
 

 

“Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, 

e cante louvores ao vosso nome, Deus altíssimo!” (Sl 65,4) 
 

 
 

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 oferecestes o vosso perdão a Pedro 

arrependido, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, que prometestes o paraíso ao bom 

ladrão, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, que acolhes toda pessoa que confia na 

vossa misericórdia, 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 

súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende 

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

governais o céu e a terra, escutai com bondade 

as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a 

vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. R/. Amém. 
 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (1Sm 3,3b-10.19) 

 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel – 

Naqueles dias, Samuel estava dormindo no 

templo do Senhor, onde se encontrava a arca de 

Deus. Então o Senhor chamou: “Samuel, 

Samuel!” Ele respondeu: “Estou aqui”. E correu 

para junto de Eli e disse: “Tu me chamaste, aqui 

estou”. Eli respondeu: “Eu não te chamei. Volta 

a dormir!” E ele foi deitar-se. O Senhor chamou 

de novo: “Samuel, Samuel!” E Samuel levantou-

se, foi ter com Eli e disse: “Tu me chamaste, 

aqui estou”. Ele respondeu: “Não te chamei, 

meu filho. Volta a dormir!” Samuel ainda não 

conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do 

Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor 

chamou pela terceira vez: “Samuel, Samuel!” 

Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: “Tu 

me chamaste, aqui estou”. Eli compreendeu que 

era o Senhor que estava chamando o menino. 

Então disse a Samuel: “Volta a deitar-te e, se 

alguém te chamar, responderás: ‘Senhor, fala, 

que teu servo escuta!’” E Samuel voltou ao seu 

lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto 

dele e chamou-o como das outras vezes: 

“Samuel, Samuel!” E ele respondeu: “Fala, que 

teu servo escuta”. Samuel crescia, e o Senhor 

estava com ele. E não deixava cair por terra 

nenhuma de suas palavras – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 39) 

 

R/. Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com 

prazer faço a vossa vontade. 

 

Esperando, esperei no Senhor, e, inclinando-se, 

ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus 

lábios, um poema em louvor ao Senhor. R/. 

 

Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, 

Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem 

vítimas, holocaustos por nossos pecados. R/. 

 

E então eu vos disse: “Eis que venho!” Sobre 

mim está escrito no livro: “Com prazer faço a 

vossa vontade, guardo em meu coração vossa 

lei!” R/. 

 

Boas-novas de vossa justiça anunciarei numa 

grande assembleia; vós sabeis: não fechei os 

meus lábios! R/. 

 

SEGUNDA LEITURA (1Cor 6,13c-15a.17-20) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Irmãos: O corpo não é para a 

imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é 

para o corpo; e Deus, que ressuscitou o Senhor, 

nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. 

Porventura ignorais que vossos corpos são 

membros de Cristo? Quem adere ao Senhor 



 

torna-se com ele um só espírito. Fugi da 

imoralidade. Em geral, qualquer pecado que 

uma pessoa venha a cometer fica fora do seu 

corpo. Mas o fornicador peca contra seu próprio 

corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é 

santuário do Espírito Santo, que mora em vós e 

que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais 

também que vós não pertenceis a vós mesmos? 

De fato, fostes comprados, e por preço muito 

alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo 

– Palavra do Senhor. R/. Graças a Deus. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Jo 1,41.17b) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/. Encontramos o Messias, Jesus Cristo, de 

graça e verdade ele é pleno; de sua imensa 

riqueza graças, sem fim, recebemos. R/. 
 

 

EVANGELHO (Jo 1,35-42) 

 

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, João estava de novo com dois 

de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: 

“Eis o Cordeiro de Deus!” Ouvindo essas 

palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. 

Voltando-se para eles e vendo que o estavam 

seguindo, Jesus perguntou: “O que estais 

procurando?” Eles disseram: “Rabi (que quer 

dizer: Mestre), onde moras?” Jesus respondeu: 

“Vinde ver”. Foram pois ver onde ele morava e, 

nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta 

das quatro da tarde. André, irmão de Simão 

Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras 

de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar 

primeiro seu irmão Simão e lhe disse: 

“Encontramos o Messias” (que quer dizer: 

Cristo). Então André conduziu Simão a Jesus. 

Jesus olhou bem para ele e disse: “Tu és Simão, 

filho de João; tu serás chamado Cefas” (que quer 

dizer: Pedra) – 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, aqui reunidos para 

recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos 

que ele inspire os nossos pedidos, para que 

possa atender as nossas súplicas. 

R/.  Senhor, nós confiamos em vós. 

 

Pelo Santo Padre o Papa Francisco, nosso Bispo 

Dimas e todo o clero, com todo confiado a seus 

cuidados, roguemos ao Senhor. R/.   
 



 

Pelos governantes e seus auxiliares, que cuidam 

do bem comum, 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 esta santa assembleia, reunida com fé e 

devoção, no amor e temor de Deus, roguemos 

ao Senhor. R/.   
 

 

Celebrante: Possam agradar-vos, ó Deus, as 

preces de vossa Igreja, para que recebamos por 

vossa misericórdia o que por nossos méritos não 

ousamos esperar. 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: Concedei-nos, ó Deus, a graça de 

participar constantemente da Eucaristia, pois 

todas as vezes que celebramos este sacrifício, 

torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo, 

nosso Senhor. R/. Amém. 
 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 

 

Celebrante: É justo e nos faz todos ser mais 

santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de 

dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso 

Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro 

que sempre se oferece por nós todos, mandando 

que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 

derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, 

louvando e agradecendo com alegria, juntando 

nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos 

todos, para cantar (dizer): 

 

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! 

 

Celebrante: Senhor, vós que sempre quisestes 

ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 

Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso 

Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se 

mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor 

Jesus Cristo. R/. Mandai vosso Espírito Santo! 

 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão 

em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 

partiu o pão e o entregou 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, no fim da ceia, 

tomou o cálice em suas mãos, deu graças 

novamente e o entregou 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: Tudo isto é mistério da fé! 

R/. Toda vez que se come deste Pão, toda vez 

que se bebe deste Vinho, se recorda a paixão de 

Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. 

 

Celebrante: Recordamos, ó Pai, neste 

momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 

ressurreição e ascensão; nós queremos a vós 

oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, 

este Vinho que nos salva e dá coragem. 

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

 

Celebrante: E quando recebermos Pão e Vinho, 

o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito 

nos uma num só corpo, para sermos um só povo 

em seu amor. 

R/. O Espírito nos uma num só corpo! 

 

Celebrante: Protegei vossa Igreja que caminha 

nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 

renovando a esperança de chegar junto a vós, na 

vossa paz. R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 

 

Celebrante: Dai ao santo Padre, o Papa 

Francisco ser bem firme na Fé, na Caridade, e a 

Dimas, que é Bispo desta Igreja, muita luz para 

guiar o seu rebanho. 

R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 

 

Celebrante: Esperamos entrar na vida eterna 

com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com 

São José, seu esposo, os apóstolos e todos os 

santos, que na vida souberam amar Cristo e seus 

irmãos. R/. Esperamos entrar na vida eterna! 

 

Celebrante: A todos que chamastes para outra 

vida na vossa amizade, e aos marcados com o 

sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. 

Que vivam para sempre bem felizes no reino 

que para todos preparastes. 

R/. A todos sai a luz que não se apaga! 

 

Celebrante: E a nós, que agora estamos reunidos 

e somos povo santo e pecador, dai força para 

construirmos juntos o vosso reino que também 

é nosso. 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. 

 

“Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice transborda” 

(Sl 22,5) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Penetrai-nos, ó Deus, com vosso 

Espírito de caridade, para que vivam unidos no 

vosso amor os que alimentais com o mesmo 

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

 

RITOS FINAIS 

 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, I 

 
Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

 

Celebrante: Deus vos abençoe e vos guarde. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: Ele vos mostre a sua face e se 

compadeça de nós. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: Volva para nós o seu olhar e vos dê 

a sua paz. 

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. 


