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SANTA MISSA VOTIVA DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA 

1ª SEMANA DO TEMPO COMUM  13 DE JANEIRO DE 2022 

 

Antífona da entrada • Sl 80,17 

O Senhor alimentou seu povo com a flor do trigo 

e com o mel do rochedo o saciou. 
 

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 estejam convosco. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: Irmãos e irmãs, reconheçamos 

as nossas culpas para celebrarmos 

dignamente os santos mistérios. 
 

Senhor, que viestes salvar os corações 

arrependidos, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que viestes chamar os pecadores, 

tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que intercedeis por nós junto do 

Pai, 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: Senhor Jesus Cristo, neste 

admirável sacramento nos deixastes o 

memorial de 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 

redenção. Vós, que sois Deus com o Pai, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  1Sm 4,1-11 

Israel foi derrotado 
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e a arca de Deus foi capturada. 
 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel – 

Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para 

fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro 

dos filisteus, acampando perto de Eben-

Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, 

avançaram até Afec e puseram-se em linha 

de combate diante de Israel. Travada a 

batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus. 

E morreram naquele combate, em campo 

aberto, cerca de quatro mil homens. O 

povo voltou ao acampamento e os anciãos 

de Israel disseram: “Por que fez o Senhor 

que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? 

Vamos a Silo buscar a arca da aliança do 

Senhor para que ela esteja no meio de nós 

e nos salve das mãos dos nossos inimigos”. 

Então o povo mandou trazer de Silo a arca 

da aliança do Senhor todo-poderoso, que se 

senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, 

Hofni e Fineias, acompanhavam a arca. 

Quando a arca da aliança do Senhor 

chegou ao acampamento, todo Israel 

rompeu num grande clamor, que ressoou 

por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, 

diziam: “Que gritaria é essa tão grande no 

campo dos hebreus?” E souberam que a 

arca do Senhor tinha chegado ao 

acampamento. Os filisteus tiveram medo e 

disseram: “Deus chegou ao acampamento!” 

E lamentavam-se: “Ai de nós! Porque os 

hebreus não estavam com essa alegria nem 

ontem nem anteontem. Ai de nós! Quem 

nos salvará da mão desses deuses tão 

poderosos? Foram eles que afligiram o 

Egito com toda espécie de pragas no 

deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos 

como homens, para que não vos torneis 

escravos dos hebreus como eles o foram de 

vós! Sede homens e combatei! Então os 

filisteus lançaram-se à luta, Israel foi 

derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. 

O massacre foi grande: do lado de Israel 

tombaram trinta mil homens. A arca de 

Deus foi capturada e morreram os dois 

filhos de Eli, Hofni e Fineias– Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 43(44) 
 

R/. Libertai-nos, Senhor, 

pela vossa compaixão! 
 

Porém, agora nos deixastes e humilhastes, * 

já não saís com nossas tropas para a guerra! 

Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, * 

os adversários nos pilharam à vontade. R/. 
 

De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, * 

zombaria e gozação dos que nos cercam; 

para os pagãos somos motivo de anedotas,* 

zombam de nós a sacudir sua cabeça. R/. 
 

Levantai-vos, ó Senhor, por que dormis? * 

Despertai! Não nos deixeis eternamente! 

Por que nos escondeis a vossa face * 

e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? 

R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Mt 4,23 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Jesus pregava a Boa-Nova, 

o Reino anunciando, 

e curava toda espécie 

de doenças entre o povo. R/. 
 

EVANGELHO  Mc 1,40-45 

A lepra desapareceu e o homem ficou curado. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 



 

 

 3 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho 

de Jesus Cristo segundo Marcos. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, um leproso chegou 

perto de Jesus, e de joelhos pediu: 

“Se queres, tens o poder de curar-

me”. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a 

mão, tocou nele, e disse: “Eu quero: fica 

curado!” No mesmo instante, a lepra 

desapareceu, e ele ficou curado. Então 

Jesus o mandou logo embora, falando com 

firmeza: “Não contes nada disso a ninguém! 

Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela 

tua purificação, o que Moisés ordenou, 

como prova para eles!” Ele foi e começou a 

contar e a divulgar muito o fato. Por isso 

Jesus não podia mais entrar publicamente 

numa cidade: ficava fora, em lugares 

desertos. E de toda parte vinham procurá-

lo – 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, ó Deus, à vossa 

Igreja os dons da unidade e da paz, 

simbolizados pelo pão e o vinho que 

oferecemos na sagrada Eucaristia. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DA 

SANTÍSSIMA EUCARISTIA, I 

Eucaristia, sacrifício e sacramento de 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, Senhor, Pai santo, 

Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 

Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno 

sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa 

salvação, instituiu o Sacrifício da nova 

Aliança e mandou que o celebrássemos em 

sua memória. Sua carne, imolada por nós, é 

o alimento que nos fortalece. Seu sangue, 

por nós derramado, é a bebida que nos 

purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as 

mulheres e homens da terra, unidos a todas 

as criaturas, proclamamos, jubilosos, 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, 

N 



 

 

 4 

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: Obedientes à palavra do 

Salvador e formados por seu divino 

ensinamento, ousamos dizer: 
 

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, 
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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). 
 

Antífona da comunhão • Jo 6,57 

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 

permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o 

gozo eterno da vossa divindade, que já 

começamos a saborear na terra, pela 

comunhão do vosso Corpo e do vosso 

Sangue. Vós, que viveis e reinais para 

sempre. 

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 
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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: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


