
 

 

“O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu 
Ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança 

e governai para sempre os vossos servos”. (Sl 27,8-9) 
 

 
 

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 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 salvar os corações arrependidos, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, que vistes chamar os pecadores, tende 

piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, 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 Senhor, 

só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito 

Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
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ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua intenção e oração pessoal. 
 

Celebrante: Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 

vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais 

de conduzir os que firmais no vosso amor. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA (Jó 38,1.8-11) 
 

Leitura do Livro de Jó – O Senhor respondeu a Jó, 

do meio da tempestade, e disse: “Quem fechou o 

mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do 

seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes 

e névoas espessas por faixas; quando marquei seus 

limites e coloquei portas e trancas, e disse: ‘Até aqui 

chegarás, e não além; aqui cessa a arrogância de tuas 

ondas?’” – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 106) 
 

R/. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque 

eterna é a sua misericórdia! 
 

Os que sulcam o alto-mar com seus navios, para ir 

comerciar nas grandes águas, testemunharam os 

prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto-

mar. R/. 
 

Ele ordenou, e levantou-se o furacão, arremessando 

grandes ondas para o alto; aos céus subiam e 

desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de 

pavor. R/. 
 

Mas gritaram ao Senhor na aflição, e ele os libertou 

daquela angústia. Transformou a tempestade em 

bonança, e as ondas do oceano se calaram. R/. 
 

Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto 

desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por 

seu amor e por suas maravilhas entre os homens! R/. 

SEGUNDA LEITURA (2Cor 5,14-17) 
 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos 

Coríntios – Irmãos: O amor de Cristo nos pressiona, 

pois julgamos que um só morreu por todos, e que, 

logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu por 

todos, para que os vivos não vivam mais para si 

mesmos, mas para aquele que por eles morreu e 

ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos 

ninguém conforme a natureza humana. E, se uma 

vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já 

não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está 

em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho 

desapareceu. Tudo agora é novo – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Lc 7,16) 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se 

mostrou, é Deus que seu povo visita, seu povo, meu 

Deus visitou. R/. 
 

EVANGELHO (Mc 4,35-41) 
 

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. 
 

aquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a 

seus discípulos: “Vamos para a outra 

margem!” Eles despediram a multidão e 

levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. 

Havia ainda outras barcas com ele. Começou a 

soprar uma ventania muito forte e as ondas se 

lançavam dentro da barca, de modo que a barca já 

começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, 

dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o 

acordaram e disseram: “Mestre, estamos perecendo 

e tu não te importas?” Ele se levantou e ordenou ao 

vento e ao mar: “Silêncio! Cala-te!” O vento cessou 

e houve uma grande calmaria. Então Jesus 

N 



 

perguntou aos discípulos: “Por que sois tão 

medrosos? Ainda não tendes fé?” Eles sentiram um 

grande medo e diziam uns aos outros: “Quem é este, 

a quem até o vento e o mar obedecem?” – 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/. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós confiamos! 
 

1. Com nossa Arquidiocese, peçamos por nossos 

bispos, padres e diáconos. Que o Senhor da Messe 

e Pastor do Rebanho nos dê pastores segundo o 

Coração de Jesus, rezemos ao Senhor. R/. 
 

2. Para que a humanidade saiba reconhecer no amor 

e no testemunho dos cristãos os sinais da presença 

de Deus no mundo, rezemos ao Senhor. R/.  
 

3. Pelos nossos irmãos que vivem uma crise de fé, 

para que se lembrem de que Deus nunca está tão 

perto de nós como quando o invocamos com 

confiança, rezemos ao Senhor. R/. 
 

4. Com o Papa Francisco, peçamos pelos jovens que  

se preparam para o matrimônio com o apoio de 

uma comunidade cristã: a fim de que cresçam no 

amor, com generosidade, fidelidade e paciência, 

rezemos 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: Acolhei, ó Deus, este sacrifício de 

reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por 

ele, possamos oferecer-vos um coração que vos 

agrade. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B 
Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação 

 

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, criador do mundo e 

fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa 

sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com 



 

vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso 

povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito 

Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina 

neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a 

acompanhais pelos caminhos da história até a 

felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, 

também nós, com os Anjos e Santos, proclamamos 

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! 
 

Celebrante: Na verdade, vós sois santo e digno de 

louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e 

sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, 

é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, 

quando nos reunimos por seu amor. Como outrora 

aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o 

pão para nós. 

R/. O vosso Filho permaneça entre nós! 
 

Celebrante: Nós vos suplicamos, Pai de bondade,  

que envieis o vosso Espírito Santo para santificar 

estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem 

para nós o Corpo e ✠ o Sangue de nosso Senhor 

Jesus Cristo. R/. Mandai o vosso Espírito Santo! 
 

Celebrante: Na véspera de sua paixão, durante a 

última Ceia, 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, 

tomando 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: Eis o mistério da fé! 

R/. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 

libertastes pela cruz e ressurreição. 
 

Celebrante: Celebrando, pois, ó Pai santo, a 

memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que 

pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória 

da ressurreição e colocastes à vossa direita, 

anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, 

e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. 

Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. 

Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, 

que vos foi entregue. E concedei que, pela força do 

Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e 

por toda a eternidade, entre os membros do vosso 

Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos. 

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

Celebrante: Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa mesa. Em 

comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso 

Bispo Dimas, com todos os Bispos, presbíteros, 

diáconos e com todo o vosso, possamos irradiar 

confiança e alegria e caminhar com fé e esperença 

pelas estradas da vida. 

R/. Tornai viva nossa fé, nossa esperança! 
 

Celebrante: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, 

que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos 

os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os 

na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da 

ressurreição, a plenitude da vida. 

R/. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna! 
 

Celebrante: Concedei-nos ainda, no fim da nossa 

peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada 

eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 

em comunhão com a bem-aventurada Virgem 

Maria, com São José, seu esposo, com os Apóstolos 

e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e 

glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 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. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

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). 
 

“Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento”. (Sl 144,15) 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Renovados pelo Corpo e Sangue do 

vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que 

possamos receber um dia, resgatados para sempre, 

a salvação que devotamente estamos celebrando. 

Por Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, IV 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: Que o Deus de toda consolação 

disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as 

suas bênçãos. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Sempre vos liberte de todos os perigos 

e confirme os vossos corações em seu amor. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: E assim, ricos em esperança, fé e 

caridade, possais viver praticando o bem e chegar 

felizes à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

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

R/. Graças a Deus. 


