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Antífona da entrada  Sl 95,3-4 

Proclamai às nações a sua glória, 

a todos os povos, suas maravilhas! 

Porque o Senhor é grande 

e digno de todo louvor. 
 

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. 
 

Senhor, que oferecestes o vosso perdão a 

Pedro arrependido, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que prometestes o paraíso ao bom 

ladrão, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que acolheis toda pessoa que confia 

na vossa misericórdia, 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. 
 

HINO 
 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 

homens por ele amados. Senhor Deus, rei 

dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos 

louvamos, nós vos bendizemos, 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 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. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Ó Deus, quisestes que a vossa 

Igreja fosse o sacramento da salvação para 

todas as nações, a fim de que a obra do 

Salvador continuasse até o fim dos tempos. 

Despertai nos corações dos vossos fiéis a 

consciência de que são chamados a trabalhar 

pela salvação da humanidade, até que de 

todos os povos surja e cresça para vós uma só 

família e um só povo. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito 

Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Is 56,1.6-7 

Minha casa será chamada 

casa de oração para todos os povos. 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – Assim 

fala o Senhor: “Cumpri o dever e praticai a 

justiça, minha salvação está prestes a chegar e 

minha justiça não tardará a manifestar-se. Aos 

estrangeiros que aderem ao Senhor, 

prestando-lhe culto, honrando o nome do 

Senhor, servindo-o como servos seus, a todos 

os que observam o sábado e não o profanam, 

e aos que mantêm aliança comigo, — a esses 

conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei 

em minha casa de oração; aceitarei com 

agrado em meu altar seus holocaustos e 

vítimas, pois minha casa será chamada casa 

de oração para todos os povos” – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 66(67) 
 

R/. Que as nações vos glorifiquem, 

ó Senhor, 

que todas as nações vos glorifiquem. 
 

Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, 

e sua face resplandeça sobre nós! 

Que na terra se conheça o seu caminho 

e a sua salvação por entre os povos. R/. 
 

Exulte de alegria a terra inteira, 

pois julgais o universo com justiça; 

os povos governais com retidão, 

e guiais, em toda a terra, as nações. R/. 
 

A terra produziu sua colheita: 

o Senhor e nosso Deus abençoa. 

Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, 

e o respeitem os confins de toda a terra! R/. 
 

SEGUNDA LEITURA  1Tm 2,1-8 

Deus quer que todos os homens sejam salvos. 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a 

Timóteo – Caríssimo, antes de tudo, 

recomendo que se façam preces e orações, 

súplicas e ações de graças, por todos os 

homens; pelos que governam e por todos que 

ocupam altos cargos, a fim de que possamos 

levar uma vida tranquila e serena, com toda a 

piedade e dignidade. Isto é bom e agradável 

a Deus, nosso Salvador; ele quer que todos 

os homens sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade. Pois há um só 

Deus, e um só mediador entre Deus e os 

homens: o homem Cristo Jesus, que se 

entregou em resgate por todos. Este é o 

testemunho dado no tempo estabelecido por 

Deus, e para este testemunho eu fui 

designado pregador e apóstolo e – falo a 

verdade, não minto –, mestre das nações 

pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, 

que em todo o lugar os homens façam a 

oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem 

discussões – Palavra do Senhor. 



 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Mc 16,15 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Ide pelo mundo e proclamai 

a toda criatura o Evangelho! R/. 
 

EVANGELHO  Mc 16,15-20 

Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. 
 

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 tempo, Jesus se manifestou 

aos onze discípulos, e disse-lhes: 

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai 

o Evangelho a toda criatura! Quem crer e for 

batizado será salvo. Quem não crer será 

condenado. Os sinais que acompanharão 

aqueles que crerem serão estes: expulsarão 

demônios em meu nome, falarão novas 

línguas; se pegarem em serpentes ou 

beberem algum veneno mortal não lhes fará 

mal algum; quando impuserem as mãos 

sobre os doentes, eles ficarão curados”. 

Depois de falar com os discípulos, o Senhor 

Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita 

de Deus. Os discípulos então saíram e 

pregaram por toda parte. O Senhor os 

ajudava e confirmava sua palavra por meio 

dos sinais que a acompanhavam – 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/. Fazei-nos, Senhor, missionários 

da compaixão e da esperança. 
 

1. Concedei, Senhor, ao Papa Francisco, 

bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, 

cristãos leigos e leigas a graça de serem 

missionários e missionárias da compaixão e 

da esperança, rezemos. R/. 
 

2. Abençoai, Senhor, os profissionais da 

saúde, incansáveis no cuidado e proteção da 

vida neste tempo sombrio da pandemia, 

rezemos. R/. 

3. Ensinai-nos, Senhor, a vos servir, assim 

como fez vosso Filho Jesus Cristo, nos 

pobres, sobretudo nas populações em 

situação de rua e de abandono, rezemos. R/. 
 

4. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, 

Senhor, que os fiéis das nossas comunidades 

contribuam também financeiramente em 

favor da obra missionária em todo o mundo, 

rezemos. R/. 
 

Celebrante: Sede propício, ó Deus, à súplicas 

de vosso povo, para que sem demora 

alcancemos de vossa bondade o que, por 

N 



 

vossa inspiração, pedimos cheios de fé. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

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: Ó Deus, fazei que suba à vossa 

presença e seja aceita a oferenda da Igreja 

suplicante, que a gloriosa paixão do vosso 

Filho tornou agradável para a salvação do 

mundo inteiro. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 

Jesus, caminho para o Pai 
 

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, Pai santo, Senhor 

do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. 

Pela vossa Palavra criastes o universo e em 

vossa justiça tudo governais. Tendo-se 

encarnado, vós nos destes o vosso Filho como 

mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, 

convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o 

caminho que conduz para vós, a verdade que 

nos liberta e a vida que nos enche de alegria. 

Por vosso Filho, reunis em suma só família os 

homens e as mulheres, criados para a glória de 

vosso nome, redimidos pelo sangue de sua 

cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. 

Por essa razão, agora e sempre, nós nos 

unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, 

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 A 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: Pela participação neste mistério, ó 

Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito 

e concedei que nos tornemos semelhantes à 

imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 

unidade, em comunhão com o nosso Papa 

Francisco e o nosso Bispo Dimas, com todos 

os Bispos, presbíteros e diáconos e todo o 

vosso povo. 

R/. O vosso Espírito 

nos uma num só corpo! 
 

Celebrante: Fazei que todos os membros da 

Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais 

dos tempos e empenhem-se, de verdade, no 

serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e 

disponíveis para todos, para que possamos 

partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as 

esperanças, e andar juntos no caminho do 

vosso reino. 

R/. Caminhamos no amor e na alegria! 

 

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: O Senhor nos comunicou o seu 

Espírito. Com a confiança e a liberdade de 

filhos, digamos juntos: 
 

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). 
 

Antífona da comunhão • Mc 16,15 

Ide por todo o mundo, diz o Senhor, 

e anunciai o Evangelho 

a todas as criaturas. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Ó Deus, santificai-nos pela 

comunhão na vossa mesa e fazei que as nações 

recebam com alegria, pelo sacramento da 

vossa Igreja, a salvação realizada na cruz. Por 

Cristo, nosso Senhor.  

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, V 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: Que Deus todo-poderoso vos 

livre sempre de toda adversidade e derrame 

sobre vós as suas bênçãos. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Torne os vossos corações atentos 

à sua palavra, a fim de que transbordeis de 

alegria divina. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Assim, abraçando o bem e a 

justiça, possais correr sempre pelo caminho 

dos mandamentos divinos e tornar-vos 

coerdeiros dos santos. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-

poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 

 

 


