
 

 

“Senhor, todos louvaram, unânimes, a vossa mão vitoriosa, 
pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos, 

e tornou eloquente a língua das crianças, aleluia!” (Sb 10,20-21) 
 

 
 

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: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa  

da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. 

Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 

confiança a misericórdia do Pai. 
 

Abra-se à conversão pessoal e comunitária, 

reconhecendo-se pecador e necessitado de purificação. 
 

Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova Aliança, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo 

santo de Deus, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino 

dos céus, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

 
Enquanto canta-se os fiéis são aspergidos 

com a água abençoada na Vigília Pascal. 

 
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 NA QUINTA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA 

8 de abril de 2021 



 

Faça sua intenção e oração pessoal. 
 

Celebrante: Ó Deus, que reunistes povos tão diversos 

no louvor do vosso nome, concedei aos que 

renasceram nas águas do batismo ter no coração a 

mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (At 3,11-26) 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, como 

o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o 

povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no 

chamado “Pórtico de Salomão”. Ao ver isso, Pedro 

dirigiu-se ao povo: “Israelitas, por que vos espantais 

com o que aconteceu? Por que ficais olhando para 

nós, como se tivéssemos feito este homem andar com 

nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, 

de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados 

glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o 

rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a 

soltá-lo. Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e pedistes a 

libertação para um assassino. Vós matastes o autor da 

vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós 

somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, 

este Nome acaba de fortalecer este homem que vedes 

e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu 

perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus 

irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim 

como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse 

modo o que havia anunciado pela boca de todos os 

profetas: que o seu Cristo haveria de sofrer. 

Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que 

vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis 

alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E 

ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No 

entanto, é necessário que o céu o receba, até que se 

cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, 

conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca 

de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: 

‘O Senhor Deus fará surgir, entre vossos irmãos, um 

profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. 

Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado 

do meio do povo’. E todos os profetas que falaram, 

desde Samuel e seus sucessores, também eles 

anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da 

aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a 

Abraão: ‘Através da tua descendência serão 

abençoadas todas as famílias da terra’. Após ter 

ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro 

lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada 

um se converta de suas maldades” – Palavra do 

Senhor. R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 8) 

 

R/. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 

por todo o universo! 

 

Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome 

por todo o universo! Perguntamos: “Senhor, que é o 

homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes 

com tanto carinho?” R/. 

 

Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória 

e esplendor; vós lhe destes poder sobre tudo, vossas 

obras aos pés lhe pusestes. R/. 

 

As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras 

da mata; passarinhos e peixes dos mares, todo ser que 

se move nas águas. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Sl 117,24) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-

nos e nele exultemos! R/. 
 

 

EVANGELHO (Lc 24,35-48) 

 

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. 

 



 

aquele tempo, os discípulos contaram o que 

tinha acontecido no caminho, e como tinham 

reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda 

estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no 

meio deles e lhes disse: “A paz esteja convosco!” Eles 

ficaram assustados e cheios de medo, pensando que 

estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: “Por 

que estais preocupados, e por que tendes dúvidas no 

coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou eu 

mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem 

carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho”. E 

dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas 

eles ainda não podiam acreditar, porque estavam 

muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: “Tendes 

aqui alguma coisa para comer?” Deram-lhe um 

pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante 

deles. Depois disse-lhes: “São estas as coisas que vos 

falei quando ainda estava convosco: era preciso que se 

cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de 

Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. Então Jesus abriu 

a inteligência dos discípulos para entenderem as 

Escrituras, e lhes disse: “Assim está escrito: o Cristo 

sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no 

seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão 

dos pecados a todas as nações, começando por 

Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso” – 

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

 

HOMILIA 

 

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: Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos 

apresentamos com alegria. Que elas sejam úteis aos 

que foram batizados e apressem o vosso auxílio para 

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

 

PREFÁCIO DA PÁSCOA, I 
O mistério pascal 

 
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, mas sobretudo neste dia em Cristo, nossa 

Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que 

tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, 

e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de 

alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os 

santos, para celebrar a 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  

N 



 

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: Rezemos, com amor e confiança, a oração 

que o Senhor Jesus 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. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

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). 
 

“Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas: ele vos 
chamou das trevas à sua luz admirável, aleluia!” (1Pd 2,9) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 
 

Celebrante: Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que este 

convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e 

penhor da eterna alegria. 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. Aleluia. 

R/. Que contém todo o sabor. Aleluia. 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 

sacramento, nos deixastes o memorial da 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 vossa redenção. Vós que 

viveis e reinais para sempre. 

R/. Amém. 

 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 
 

Receba a bênção do Santíssimo e trace o sinal da cruz. 
 

INVOCAÇÃO A CRISTO RESSUSCITADO 

 

Por vosso mistério pascal a morte cedeu à vida. Senhor 

da Igreja peregrina que busca a ressurreição, trocai 

nossa tristeza pelo vosso regozijo, a nossa angústia pelo 

vosso júbilo, os nossos conflitos pela vossa paz, o 

nosso medo pela vossa tranquilidade, a nossa 

dificuldade pela vossa facilidade, a nossa tensão pela 

vossa serenidade, o nosso azedume pela vossa doçura, 

a nossa confusão pela vossa ordem, a nossa maldade 

pela vossa bondade, a nossa intransigência pela vossa 

compreensão, as nossas vinganças pelo vosso perdão, 

o nosso egoísmo pelo vosso amor, a nossa 

insuficiência pela vossa graça, para que possamos 

glorificar-vos na alegria, servir-vos na esperança, 

alegrar-vos na santidade, louvar-vos na perfeição, 

celebrar-vos na humildade, dar testemunho de vós 

pelo amor fraternal aos semelhantes, peregrinos da 

Ressurreição, da herança bendita, do banquete 

glorioso, da comunidade celeste e bem-aventurada. 

Amém. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Ide, em paz, e o Senhor vos acompanhe, 

aleluia, aleluia! 

R/. Graças a Deus, aleluia, aleluia! 


