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Anim. Irmãos e irmãs, a cada Domin-
go que nos reunimos para o Dia do 
Senhor, a Liturgia vai nos propondo 
avaliar nossa adesão a Jesus. É pre-
ciso que confiemos plenamente no 
Senhor; que depositemos nossa es-
perança apenas nele e não na rique-
za e no poder deste mundo. O que 
desejamos é alcançar a vida eterna 
e cultivar aqui e agora as sementes 
do Reino de Deus. Por isso o Senhor 
nos pedirá menos apego às coisas 
que passam e uma atenção para com 
os irmãos que vivem na pobreza, 
passam fome e são excluídos. Cada 
gesto nosso de solidariedade nos 
fará alcançar mais rapidamente a sal-
vação que esperamos. Que esta Eu-
caristia nos transforme e que o louvor 
ao Pai, por Jesus, na força do Espírito 
Santo brote da sinceridade  de nosso 
coração.

Ritos Iniciais

ABERTURA1
Sl. 124(125) (CD VII Fx 9)

Senhor, tu tens razão, bem feito 
foi, bem feito foi, pois contra ti 
pecamos! Mas pela tua honra, 
misericórdia de nós, agora, a ti 
nós suplicamos.

1. Quem confia no Senhor, é qual 
monte de Sião: não tem medo, 
não se abala, está bem firme no 
seu chão.

2. As montanhas rodeiam a feliz Jeru-
salém. O Senhor cerca seu povo, 
para não temer ninguém.

3. Venha a paz para o teu povo, o teu 
povo de Israel. Venha a paz para o 
teu povo, pois tu és um Deus fiel.

4. A mão dura dos malvados não es-
mague as criaturas, para os justos 

não mancharem suas mãos em 
aventuras.

sAUdAção2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nos-
sa fé, pela ação do Espírito Santo, 
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ATo pEniTEnciAl3
P. 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.

(silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que viestes para fazer de 
nós o vosso povo santo, tende pieda-
de de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

glóRiA4
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 louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que ti-
rais o pecado do mundo, tende pie-
dade 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.

oRAção5
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
mostrais vosso poder sobretudo 
no perdão e na misericórdia, derra-
mai sempre em nós a vossa graça, 
para que, caminhando ao encontro 
das vossas promessas, alcance-
mos os bens que nos reservais. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.



Liturgia da Palavra
Anim. O Senhor, nossa esperança e 
nossa salvação, vai nos falar. Acolha-
mos de coração sua Palavra.

pRimEiRA lEiTURA6
(Am 6,1a.4-7)

Leitura da Profecia de Amós. As-
sim diz o Senhor todo-poderoso: 1Ai 
dos que vivem despreocupadamen-
te em Sião, os que se sentem se-
guros nas alturas de Samaria! 4Os 
que dormem em camas de marfim, 
deitam-se em almofadas, comendo 
cordeiros do rebanho e novilhos do 
seu gado; 5os que cantam ao som 
das harpas, ou, como Davi, dedi-
lham instrumentos musicais; 6os 
que bebem vinho em taças, e se 
perfumam com os mais finos un-
guentos e não se preocupam com 
a ruína de José. 7Por isso, eles irão 
agora para o desterro, na primeira 
fila, e o bando dos gozadores será 
desfeito. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

sAlmo REsponsoRiAl  
145 (146)7

(Cantando Salmos e Aclamações p. 240)

Bendize, minh’alma, e louva o 
Senhor (bis)

1. O Senhor é fiel para sempre, * faz 
justiça aos que são oprimidos; * 
ele dá alimento aos famintos, * é 
o Senhor quem liberta os cativos.

2. O Senhor abre os olhos aos cegos, * 
o Senhor faz erguer-se o caído; * o 
Senhor ama aquele que é justo, * é o 
Senhor quem protege o estrangeiro.

3. Ele ampara a viúva e o órfão, * mas 
confunde os caminhos dos maus. 
* O Senhor reinará para sempre! * 
Ó Sião, o teu Deus reinará * para 
sempre e por todos os séculos!

sEgUndA lEiTURA8
(1 Tm 6,11-16)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo a Timóteo. 11Tu que és um 
homem de Deus, foge das coisas 
perversas, procura a justiça, a pie-
dade, a fé, o amor, a firmeza, a 
mansidão. 12Combate o bom com-
bate da fé, conquista a vida eterna, 
para a qual foste chamado e pela 
qual fizeste tua nobre profissão de 
fé diante de muitas testemunhas. 
13Diante de Deus, que dá a vida a 

todas as coisas, e de Cristo Jesus, 
que deu o bom testemunho da ver-
dade perante Pôncio Pilatos, eu 
te ordeno: 14guarda o teu mandato 
íntegro e sem mancha até a mani-
festação gloriosa de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 15Esta manifestação 
será feita no tempo oportuno pelo 
bendito e único Soberano, o Rei dos 
reis e Senhor dos senhores, 16o úni-
co que possui a imortalidade e que 
habita numa luz inacessível, que 
nenhum homem viu, nem pode ver. 
A ele, honra e poder eterno. Amém. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

AclAmAção 
Ao EVAngElHo9

(Cantando Salmos e Aclamações P. 240)

Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus Cristo, sendo rico, se fez po-
bre, por amor, para que sua pobreza 
nos, assim, enriquecesse.

EVAngElHo10
(Lc 16,19-31)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, Jesus disse aos 
fariseus: 19“Havia um homem rico, 
que se vestia com roupas finas e 
elegantes e fazia festas esplêndidas 
todos os dias. 20Um pobre, chama-
do Lázaro, cheio de feridas, estava 
no chão à porta do rico. 21Ele queria 
matar a fome com as sobras que ca-
íam da mesa do rico. E, além disso, 
vinham os cachorros lamber suas 
feridas. 22Quando o pobre morreu, 
os anjos levaram-no para junto de 
Abraão. Morreu também o rico e foi 
enterrado. 23Na região dos mortos, 
no meio dos tormentos, o rico levan-
tou os olhos e viu de longe a Abraão, 
com Lázaro ao seu lado. 24Então 
gritou: ‘Pai Abraão, tem piedade de 
mim! Manda Lázaro molhar a ponta 
do dedo para me refrescar a língua, 
porque sofro muito nestas chamas’. 
25Mas Abraão respondeu: ‘Filho, lem-
bra-te que tu recebeste teus bens 
durante a vida e Lázaro, por sua vez, 
os males. Agora, porém, ele encon-
tra aqui consolo e tu és atormentado. 
26E, além disso, há um grande abis-
mo entre nós: por mais que alguém 
desejasse, não poderia passar daqui 
para junto de vós, e nem os daí po-

deriam atravessar até nós’. 27O rico 
insistiu: ‘Pai, eu te suplico, manda 
Lázaro à casa do meu pai, 28por-
que eu tenho cinco irmãos. Manda 
preveni-los, para que não venham 
também eles para este lugar de tor-
mento’. 29Mas Abraão respondeu: 
‘Eles têm Moisés e os Profetas, que 
os escutem!’ 30O rico insistiu: ‘Não, 
Pai Abraão, mas se um dos mortos 
for até eles, certamente vão se con-
verter’. 31Mas Abraão lhe disse: ‘Se 
não escutam a Moisés, nem aos pro-
fetas, eles não acreditarão, mesmo 
que alguém ressuscite dos mortos’”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HomiliA11
pRofissão dE fé12

P. 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 Es-
pírito Santo; /nasceu da Virgem Maria;/ 
padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; /ressuscitou ao 
terceiro dia, / subiu aos céus; / está 
sentado à direita de Deus Pai todo-po-
deroso, / 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 car-
ne; / na vida eterna.

oRAção dos fiéis13
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas 
preces a Deus Pai e, iluminados pela 
Palavra que nos foi proclamada, peça-
mos confiantes: 
T. Escutai, Senhor, a nossa prece! 
1. Senhor, abençoai a Igreja para que 
esteja sempre e preferencialmente vol-
tada aos mais pobres. Rezemos. 
2. Senhor, iluminai os nossos governan-
tes e legisladores, para que ouçam os 
apelos dos que vivem na miséria em 
nosso país. Rezemos.
3.Senhor, fortalecei na fé e renovai o 
ardor missionário de todos os batizados 
de nossa Arquidiocese, para que deem 
testemunho de sua fé no cuidados dos 
mais desprotegidos e abandonados de 
nossa cidade. Rezemos.
4. Senhor, iluminai-nos, para que vos-



sa Palavra inspire todas as decisões de 
nossas vidas.  Rezemos. 

(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
ApREsEnTAção 
dAs ofEREndAs14

(CD XII Fx 8)

1. Ó Deus, recebe o trigo, moído! Vê 
como é bom o pão! Seja teu Corpo!

2. Ó Deus, recebe a uva, pisada! Vê 
como é bom o vinho! Seja teu San-
gue!

3. O Deus, recebe a vida da gente! Vê 
como é boa a lida! Seja tua oferta!

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor...

oRAção soBRE 
As ofEREndAs15

P. Ó Deus de misericórdia, que esta 
oferenda vos seja agradável e possa 
abrir para nós a fonte de toda bên-
ção. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

oRAção EUcARísTicA  
VI-D16

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 gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Pai mi-
sericordioso e Deus fiel. Vós nos destes 
vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor 
e Redentor. Ele sempre se mostrou 
cheio de misericórdia pelos pequenos e 
pobres, pelos doentes e pecadores, co-
locando-se ao lado dos perseguidos e 
marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cui-
dais de todos como filhos e filhas. Por 
essa razão, com todos os Anjos e San-
tos, nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e digno 
de louvor, ó Deus, que amais os seres hu-

manos 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 outro-
ra aos discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bonda-
de, 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, ele tomou o pão, deu gra-
ças e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, to-
mando o cálice em suas mãos, vos deu 
graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé.
T. Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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 res-
surreição 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.
CC. 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 con-
tados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, em 
comunhão com o nosso Papa Francis-
co, o nosso Bispo Odilo, com todos os 
Bispos, presbíteros e diáconos e todo o 
povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unida-
de!
2C. Dai-nos olhos para ver as neces-

sidades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e 
ações para confortar os desanimados e 
oprimidos; fazei que, a exemplo de Cris-
to, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a 
eles. Vossa Igreja seja testemunha viva 
da verdade e da liberdade, da justiça e 
da paz, para que toda a humanidade se 
abra à esperança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os fale-
cidos, cuja fé só vós conhecestes: aco-
lhei-os na luz da vossa face e concedei-
lhes, no dia da ressurreição, a plenitude 
da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim da nos-
sa peregrinação terrestre, chegarmos 
todos à morada eterna, onde viveremos 
para sempre convosco. E em comu-
nhão com a bem-aventurada Virgem 
Maria, com São José, seu Esposo, com 
os Apóstolos e Mártires, São Paulo, Pa-
trono da nossa Arquidiocese e todos os 
Santos, vos louvaremos e glorificare-
mos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.
T. Amém.

RiTo dA comUnHão17
P. Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha 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 perdoa-
mos a quem nos tem ofendido, e não 
nos deixeis cair em tentação, mas li-
vrai-nos do mal.
P. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, 
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 
pela vossa misericórdia, sejamos sem-
pre livres do pecado e protegidos de to-
dos os perigos, enquanto vivendo a es-
perança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 



2ª-: Jó 1,6-22 ; Sl 16(17),1. 2-3. 6-7 (R/. 6b) ; Lc 9,46-50

3ª-: Jó 3,1-3.11-17.20-23 ; Sl 87(88),2-3. 4-5. 6. 7-8 (R/. 3a) ; Lc 9,51-56

4ª-: Jó 9,1-12.14-16 ; Sl 87(88),10bc-11.12-13.14-15 (R/. 3a) ; Lc 9,57-62 

5ª-: Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a ; Sl 137(138),1-2a.2bc-3.4-5 (R/. 1c) ; Jo 1,47-51

6ª-. Jó 38,1.12-21; 40,3-5 ; Sl 138(139),1-3. 7-8. 9- 10. 13-14ab (R/. 24b) ; Lc 10,13-16

Deve-se preferir o serviço aos po-
bres acima de tudo.

Não temos de avaliar os pobres 
por suas roupas e aspecto, nem pe-
los dotes de espírito que pareçam ter. 
Mas muito pelo contrário, se conside-
rardes os pobres à luz da fé, então 
percebereis que estão no lugar do Fi-
lho de Deus que escolheu ser pobre. 
De fato, em seu sofrimento, embora 
quase perdesse a aparência humana 
– loucura para os gentios, escândalo 
para os judeus – apresentou-se, no 
entanto, como o evangelizador dos 
pobres: Enviou-me para evangelizar 
os pobres (Lc 4,18). Devemos ter 
os mesmos sentimentos de Cristo e 
imitar aquilo que ele fez: ter cuidado 
pelos indigentes, consolá-los, auxiliá
-los, dar-lhes valor. 

Com efeito, Cristo quis nascer po-
bre, escolheu pobres para seus dis-
cípulos, fez-se servo dos pobres e de 
tal forma quis participar da condição 
deles, que declarou ser feito ou dito a 
ele mesmo tudo quanto de bom ou de 
mau se fizesse ou dissesse aos po-
bres. Deus ama os pobres, também 
ama aqueles que os amam. Quando 
alguém tem um amigo, inclui na mes-
ma estima aqueles que demonstram 
amizade ou prestam obséquio ao 
amigo. Por isto esperamos que, gra-
ças aos pobres, sejamos amados por 
Deus. Visitando-os, pois, esforcemo-
nos por entender os pobres e os indi-
gentes e, compadecendo-nos deles, 
cheguemos ao ponto de poder dizer 
com o Apóstolo: Fiz-me tudo para to-

dos (1Cor 9,22). Por este motivo, se 
é nossa intenção termos o coração 
sensível às necessidades e misérias 
do próximo, supliquemos a Deus que 
derrame em nós o sentimento de mi-
sericórdia e de compaixão, cumulan-
do com ele nossos corações e guar-
dando-os repletos. 

Deve-se preferir o serviço dos po-
bres a tudo o mais e prestá-lo sem 
demora. Se na hora da oração for ne-
cessário dar remédios ou auxílio a al-
gum pobre, ide tranquilos, oferecendo 
a Deus esta ação como se estivésseis 
em oração. Não vos perturbeis com 
angústia ou medo de estar pecando 
por causa de abandono da oração 
em favor do serviço dos pobres. Deus 
não é desprezado, se por causa de 
Deus dele nos afastarmos, quer dizer, 
interrompermos a obra de Deus, para 
realizá-la de outro modo. 

Portanto, ao abandonardes a ora-
ção, a fim de socorrer a algum po-
bre, isto mesmo vos lembrará que 
o serviço é prestado a Deus. Pois a 
caridade é maior do que quaisquer 
regras, que, além do mais, devem to-
das tender a ela. E como a caridade 
é uma grande dama, faz-se neces-
sário cumprir o que ordena. Por con-
seguinte, prestemos com renovado 
ardor nosso serviço aos pobres; de 
modo particular aos abandonados, 
indo mesmo à sua procura, pois nos 
foram dados como senhores e pro-
tetores.

São Vicente de Paula

vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do 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.
P. Felizes os convidados para a Ceia 
do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

cAnTo dA comUnHão18
Sl 112 (111) (CD XII - Fx 9)

O pobre foi conduzido pra junto 
de Abraão, os anjos foram seus 
guias, o céu, o seu galardão! O 
rico foi condenado, foi grande a 
tribulação!

1. Feliz quem teme o Senhor e ama 
seus mandamentos. Seus filhos se-
rão valentes, benditos seus descen-
dentes.

2. Em casa terá fartura, será sempre 
dadivoso. Pra quem é bom, é luz for-
te, bom, misericordioso.

3. Feliz quem empresta aos outros e 
com justiça se porta. Jamais há de 
tropeçar, ninguém o esquecerá.

4. Não adianta ter raiva, nem tramar 
qualquer vingança. Ao Pai, ao Filho, 
ao Amor louvemos com canto e dan-
ça!

oRAção Após A 
comUnHão19

P. Ó Deus, que a comunhão nesta 
Eucaristia renove a nossa vida para 
que, participando da paixão de Cris-

Servir oS pobreS

to neste mistério, e anunciando a sua 
morte, sejamos herdeiros da sua gló-
ria. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais

Bênção finAl20
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 sua face e se compa-
deça de vós.
T. Amém.
P. Volva 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. Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.
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