
 

 

“Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, 
abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra 

estremeceu, fundiram-se os céus, aleluia! ” (Sl 67,8-9.20) 
 

 
 

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, subindo, ao céu, nos presenteastes com 

o dom do Espírito, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da 

vossa palavra, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, 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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua intenção e oração pessoal. 
 

Celebrante: Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar 

em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que 

instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA (At 5,27-33) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, eles 

levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. 

O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: 

“Nós tínhamos proibido expressamente que vós 

ensinásseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes 

a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda 

nos quereis tornar responsáveis pela morte desse 

homem!” Então Pedro e os outros apóstolos 

responderam: “É preciso obedecer a Deus, antes que 

aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, 

a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, 

por seu poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e 

Salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o 
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perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, 

nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles 

que a Ele obedecem”. Quando ouviram isto, ficaram 

furiosos e queriam matá-los – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 33) 
 

R/. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. 
 

Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor 

estará sempre em minha boca. Provai e vede quão 

suave é o Senhor! Feliz o homem que tem nele o seu 

refúgio! R/. 
 

Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra 

apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor 

bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. R/. 
 

Do coração atribulado ele está perto e conforta os de 

espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os 

justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Jo 20,29) 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os 

que creem, sem ter visto. R/. 
 

EVANGELHO (Jo 3,31-36) 
 

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. 
 

quele que vem do alto está acima de todos. 

O que é da terra, pertence à terra e fala das 

coisas da terra. Aquele que vem do céu está 

acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e 

ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem 

aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. 

De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de 

Deus, porque Deus lhe dá o espírito sem medida. O 

Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele 

que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, 

porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira 

de Deus permanece sobre ele” – 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: Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 

com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, 

purificados por vossa bondade, correspondamos cada 

vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por 

Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DA PÁSCOA, II 
A vida nova em Cristo 

 

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 solene em Cristo, nossa 

Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem 

para a vida eterna; e as portas do Reino dos céus se 

abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi 

redimida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida 

para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos 

unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar 

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! 
 

A 



 

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: 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). 
 

“Eis que estou convosco todos os dias, 

até o fim dos tempos, aleluia!” (Mt 28,20) 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 

ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida eterna, 

fazei frutificar em nós o sacramento pascal, e infundi 

em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. 

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. 
 

ORAÇÃO PELOS BISPOS REUNIDOS 

NA 58ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB 
Texto adaptado da Oração proposta pelo Regional Sul 2 

da CNBB para a Visita Ad Limina Apostolorum em 2020 
 

Ó Deus, Pastor eterno, nós vos agradecemos pelo 

dom da Igreja una, santa, católica e apostólica, que é 

no mundo um sinal visível do vosso amor. Unidos, 

pela fé, aos irmãos e irmãs, formamos um único povo, 

renovados em Jesus Cristo. Concedei aos Bispos 

brasileiros a liderança do Bom Pastor, para governar 

as nossas Igrejas particulares no Brasil em comunhão 

com a Igreja de Roma, que a preside na caridade. 

Pedimos as luzes do Espírito Santo para os Bispos 

brasileiros, nesse tempo de graça que é a Assembleia 

Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Por Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do 

Espírito Santo. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


