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Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui,
Senhor! / Pra fazer tua vontade, pra viver do
teu amor, / pra fazer tua vontade, pra viver
do teu amor: / Eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, / por
caminho nunca visto me enviou; / sou chamado
a ser fermento, sal e luz / e, por isso, respondi:
“Aqui estou!”
2. Ele pôs em minha boca uma canção, / me
ungiu como profeta e trovador / da história e da
vida do meu povo / e, por isso, respondi: “Aqui
estou!”
3. Ponho a minha confiança no Senhor, / da
esperança sou chamado a ser sinal; / seu ouvido
se inclinou ao meu clamor; / e, por isso, respondi:
“Aqui estou!”

2. Saudação

P. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.

P. A vós, irmãos, paz e fé
da parte de Deus, o Pai, e
do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada
(Sl 12,6)

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu
coração exulta porque me salvais. Cantarei
ao Senhor pelo bem que me fez.

3. Ato Penitencial

P. A santidade é sempre
um convite a amar ao próximo como a nós mesmos,
repelindo vingança, ódio,
orgulho e tudo mais que
nos afasta de Jesus Cristo. 			
			

Entrada: Pe. Pedro Brito Guimarães e Fr. Fabreti; Ofertas: Francisco dos Santos;
Comunhão: Dom Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias; Ação de Graças: Pe. Zezinho.

(Pausa)

P. Pelas vezes que cedemos
à sabedoria do mundo, não
nos deixando levar pela
Nova Lei do Amor, Senhor,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós!

P. Pelas vezes que colocamos a glória de nossa vida
nas coisas passageiras,
Cristo, tende piedade de
nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Pelas vezes que agimos
como se não tivéssemos fé,
Senhor, tende piedade de
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. Hino de Louvor

P. Glória a Deus nas alturas,

T. 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 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.

5. Oração

P. OREMOS: Concedei, ó
Deus todo-poderoso, que,
procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos
vossa vontade em nossas
palavras e ações. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Quem põe sua confiança no Senhor assume
a Nova Lei do Amor e ingressa no caminho da
santidade.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (Lv 19,1-2.17-18)

Leitura do Livro do Levítico

O Senhor falou a Moisés, dizendo: 2“Fala a toda
a comunidade dos filhos de Israel, e dize-lhes:
‘Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus,
sou santo. 17Não tenhas no coração ódio contra
1

teu irmão. Repreende o teu próximo, para não
te tornares culpado de pecado por causa dele.
18
Não procures vingança, nem guardes rancor
dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Eu sou o Senhor!’” Palavra
do Senhor.

vosso, 23mas vós sois de Cristo, e Cristo é de
Deus. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho

T. Graças a Deus.

(De pé) (1 Jo 2,5)

7. Salmo Responsorial [Sl 102(103)]

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

REFRÃO: Bendize ó minh’alma, ao Senhor,
pois ele é bondoso e compassivo!

1. É perfeito o amor de Deus em quem guarda
sua palavra.

1. Bendize, ó minh‘alma, ao Senhor, * e todo
o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha
alma, ao Senhor, * não te esqueças de nenhum
de seus favores!

10. Evangelho

2. Pois ele te perdoa toda culpa, * e cura toda
a tua enfermidade; da sepultura ele salva a tua
vida * e te cerca de carinho e compaixão.
3. O Senhor é indulgente, é favorável, * é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como
exigem nossas faltas, * nem nos pune em proporção às nossas culpas.
4. Quanto dista o nascente do poente, * tanto
afasta para longe nossos crimes. Como um pai
se compadece de seus filhos, * o Senhor tem
compaixão dos que o temem.

8. Segunda Leitura

(1Cor 3,16-23)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios
Irmãos: 16Acaso não sabeis que sois santuário
de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós?
17
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus
o destruirá, pois o santuário de Deus é santo,
e vós sois esse santuário. 18Ninguém se iluda:
Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas
deste mundo, reconheça sua insensatez, para
se tornar sábio de verdade; 19pois a sabedoria
deste mundo é insensatez diante de Deus. Com
efeito, está escrito: “Aquele que apanha os sábios
em sua própria astúcia”, 20 e ainda: “O Senhor
conhece os pensamentos dos sábios; sabe que
são vãos.” 21Portanto, que ninguém ponha a
sua glória em homem algum. Com efeito, tudo
vos pertence: 22Paulo, Apolo, Cefas, o mundo,
a vida, a morte, o presente, o futuro; tudo é

(Mt 5,38-48)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO, disse Jesus a seus discípulos:
38
“Vós ouvistes o que foi
dito: ‘Olho por olho e dente
por dente!’ 39Eu, porém, vos
digo: Não enfrenteis quem
é malvado! Pelo contrário,
se alguém te dá um tapa
na face direita, oferece-lhe
também a esquerda! 40Se
alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto!
41
Se alguém te forçar a andar

um quilômetro, caminha
dois com ele! 42Dá a quem te
pedir e não vires as costas a
quem te pede emprestado.
43
Vós ouvistes o que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e
odiarás o teu inimigo!’ 44Eu,
porém, vos digo: Amai os
vossos inimigos e rezai por
aqueles que vos perseguem!
45
Assim, vos tornareis filhos
do vosso Pai que está nos
céus, porque ele faz nascer
o sol sobre maus e bons, e
faz cair a chuva sobre justos e injustos. 46Porque, se
amais somente aqueles que
vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores
de impostos não fazem a
mesma coisa? 47E se saudais
somente os vossos irmãos, o
que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem
a mesma coisa? 48Portanto,
sede perfeitos como o vosso
Pai celeste é perfeito!” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. 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.

13. Preces da Comunidade

P. Na certeza de que não
podemos amar a Jesus
Cristo sem assumirmos
em profundidade a Nova
Lei do Amor, unamos nossos corações em prece,
implorando a graça de acolhermos, vivermos e transmitirmos o Evangelho.
1. Para que, através da vivência concreta do
mandamento do Amor, caminhemos rumo à
santidade e à perfeição, rezemos ao Senhor:

T. Senhor, ouvi-nos! Senhor, atendei-nos!
2. Para que não vivamos nossa fé apenas exteriormente, mas assumamos, com toda radicalidade, a Nova Lei trazida por Jesus Cristo,
rezemos ao Senhor:
3. Para que, no amor a Jesus Cristo, não nos
deixemos levar pela pressão do mundo, que nos

deseja conduzir por outros caminhos, rezemos
ao Senhor:
4. Para que, alicerçados em Jesus Cristo, superemos toda tentação de ódio e vingança, rezemos
ao Senhor:
5. Para que, através da celebração do Ano Nacional Mariano, aprendamos da Virgem Maria o
verdadeiro sentido de servir a Deus e ao próximo,
rezemos ao Senhor:
(Pausa)

P. Ouvi, ó Deus, as preces
que humildemente vos
apresentamos e fazei que,
abrindo nossos corações à
vossa graça, caminhemos,
cada dia mais, rumo à santidade. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Universo,
/ pelo alimento e a Palavra que nos dás; / que
nos levanta, fortalece e revigora, / nos ensina a
toda hora a lutarmos pela paz. (2x)
REFRÃO: Em tua mesa, partilhamos nossos
dons / e ofertamos nossas vidas, ó Senhor. /
O pão e o vinho que agora nós trazemos / e,
no altar, te oferecemos / são sinais do nosso
amor. (2x)
2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bondade! / A
tua Palavra se faz vida em todos nós. / Anunciar
é a missão que tu nos deste / para que o mundo
possa crer / ao ouvir a tua Voz. (2x)

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que o sacrifício da
Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada
rumo ao céu, seja aceito
por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso
bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as

Oferendas

P. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos
suplicamos, ó Deus, que os
dons oferecidos em vossa
honra sejam úteis à nossa
salvação. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VIII
Prefácio
Sobre Reconciliação – II

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao Senhor,
nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Nós vos agradecemos,
Deus Pai todo-poderoso, e
por causa de vossa ação no
mundo vos louvamos pelo
Senhor Jesus. No meio da
humanidade, dividida em
contínua discórdia, sabemos por experiência que
sempre levais as pessoas
a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo
move os corações, de modo
que os inimigos voltem à
amizade, os adversários se
deem as mãos e os povos
procurem reencontrar a
paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa
paz!

P. Sim, ó Pai, porque é
obra vossa que a busca da
paz vença os conflitos, que
o perdão supere o ódio, e a
vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom
que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos
deixar de vos louvar e agra-

decer. Unidos ao coro dos
reconciliados cantamos
(dizemos) a uma só voz:
T. 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!

P. Deus de amor e de poder,
louvado sois em vosso Filho
Jesus Cristo, que veio em
vosso nome. Ele é a vossa
palavra que liberta e salva
toda a humanidade. Ele é
a mão que estendeis aos
pecadores. Ele é o caminho
pelo qual nos chega a vossa
paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa
paz!

P. Deus, nosso Pai, quando
vos abandonamos, vós nos
reconduzistes por vosso
Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a
vós e nos amássemos uns
aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que
vosso Filho nos mereceu.
Cumprindo o que ele nos
mandou, vos pedimos: Santificai, = por vosso Espírito,

estas oferendas. Antes de
dar a vida para nos libertar,
durante a ceia, Jesus tomou o
pão, pronunciou a bênção de
ação de graças e o entregou
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU
CORPO QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS.
Naquela mesma noite,
tomou nas mãos o cálice
e, proclamando a vossa
misericórdia, 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.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
Senhor Jesus!

P. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos
deixou esta prova de amor.
Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos
damos aquilo que nos destes: o sacrifício da perfeita
reconciliação.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
reconciliou!

P. Nós vos pedimos, ó Pai,
aceitai-nos também com
vosso Filho e, nesta ceia,
dai-nos o mesmo Espírito,
de reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
reconciliou!

P. Ele nos conserve em
comunhão com o Papa N. e
nosso Bispo N., com todos
os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade
entre os seres humanos e
instrumento da vossa paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
reconciliou!

P. Assim como aqui nos
reunistes, ó Pai, à mesa
do vosso Filho em união

com a Virgem Maria, Mãe
de Deus, com São José, seu
esposo, e com todos os santos, reuni no mundo novo,
onde brilha a vossa paz, os
homens e as mulheres de
todas as classes e nações,
de todas as raças e línguas,
para a ceia da comunhão
eterna, por Jesus Cristo,
nosso Senhor.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
reconciliou!

P. 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.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão

P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de
filhos, digamos juntos:

a ti hei de seguir. / Sim! Eu irei e saberei como
chegar ao fim / de onde vim, aonde vou, por
onde irás, irei também.
2. Vem, e eu te direi o que ainda estás a procurar: / a verdade é como o sol e invadirá teu
coração. / Sim! Eu irei e aprenderei minha razão
de ser. / Eu creio em Ti que crês em mim e, à
tua Luz, verei a Luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida participar.
/ Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem
maior. / Sim! Eu irei e viverei a vida inteira
assim. / Eternidade é na verdade o amor vivendo
sempre em nós.
4. Vem, que a terra espera quem possa e queira
realizar / com amor a construção de um mundo
novo, muito melhor. / Sim! Eu irei e levarei teu
nome aos meus irmãos. / Iremos nós e o teu
amor vai construir enfim a paz.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 9,2-3)

Senhor, de coração vos darei graças, as vossas
maravilhas narrarei! Em vós exultarei de alegria,
cantarei ao vosso nome, Deus altíssimo!

20. Canto de Ação de Graças
1. Que nenhuma família comece em qualquer
de repente! / Que nenhuma família termine por
falta de amor! / Que o casal seja um para o outro
de corpo e de mente / e que nada no mundo
separe um casal sonhador.
2. Que nenhuma família se abrigue debaixo da
ponte! / Que ninguém interfira no lar e na vida
dos dois. / Que ninguém os obrigue a viver sem
nenhum horizonte. / Que eles vivam do ontem,
no hoje e em função de um depois.

19. Canto de Comunhão

REFRÃO: Que a família comece e termine
sabendo onde vai. / E que o homem carregue
nos ombros a graça de um pai. / Que a mulher
seja um céu de ternura, aconchego e calor. / E
que os filhos conheçam a força que brota do
amor. / Abençoa, Senhor, as famílias, amém!
/ Abençoa, Senhor, a minha também!

1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho
te leva ao Pai. / Guiarei os passos teus e junto

3. Que marido e mulher tenham força de amar
sem medida. / Que ninguém vá dormir sem

T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

pedir ou sem dar seu perdão. / Que as crianças
aprendam no colo o sentido da vida. / Que a
família celebre a partilha do abraço e do pão.
4. Que marido e mulher não se traiam nem
traiam seus filhos. / Que o ciúme não mate a
certeza do amor entre os dois. / Que no seu
firmamento a estrela que tem maior brilho /
seja a firme esperança de um céu aqui mesmo
e depois.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos
alcançar a salvação eterna,
cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. A Eucaristia é o alimento que precisamos
para enfrentar um mundo que nos pressiona
a não seguir a Lei de Cristo. Voltemos para os
nossos lares com o coração fortalecido, pois
Jesus estará sempre ao nosso lado.

23. Bênção Final e

Despedida

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Guardai, ó Deus, o povo
que vos implora, dando-

-lhe a pureza e a formação
necessárias, para que, sustentado por vós nesta vida,
possa conquistar os bens
futuros. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho = e
Espírito Santo.
T. Amém.

P. Glorificai o Senhor com
vossa vida; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,
porque não precisais dele! Também não é o que me sobra,
que vos ofereço. Esta oferta representa minha gratidão!
Pois o que tenho eu o recebi de vós. Amém!”
RETIROS DE CARNAVAL
Você já reservou o tempo do carnaval para estar com
Deus na oração e no convívio com os irmãos e irmãs?
Aproveite este tempo e participe dos diversos retiros
promovidos pelas paróquias, movimentos e demais associações. Procure se informar. Sempre há um retiro ou um
momento de oração ao longo dos dias de carnaval para
você participar.

