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Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Vinde Espírito Divino, doce luz do
coração, / ensinai aos pequeninos o louvor e
a oração.
1. Espírito Santo, laço vivo da unidade / entre
Deus Pai e o Seu Filho, pelo amor, / vento que
sopra aonde quer na liberdade. / Sois nosso
mestre e nosso guia interior.

2. Brisa suave, chama ardente, inspiração! /
Na Santa Igreja, sois a força e a doçura. / Nela
infundis os vossos dons em profusão / e a confortais em seus momentos de amargura.
3. Graças a Vós! Vossos dons admiráveis! / Fonte
de Amor Consolador, serena voz / que por nós
ora com gemidos inefáveis, / sabendo bem o que
convém a todos nós.
4. Fogo divino, consagrai-nos na verdade, / para
tornar-nos corpo vivo do Senhor / e congregar a
vossa Igreja na Unidade, / num só rebanho sob
a voz de um só Pastor.

2. Saudação

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

P. A graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada
Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho Unigênito
e bendito o Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco.

3. Ato Penitencial

P. O Senhor Jesus, que nos
convida à mesa da Palavra
e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a
misericórdia divina. 		

Entrada: Oswaldo dos Santos; Aclamação, Ofertas e Comunhão: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti;
Ação de Graças: Gregoriano para o latim e Pe. José Alves para a versão em português.

(Momento de silêncio para o exame de consciência)

P. Senhor, que nos ensinastes a ouvir e acolher a
Palavra do Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que vos entregastes na cruz e ressuscitastes
por amor de toda a humanidade, tende piedade de
nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, que enviastes o
Espírito Santo para renovar e reunir toda a face da
terra, 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. 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: Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade
e o Espírito santificador,
revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que,
professando a verdadeira
fé, reconheçamos a glória
da Trindade e adoremos a
Unidade onipotente. Por
nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
T. Amém.

T. Amém.

4. Hino de Louvor

P. Glória a Deus nas alturas,

Liturgia da Palavra
L. Jesus nos mostrou que Deus é comunhão
e que esta comunhão deve marcar a vida dos
discípulos e de toda a humanidade.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (Ex 34,4b-6.8-9)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias: 4bMoisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai,
como o Senhor lhe havia mandado, levando
consigo as duas tábuas de pedra. 5O Senhor
desceu na nuvem e permaneceu com Moisés,
e este invocou o nome do Senhor. 6Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: “Senhor, Senhor! Deus misericordioso e
clemente, paciente, rico em bondade e fiel.”
8
Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão
9
e, prostrado por terra, disse: “Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha
conosco; embora este seja um povo de cabeça
dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados
e acolhe-nos como propriedade tua.” Palavra
do Senhor.

beijo santo. Todos os santos vos saúdam. 13A
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo estejam com
todos vós. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(Cf. Ap 1,8) (De pé)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos.
Amém.

10. Evangelho

(Jo 3,16-18)

T. Graças a Deus.

P. O Senhor esteja convosco.

7. Salmo Responsorial

T. Ele está no meio de nós.

1. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais.

P. = Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.

2. Sede bendito, nome santo e glorioso.

T. Glória a vós, Senhor.

3. No templo santo onde refulge a vossa glória.

P. 16DEUS AMOU TANTO O MUNDO, que deu o
seu Filho unigênito, para
que não morra todo o que
nele crer, mas tenha a vida
eterna. 17De fato, Deus não
enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja
salvo por ele. 18Quem nele
crê, não é condenado, mas

[Dn 3,52.53.54-55.56]

REFRÃO: A vós louvor, honra e glória eternamente!

4. E em vosso trono de poder vitorioso.
5. Sede bendito, que sondais as profundezas.
6. E superior aos querubins vos assentais.
7. Sede bendito no celeste firmamento.

8. Segunda Leitura

(2Cor 13,11-13)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos
Coríntios
Irmãos: Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia,
vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará
convosco. 12Saudai-vos uns aos outros com o
11

quem não crê, já está condenado, porque não acreditou
no nome do Filho unigênito.
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 um só Deus,
Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra, de todas as coisas
visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor,
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido
do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus,
luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós,
homens, e para nossa salvação, desceu dos
céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio
da Virgem Maria, e se fez homem. Também por
nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro
dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai. E de novo
há de vir, em sua glória, para julgar os vivos
e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio
no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: Ele que falou
pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa,
católica e apostólica. Professo um só batismo
para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há
de vir. Amém.

13. Preces da Comunidade

P. Ao Pai, pelo Filho, no
Espírito, com confiança e

na união de toda a Igreja,
elevemos nossas preces.
1. Pela Igreja presente em toda a face da terra,
nós vos louvamos:

T. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
2. Pelo Papa (N.), por nosso Bispo (N.) e por
todos os ministros do Evangelho, nós vos louvamos:
3. Pelas famílias que vivem intensamente a
experiência da comunhão, nós vos louvamos:
4. Pelos jovens, em seus sonhos de um mundo
mais unido e fraterno, nós vos louvamos:
5. Pelos que deram a vida para que a comunhão entre todas as criaturas seja cada vez mais
intensa, nós vos louvamos:
6. Pelos que se dedicam à pesquisa científica e
tecnológica a serviço da vida e da comunhão,
nós vos louvamos:
(Outros pedidos.)

P. Dai-nos, ó Pai, que, pelo
exemplo do vosso Filho e
animados pelo vosso Espírito, coloquemo-nos sempre ao serviço da comunhão
e da paz. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Ó Pai, que, pelo Espírito, dás vida e santidade
/ a toda criatura, recebe, que te agrade, / a oferta
que trazemos, o nosso vinho e pão: / esforço que
fizemos e dom de tua mão!

REFRÃO: Transforma a nossa oferta no dom
do Filho teu / e os passos do teu povo, em luz
que se acendeu.
2. Ó Pai, que, pelo Espírito, em rios de água viva,
/ transformas nossa sede, recebe sem esquiva / a
oferta que trazemos, o nosso vinho e pão: / sinais
do compromisso: plantar um mundo irmão.
3. Ó Pai, que, pelo Espírito, nos fazes renascer /
e tudo nos ensinas, recebe com prazer / a oferta
que trazemos, o nosso vinho e pão: / firmeza dos
que aprendem a força do perdão!

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que esta nossa família, reunida em nome de
Cristo, possa oferecer um
sacrifício que 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. Senhor nosso Deus, pela
invocação do vosso nome,
santificai as oferendas
de vossos servos e servas,
fazendo de nós uma oferenda eterna. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio
O mistério da Santíssima Trindade

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. 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.
Com vosso Filho único e
o Espírito Santo sois um
só Deus e um só Senhor.
Não uma única pessoa,
mas três pessoas num só
Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito
de vossa glória atribuímos igualmente ao Filho e
ao Espírito Santo. E, proclamando que sois o Deus
eterno e verdadeiro, ado-

ramos cada uma das pessoas, na mesma natureza
e igual majestade. Unidos
à multidão dos anjos e dos
santos, nós vos aclamamos,
jubilosos, cantando (dizendo) a uma só voz:

serem consagradas, a fim
de que se tornem o Corpo e
= o Sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar
este mistério.

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. Na noite em que ia ser
entregue, ele tomou o pão,
deu graças, e o partiu e deu
a seus discípulos, dizendo:

P. Na verdade, vós sois
santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes
proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não
cessais de reunir o vosso
povo, para que vos ofereça
em toda parte, do nascer
ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!

P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que
vos apresentamos para

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim
da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças
novamente, e 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 PECA-

DOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor,
a vossa morte, enquanto esperamos a vossa
vinda!

P. Celebrando agora, ó Pai,
a memória do vosso Filho,
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós
vos oferecemos em ação de
graças este sacrifício de
vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Olhai com bondade a
oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o
Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos
em Cristo um só corpo e
um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

P. Que ele faça de nós uma
oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos:
a Virgem Maria, Mãe de
Deus, São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, N. (o santo do
dia ou o padroeiro) e todos
os santos, que não cessam
de interceder por nós na
vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação
ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade
a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o
vosso servo o Papa N., o
nosso Bispo N., com os
bispos do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que
conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui,
na vossa presença. Reuni

em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e
filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

P. Acolhei com bondade
no vosso reino os nossos
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos
os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nos
saciar-nos eternamente
da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!

confiança e a liberdade de
filhos, digamos juntos:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Cantar a beleza da vida, / presente do amor
sem igual: / missão do teu povo escolhido. /
Senhor, vem livrar-nos do mal!
REFRÃO: Vem dar-nos teu Filho, Senhor,
/ sustento no pão e no vinho, / e a força do
Espírito Santo, / unindo o teu povo a caminho!
2. Falar do teu Filho às nações, / vivendo como
Ele viveu: / missão do teu povo escolhido. / Senhor,
vem cuidar do que é teu!
3. Viver o perdão sem medida, / servir sem
jamais condenar: / missão do teu povo escolhido.
/ Senhor, vem conosco ficar!
4. Erguer os que estão humilhados, / doar-se
aos pequenos, aos pobres: / missão do teu povo
escolhido. / Senhor, nossas forças redobres!
5. Buscar a verdade e a justiça, / nas trevas
brilhar como luz: / missão do teu povo escolhido.
/ Senhor, nossos passos conduz!

P. Por ele dais ao mundo
todo bem e toda graça.
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.

7. Fazer deste mundo um só povo / fraterno, a
serviço da vida: / missão do teu povo escolhido.
/ Senhor, vem nutrir nossa lida!

T. Amém.

Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba,
Pai!

18. Rito da Comunhão

P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a

6. Andar nos caminhos do mundo / plantando
teu Reino de Paz: / missão do teu povo escolhido.
/ Senhor, nossos passos refaz!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Gl 4,6)

20. Ação de Graças
1. Salve, Regina, Mater misericordiae, / Vita,
dulcedo, et spes nostra, salve. / Ad te clamamus,

exsules filii Hevae, / Ad te suspiramus, gementes
et flentes / In hac lacrimarum valle. / Eia, ergo,
advocata nostra, illos tuos / Misericordes oculos
ad nos converte; / Et Jesum, benedictum fructum
ventris tui, / Nobis post hoc exilium ostende /
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Ou em português:

1. Salve, Rainha, Mãe de Deus! És Senhora,
nossa Mãe, / nossa doçura, nossa luz, doce
Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos
exilados, / nós a ti voltamos nosso olhar confiante. / Volta para nós, ó Mãe, teu semblante
de amor, / dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a
noite passar. / Salve, Rainha, Mãe de Deus!
És auxílio do cristão, / ó Mãe clemente, Mãe
piedosa, doce Virgem Maria.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a
comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos
nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua indivisível Unidade. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. Algumas vezes, nós nos queixamos do isolamento e do individualismo que têm marcado o
mundo atual. A celebração de hoje nos questiona a respeito do que temos feito para construir
comunhão. Esta deve ser, portanto, a pergunta
que devemos nos fazer pelo menos ao longo desta
semana: tenho sido um instrumento de comunhão, de unidade e de compartilhamento da vida?

23. Bênção Final e

Despedida

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

P. Deus vos abençoe e vos
guarde.
T. Amém.

P. Ele vos mostre a sua face
e se compadeça de vós.
T. Amém.

P. Volte para vós o seu
olhar e vos dê a sua paz.
T. Amém.

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

P. A alegria do Senhor seja
a vossa força. Ide em paz e
o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus

