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2. Saudação

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

Refrão: Vejo a multidão em vestes brancas caminhando alegre, jubilosa. / É
aclamação de todo povo que Jesus é seu
Senhor.
1. Também estaremos nós um dia / assim
regenerados pelo amor. / Nesta esperança,
viveremos, / somos a família dos cristãos: /
nossa lei é sempre o amor!
2. Povo que caminha rumo à Pátria, / a nova
cidadela dos cristãos. / Passos firmes, muita fé
nos olhos, / muito amor carregam: são irmãos.
/ Nossa lei é sempre o amor.
3. Rumo à liberdade, decididos / nem sequer se
voltam para trás. / Muita violência se fizeram,
/ alcançaram com firmeza a paz. / Nossa lei
é sempre o amor.
4. Nós aqui estamos ansiosos, / celebrando
o dia do Senhor. / Não nos custa crer, pois,
afinal, / unidos já estamos no amor. / Nossa
lei é sempre o amor.

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

P. O Senhor, que encaminha os nossos corações
para o amor de Deus e a
constância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada
(Jr 29,11.12.14)

Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de
escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de
onde estiverdes.

Entrada: Pe. José Cândido da Silva; Ofertório: Fr. Fabreti;
Comunhão: Pe. Lucio Floro e Irmã Miria T. Kolling.

3. Ato Penitencial

4. Hino de Louvor

P. 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.

P. Glória a Deus nas alturas,

P. Senhor, nossa paz, tende
piedade de nós.

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.

T. Senhor, tende piedade de nós.

5. Oração

P. Cristo, nossa esperança,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, nossa salvação,
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.

P. OREMOS: Senhor nosso
Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir
de todo o coração, pois só
teremos felicidade completa, servindo a vós, o criador de todas as coisas. Por
nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. O Senhor Jesus nos aguarda com justiça e
com misericórdia. O melhor caminho para o

encontro definitivo com Jesus é vivermos cada
dia de nossa existência de acordo com os seus
mandamentos.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (Dn 12, 1-3)

Leitura da Profecia de Daniel
“Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande
príncipe, defensor dos filhos de teu povo; e será
um tempo de angústia, como nunca houve até
então, desde que começaram a existir nações.
Mas, nesse tempo, teu povo será salvo, todos
os que se acharem inscritos no Livro. 2Muitos
dos que dormem no pó da terra, despertarão,
uns para a vida eterna, outros para o opróbrio
eterno. 3Mas os que tiverem sido sábios, brilharão como o firmamento; e os que tiverem
ensinado a muitos homens os caminhos da
virtude, brilharão como as estrelas, por toda
a eternidade.” Palavra do Senhor.
1

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

[Sl 15(16)]

1. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,
* meu destino está seguro em vossas mãos!
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, *
pois se o tenho a meu lado não vacilo.
2. Eis por que meu coração está em festa, =
minha alma rejubila de alegria, * e até meu
corpo no repouso está tranquilo; pois não
haveis de me deixar entregue à morte, * nem
vosso amigo conhecer a corrupção.
3. Vós me ensinais vosso caminho para a vida;
= junto a vós, felicidade sem limites, * delícia
eterna e alegria ao vosso lado!
(Hb 10,11-14.18)

Leitura da Carta aos Hebreus
Todo sacerdote se apresenta diariamente
para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes
os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar
11

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(De pé) (Lc 21, 36)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. É preciso vigiar e ficar de prontidão; em
que dia o Senhor há de vir, não sabeis não!

10. Evangelho

(Mc 13,24-32)

P. O Senhor esteja convosco.

REFRÃO: Guardai-me, ó Deus, porque em
vós me refugio!

8. Segunda Leitura

os pecados. 12Cristo, ao contrário, depois de
ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus.
13
Não lhe resta mais senão esperar até que
seus inimigos sejam postos debaixo de seus
pés. 14De fato, com esta única oferenda, levou à
perfeição definitiva os que ele santifica. 18Ora,
onde existe o perdão, já não se faz oferenda
pelo pecado. Palavra do Senhor.

T. Ele está no meio de nós.

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

P. NAQUELE TEMPO,
Jesus disse a seus discípulos: 24“Naqueles dias,
depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer,
e a lua não brilhará mais,
25
as estrelas começarão
a cair do céu e as forças
do céu serão abaladas.

Então vereis o Filho do
Homem vindo nas nuvens
com grande poder e glória. 27Ele enviará os anjos
aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de
Deus, de uma extremidade
à outra da terra. 28Aprendei, pois, da figueira esta
parábola: quando seus
ramos ficam verdes e as
folhas começam a brotar,
sabeis que o verão está
perto. 29Assim também,
quando virdes acontecer
essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem
está próximo, às portas.
30
Em verdade vos digo,
esta geração não passará
até que tudo isto aconteça.
31
O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras
não passarão. 32Quanto
àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos
do céu, nem o Filho, mas
somente o Pai.” Palavra
da Salvação.
26

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. Elevemos nossas preces
ao Pai, que nos apresenta
a esperança de uma vida
definitiva, na eternidade.
1. Para que a consciência de que um dia nos
apresentaremos diante de Deus não nos cause
medo, mas desejo de conversão, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Para que a pregação a respeito da vida além
da morte seja um apelo à mudança dos corações e compromisso por um mundo melhor,
rezemos:
3. Para que a vinda do Senhor não nos encontre despreparados, mas sim conscientes da
misericórdia divina, praticando o amor, a justiça e a solidariedade, rezemos:

nesta pausa restauradora na
caminhada rumo ao céu, seja
		
aceito por Deus Pai todo(Outras preces.)
-poderoso.
P. Deus onipotente, manT. Receba o Senhor por tuas mãos este sacritende viva em nós a espe- fício,
para glória do seu nome, para nosso
rança, para que possamos bem e de toda a santa Igreja.
chegar à vossa Casa e 16. Oração Sobre as
ocupar o lugar que vosso Oferendas
amado Filho Jesus Cristo preparou para nós. Por P. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda
Cristo, nosso Senhor.
colocada sob o vosso olhar
T. Amém.
nos alcance a graça de vos
servir e a recompensa de
uma eternidade feliz. Por
Liturgia Eucarística
Cristo, nosso Senhor.
14. Canto das Ofertas (Sentados)
T. Amém.
4. Para que a certeza da vida futura nos ajude
a superar toda saudade daqueles que se foram
de nosso convívio, rezemos:

1. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, / elevo
as minhas mãos, meu olhar, minha voz. / A Ti,
meu Deus, eu quero oferecer / meus passos e
meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
REFRÃO: A tua ternura, Senhor, vem me
abraçar / e a tua bondade infinita, me perdoar. / Vou ser o teu seguidor e te dar o meu
coração. / Eu quero sentir o calor de tuas
mãos.
2. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens
amor / ao pobre e ao sofredor, vou servir e
esperar. / Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão, / cantando a nova canção de esperança e
de paz.

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para
que o sacrifício da Igreja,

17. Oração Eucarística VII
Sobre reconciliação – I

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 bom
agradecer-vos, Deus Pai,
porque constantemente
nos chamais a viver
na
felicidade
completa. Vós, Deus de ternura
e de bondade, nunca vos
cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos
convidando os pecadores
a entregar-se confiantes à
vossa misericórdia.
T. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!

P. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a
vossa aliança, mas, por
Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a
família humana novo laço
de amizade, tão estreito
e forte, que nada poderá
romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de
graça e reconciliação. Dai,
pois, em Cristo novo alento à vossa Igreja, para que
se volte para vós. Fazei
que, sempre mais dócil ao
Espírito Santo, se coloque
ao serviço de todos.

T. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!

P. Cheios de admiração
e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das
multidões do céu para cantar o poder de vosso amor e
a alegria da nossa salvação:
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. Ó Deus, desde a criação
do mundo, fazeis o bem a
cada um de nós para sermos santos como vós sois
santo. Olhai vosso povo
aqui reunido e derramai
a força do Espírito, para
que estas oferendas se tornem o Corpo = e o Sangue
do Filho muito amado, no
qual também somos vossos
filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes
de vos encontrar, vós nos
amastes de modo admirável: pois vosso Filho — o
Justo e Santo — entregou-se
em nossas mãos aceitando
ser pregado na cruz.

T. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!

P. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre
o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança,
Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos.
Ceando com eles, tomou o
pão e pronunciou a bênção
de ação de graças. Depois,
partindo o pão, o deu a
seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU
CORPO QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS.
Ao fim da ceia, Jesus,
sabendo que ia reconciliar
todas as coisas pelo sangue a ser derramado na
cruz, tomou o cálice com
vinho. Deu graças novamente, e passou o cálice a
seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETER-

NA 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. Todas as vezes que comemos deste pão e
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor,
a vossa morte, enquanto esperamos a vossa
vinda!

P. Lembramo-nos de Jesus
Cristo, nossa páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje
celebramos sua morte e
ressurreição, esperando o
dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a
vítima de reconciliação
que nos faz voltar à vossa
graça.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!

P. Olhai, com amor, Pai
misericordioso, aqueles
que atraís para vós, fazendo-os participar no único
sacrifício do Cristo. Pela
força do Espírito Santo,
todos se tornem um só

corpo bem unido, no qual
todas as divisões sejam
superadas.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!

P. Conservai-nos,
em
comunhão de fé e amor,
unidos ao Papa N. e ao nosso
Bispo N. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia
em que, diante de vós, formos santos com os vossos
santos, ao lado da Virgem
Maria e dos Apóstolos, com
nossos irmãos e irmãs já
falecidos que confiamos à
vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova
criação, enfim libertada de
toda maldade e fraqueza,
poderemos cantar a ação de
graças do Cristo que vive
para sempre.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!

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. Antes de participar do
banquete da Eucaristia,
sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna,
rezemos, juntos, como o
Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Meu Pão, minha Vida, sem ti não sei
viver, / pois na comida encontro meu jeito
de ser! / O trigo, esta uva, me põem em feliz
comunhão / com o sol, vento e chuva e toda
a riqueza do chão.
REFRÃO: Povo feliz, a Igreja vai / nova
canção a cantar! / Tem Padre assim, Pastor e Pai, / pondo este pão sobre o altar!
2. Meu Pão da Alegria, sem ti não viverei:
/ Deus que me cria, me diz “Ser alegre é a
lei”, / o céu é só festa, os santos se alegram
com Deus. / Este Pão me põe nesta feliz
comunhão com os céus!
3. Meu Pão da Esperança, não sei viver sem
ti, / pois na confiança, já temos o céu por
aqui! / É só nesta mesa que eu posso encontrar o vigor / de exigir com firmeza, justiça
com paz e amor.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Mc 11,23.24)

T. Ele está no meio de nós.

Em verdade eu vos digo: o que pedirdes em
oração, crede que o recebereis, e vos será concedido, diz o Senhor.

P. Guardai, ó Deus, o povo

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Tendo recebido em comunhão o
Corpo e Sangue do vosso
Filho, concedei, ó Deus,
possa esta Eucaristia que
ele mandou celebrar em
sua memória fazer-nos
crescer em caridade. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
21. Vivência
L. Após celebrarmos a beleza da vida futura,
saiamos desta missa com a certeza de que os
bens desta vida em nada suplantam o que nos
espera na eternidade. Vivamos como quem
um dia vai se apresentar diante de Deus.
Que nossa vida seja uma eterna missão de
amor, justiça, compaixão e reconciliação.

22. Bênção Final e

Despedida

P. O Senhor esteja convosco.

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

