmãos e irmãs que partiram 

desta vida e todos os que morreram na vossa 

amizade. Unidos a eles, esperamos também nós 

os saciar eternamente da vossa glória, por Cristo, 

Senhor nosso. 

R/. A todos saciai com vossa glória! 

 

Celebrante: Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça. 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. 

 

“Contemplai a sua face e alegrai-vos 

e vosso rosto não se cubra de vergonha!” (Sl 33,6) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Concedei-nos, Deus todo-

poderoso, que, tendo recebido a graça de uma 

nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos 

dons. Por Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 
 
 

RITOS FINAIS 

 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, II 

 
Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

 

Celebrante: A paz de Deus, que supera todo 

entendimento, guarde vossos corações e vossas 

mentes no conhecimento e no amor de Deus, e 

de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 

R/. Amém. 

 

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. 


