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Antífona da entrada • Js 1,8 

Que as palavras da Escritura estejam sempre em 

teus lábios, para que, meditando-as dia e noite, 

te esforces para realizar tudo aquilo que ensinam, 

e terá sentido e valor a tua vida. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: A vós, irmãos, paz e fé da parte 

de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: Em Jesus Cristo, o Justo, que 

intercede por nós e nos reconcilia com o 

Pai, abramos o nosso espírito ao 

arrependimento para sermos menos 

indignos de aproximar-nos da mesa do 

Senhor. 
 

Senhor, que viestes procurar quem estava 

perdido, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 

muitos, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que congregais na unidade os 

vossos filhos dispersos, tende piedade de 

nós. 

R/. Senhor, tente piedade 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. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Ó Deus, que destes ao 

presbítero São Jerônimo profundo amor 

pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso 

povo alimentar-se cada vez mais da vossa 

palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 



 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA 

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 

Esdras abriu o livro da Lei e bendisse o Senhor; 

e todo o povo respondeu: “Amém, amém!” 
 

Leitura do Livro de Neemias – Naqueles 

dias, todo o povo se reuniu como um só 

homem na praça que fica defronte da porta 

das Águas, e pediu ao escriba Esdras que 

trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o 

Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote 

Esdras apresentou a Lei diante da 

assembleia de homens, de mulheres e de 

todos os que eram capazes de 

compreender. Era o primeiro dia do sétimo 

mês. Assim, na praça que fica defronte da 

porta das Águas, Esdras fez a leitura do 

livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na 

presença dos homens, das mulheres e de 

todos os que eram capazes de 

compreender. E todo o povo escutava com 

atenção a leitura do livro da Lei. Esdras, o 

escriba, estava de pé sobre um estrado de 

madeira, erguido para esse fim. Estando 

num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista 

de todo o povo. E, quando o abriu, todo o 

povo ficou de pé. Esdras bendisse o 

Senhor, o grande Deus, e todo o povo 

respondeu, levantando as mãos: “Amém! 

Amém!” Depois inclinaram-se e 

prostraram-se diante do Senhor, com o 

rosto em terra. Os levitas explicavam a Lei 

ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E 

leram clara e distintamente o livro da Lei de 

Deus e explicaram seu sentido, de maneira 

que se pudesse compreender a leitura. O 

governador Neemias e Esdras, sacerdote e 

escriba, e os levitas que instruíam o povo 

disseram a todos: “Este é um dia 

consagrado ao Senhor, vosso Deus! Não 

fiqueis tristes nem choreis”, pois todo o 

povo chorava ao ouvir as palavras da Lei. E 

Neemias disse-lhes: “Ide para vossas casas e 

comei carnes gordas, tomai bebidas doces e 

reparti com aqueles que nada prepararam, 

pois este dia é santo para o nosso Senhor. 

Não fiqueis tristes, porque a alegria do 

Senhor será a vossa força”. E os levitas 

acalmavam todo o povo, dizendo: “Ficai 

tranquilos; hoje é um dia santo. Não vos 

aflijais!” E todo o povo se retirou para 

comer e beber. Distribuíram também aos 

outros e expandiram-se em grande alegria, 

pois haviam entendido as palavras que lhes 

tinham sido explicadas – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 18(19) 
 

R/. Os ensinos do Senhor são sempre 

retos, alegria ao coração. 
 

A lei do Senhor Deus é perfeita, 

conforto para a alma! 

O testemunho do Senhor é fiel, 

sabedoria dos humildes. R/. 
 

Os preceitos do Senhor são precisos, 

alegria ao coração. 

O mandamento do Senhor é brilhante, 

para os olhos é uma luz. R/. 
 

É puro o temor do Senhor, 

imutável para sempre. 

Os julgamentos do Senhor são corretos 

e justos igualmente. R/. 
 

Mais desejáveis do que o ouro são eles, 

do que o ouro refinado. 

Suas palavras são mais doces que o mel, 

que o mel que sai dos favos. R/. 
 



 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Mc 1,15 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Convertei-vos e crede no Evangelho, 

pois, o Reino de Deus está chegando! R/. 
 

EVANGELHO  Lc 10,1-12 

A vossa paz repousará sobre ele. 
 

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, o Senhor escolheu 

outros setenta e dois discípulos e 

os enviou dois a dois, na sua 

frente, a toda cidade e lugar aonde ele 

próprio devia ir. E dizia-lhes: “A messe é 

grande, mas os trabalhadores são poucos”. 

Por isso, pedi ao dono da messe que mande 

trabalhadores para a colheita. Eis que vos 

envio como cordeiros para o meio de lobos. 

Não leveis bolsa nem sacola nem sandálias, 

e não cumprimenteis ninguém pelo 

caminho! Em qualquer casa em que 

entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja 

nesta casa!’ Se ali morar um amigo da paz, 

a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela 

voltará para vós. Permanecei naquela 

mesma casa, comei e bebei do que tiverem, 

porque o trabalhador merece o seu salário. 

Não passeis de casa em casa. Quando 

entrardes numa cidade e fordes bem 

recebidos, comei do que vos servirem, curai 

os doentes que nela houver e dizei ao povo: 

‘O Reino de Deus está próximo de vós’. 

Mas, quando entrardes numa cidade e não 

fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, 

dizei: ‘Até a poeira de vossa cidade, que se 

apegou aos nossos pés, sacudimos contra 

vós. No entanto, sabei que o Reino de Deus 

está próximo!’ Eu vos digo que, naquele dia, 

Sodoma será tratada com menos rigor do 

que essa cidade” – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 

também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social  

do Santuário Estadual. 
 

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, Senhor nosso Deus, 

que, à semelhança de São Jerônimo, 

meditando vossa palavra em nossos 

corações, sejamos mais solícitos em 

oferecer-vos o sacrifício que nos salva. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DOS SANTOS PASTORES 

A presença dos santos Pastores na Igreja 
 

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, 

N 



 

sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 

Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 

Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria 

de celebrar a festa de São Jerônimo, e 

fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de 

sua vida, o ensinamento de sua pregação e o 

auxílio de suas preces. Enquanto a multidão 

dos anjos e dos santos se alegra eternamente 

na vossa presença, nós nos associamos a seus 

louvores, 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 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. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Antes da participação 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: Provai e vede como o Senhor é 

bom; feliz de quem nele encontra seu 

refúgio. 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). 
 

Antífona da comunhão • Jr 15,16 

Vossas palavras foram encontradas e eu as 

devorei; elas se tornaram minha delícia 

e a alegria do meu coração; porque vosso nome, 

Senhor Deus, foi invocado sobre mim. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 
 

Celebrante: Ó Deus, ao nos alegrarmos na 

festa de São Jerônimo, fazei que a comunhão 

na Eucaristia desperte os corações dos 

vossos fiéis, para que, sempre atentos às 

Sagradas Escrituras, conheçamos o caminho 

a seguir e cheguemos por ele à vida eterna. 

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. 

R/. Que contém todo o sabor. 
 

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. 
 

ACLAMAÇÕES E ORAÇÕES APÓS 

A BÊNÇÃO COM O SANTÍSSIMO 
 

Bendito seja Deus. 

Bendito seja seu santo nome. 

Bendito seja Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Bendito seja o nome de Jesus. 

Bendito seja seu sacratíssimo Coração. 

Bendito seja o seu preciosíssimo Sangue. 

Bendito seja Jesus 

no Santíssimo Sacramento do altar. 

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita seja a grande Mãe de Deus, 

Maria Santíssima. 

Bendita seja sua santa 

e imaculada Conceição. 

Bendita seja sua gloriosa Assunção. 

Bendito seja o nome de Maria, 

Virgem e Mãe. 

Bendito seja São José, 

seu castíssimo esposo. 

Bendito seja Deus 

nos seus anjos e nos seus santos. 
 

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa 

Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos 

ministros. Derramai as vossas bênçãos 

sobre o nosso Santo Padre o papa; sobre o 

nosso Arcebispo, e sobre o nosso Pároco e 

sobre todo o Clero; sobre o chefe da Nação 

e do Estado, e sobre todas as pessoas 

constituídas em dignidade, para que 

governem com justiça. Dai ao povo 

brasileiro paz constante e prosperidade 

completa. Favorecei com os efeitos 

contínuos da vossa bondade, o Brasil, este 

Arcebispado, a Paróquia em que 

habitamos, a cada um de nós em particular, 

e a todas as pessoas por quem somos 

obrigados a rezar, ou que se recomendaram 

às nossas orações. Tende misericórdia das 

almas dos fiéis, que padecem no purgatório.  

Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Em nome do Senhor, ide em 

paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


