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Anim. Irmãos e irmãs, nesta 
Ceia participamos do Mistério 
de Cristo e assumimos a sua 
páscoa como nossa páscoa. Ini-
ciando o mês missionário, como 
discípulos e servidores, anima-
dos pela vitória do Senhor sobre 
o pecado e a morte, queremos 
que esta Eucaristia nos devol-
va para nossas casas e para o 
mundo, com uma renovada fé e 
um grande desejo de anunciar 
tudo aquilo que aqui vamos ex-
perimentar.

Ritos Iniciais

ABERTURA1
(CD VII Fx 9)

Senhor, em tuas mãos a 
nossa vida, a nossa lida, a 
ti ninguém resiste! Ó Deus 
do universo, o céu e a terra, 
Tu os fizeste e tudo quanto 
existe.

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 
Jerusalém. O Senhor cerca 
seu povo, para não temer nin-
guém.

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 esmague as criaturas, 
para os justos não mancha-
rem suas mãos em aventu-
ras.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL3
P. O Senhor Jesus, que nos con-
vida à mesa da Palavra e da Eu-
caristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a mi-
sericórdia do Pai. 
(silêncio)
P. Senhor, que sois o caminho 
que leva ao Pai, tende piedade 
de nós.

T. Senhor, tende piedade de 
nós.
P. Cristo, que sois a verdade que 
ilumina os povos, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que sois a vida que re-
nova o mundo, 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.

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 louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / 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 Se-
nhor, / só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, / com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Ó Deus 
eterno e todo-poderoso, que 



nos concedeis no vosso imen-
so amor de Pai mais do que me-
recemos e pedimos, derramai 
sobre nós a vossa misericór-
dia, perdoando o que nos pesa 
na consciência e dando-nos 
mais do que ousamos pedir. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Ouçamos com fé a Palavra 
que nos dá a confiança que gera 
a total entrega da nossa vida a 
Deus.

PRIMEIRA LEITURA6
(Hab 1,2-3; 2,2-4) 

Leitura da Profecia de Habacuc. 
2Senhor, até quando clamarei, 
sem me atenderes? Até quando 
devo gritar a ti: “Violência!”, sem 
me socorreres? 3Por que me fa-
zes ver iniquidades, quando tu 
mesmo vês a maldade? Destrui-
ções e prepotência estão à minha 
frente; reina a discussão, surge a 
discórdia. 2,2Respondeu-me o Se-
nhor, dizendo: “Escreve esta vi-
são, estende seus dizeres sobre 
tábuas, para que possa ser lida 
com facilidade. 3A visão refere-se 
a um prazo definido, mas tende 
para um desfecho, e não falha-
rá; se demorar, espera, pois ela 
virá com certeza, e não tardará. 
4Quem não é correto, vai morrer, 
mas o justo viverá por sua fé”. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
94 (95)7

(Cantando Salmos e Aclamações p. 241) 

Não fecheis o coração, ouvi 
vosso Deus! (bis)

1. Vinde, exultemos de alegria no 
Senhor, * aclamemos o Roche-
do que nos salva! * Ao seu en-
contro caminhemos com louvo-
res * e com cantos de alegria o 
celebremos!

2. Vinde, adoremos e prostremo-
-nos por terra * e ajoelhemos 
ante o Deus que nos criou! * 
Porque ele é nosso Deus, nos-
so Pastor, e nós somos o seu 
povo e seu rebanho. * as ove-

lhas que conduz com sua mão.
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz; 

* não fecheis o coração como 
em Meriba, como em Massa, 
no deserto, aquele dia, em que, 
outrora, vossos pais me provo-
caram * apesar de terem visto 
as minhas obras.

SEGUNDA LEITURA8
(2Tm 1,6-8.13-14)

Leitura da Segunda Carta de 
São Paulo a Timóteo. 
Caríssimo, 6exorto-te a reavivar a 
chama do dom de Deus que rece-
beste pela imposição das minhas 
mãos. 7Pois Deus não nos deu 
um espírito de timidez mas de 
fortaleza, de amor e sobriedade. 
8Não te envergonhes do teste-
munho de nosso Senhor nem de 
mim, seu prisioneiro, mas sofre 
comigo pelo Evangelho, fortifica-
do pelo poder de Deus. 13Usa um 
compêndio das palavras sadias 
que de mim ouviste em matéria 
de fé e de amor em Cristo Jesus. 
14Guarda o precioso depósito, 
com a ajuda do Espírito Santo 
que habita em nós.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO 
DO EVANGELHO7

(Cantando Salmos e Aclamações P. 241)

Aleluia, aleluia, aleluia!
 A Palavra do Senhor permanece 

para sempre; e esta é a Pala-
vra que vos foi anunciada. 

EVANGELHO10
(Lc 17,5-10)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 5os apóstolos 
disseram ao Senhor: “Aumenta a 
nossa fé!” 6O Senhor respondeu: 
“Se vós tivésseis fé, mesmo pe-
quena como um grão de mostar-
da, poderíeis dizer a esta amorei-
ra: ‘Arranca-te daqui e planta-te 
no mar’, e ela vos obedeceria. 7Se 
algum de vós tem um emprega-
do que trabalha a terra ou cuida 

dos animais, por acaso vai dizer-
-lhe, quando ele volta do campo: 
‘Vem depressa para a mesa?’ 
8Pelo contrário, não vai dizer ao 
empregado: ‘Prepara-me o jantar, 
cinge-te e serve-me, enquanto eu 
como e bebo; depois disso tu po-
derás comer e beber?’ 9Será que 
vai agradecer ao empregado, por-
que fez o que lhe havia manda-
do? 10Assim também vós; quan-
do tiverdes feito tudo o que vos 
mandaram, dizei: ‘Somos servos 
inúteis; fizemos o que devíamos 
fazer’”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11
PROFISSÃO DE FÉ12

P. Creio em Deus Pai todo-podero-
so / 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 crucifica-
do, 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 san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas 
preces a Deus Pai, pedindo de todo 
o coração: 
T. Aumentai, Senhor, a nossa fé! 
1. Senhor, que pelo Apóstolo, nos 
recomendastes guardar o precioso 
depósito da fé, acompanhai o Papa 
Francisco e os bispos do mundo in-
teiro em sua missão de custodiar a fé 
dos irmãos e irmãs. Rezemos.
2. Senhor, que nos pedistes para não 
nos envergonharmos do vosso tes-
temunho; dai-nos, nos momentos de 
provação e sofrimento por causa do 
Evangelho, mantermo-nos firmes na 
fé que abraçamos. Rezemos:
3. Senhor, aceitai-nos como vossos 
servos inúteis e aumentai em nós a 
consciência de quem sem Vós nada 
podemos fazer. Rezemos.



4. Senhor, que sustentais a vida dos 
justos pela fé; daí força e coragem a 
todos os que lutam neste mundo pelo 
direito à vida desde o ventre materno. 
Rezemos.
(outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 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 Cor-
po!

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!

ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS15

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício 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.
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedi-
mos, o sacrifício que instituístes 
e, pelos mistérios que celebramos 
em vossa honra, completai a san-
tificação dos que salvastes. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  V16
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 Nosso Senhor 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-
do inteiro, de dia e de noite, agrade-
cendo com Cristo, vosso Filho, nosso 
irmão. É ele o sacerdote verdadeiro 
que sempre se oferece por nós todos, 
mandando que se faça a mesma coi-
sa que fez naquela ceia derradeira. 
Por isso, aqui estamos bem unidos, 
louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos 
e à voz dos santos todos, pra cantar 
(dizer):
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 altu-
ras!
CP. Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conosco 
por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, a 
fim de que as nossas ofertas se mu-
dem no Corpo  e no Sangue de nos-
so Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, ce-
ando com seus apóstolos, Jesus, ten-
do o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o 
entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, to-
mou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cris-
to e se fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós quere-
mos a vós oferecer este Pão que ali-
menta e que dá vida, este Vinho que 
nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só cor-
po!
1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo ao 
céu, cada dia renovando a esperança 
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Fran-
cisco ser bem firme na Fé, na Carida-
de e a Odilo, que é Bispo desta Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, seu Esposo, São José, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus ir-
mãos.

T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para ou-
tra vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo vos-
sos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que 
para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apa-
ga!
CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso. 
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, 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 ensina-
mento, ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha a nós o vosso Reino, seja fei-
ta 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 
perdoamos a quem nos tem ofen-
dido, e não nos deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos do mal.
P. 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 viven-
do a esperança, aguardamos a vinda 
do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre.
P. 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 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 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de 
nós. / Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pieda-
de 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.



2ª-: Gl 1,6-12 ; Sl 110(111),1-2. 7-8. 9 e 10c (R/. 5b); Lc 10,25-37
3ª-: Gl 1,13-24 ; Sl 138(139),1-3. 13-14ab. 14c-15 (R/. 24b) ; Lc 10,38-42
4ª-: Gl 2,1-2.7-14 ; Sl 116(117),1. 2 (R/. Mc 16, 15) ; Lc 11,1-4
5ª-: Gl 3,1-5 ; Cânt.: Lc 1,69-70. 71-72. 73-75 (R/. cf. 68) ; Lc 11,5-13 
6ª-: At 1,12-14 ; Cânt.: Lc 1,46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55 (R/. 49 ou: Bendita sejais,  

ó Virgem Maria; trouxestes no ventre a Palavra eterna!) ; Lc 1,26-38
Sáb.-: Gl 3,22-29 ; Sl 104(105),2-3. 4-5. 6-7 (R/. 8a) ; Lc 11,27-28

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 111(112) (CD XII, Fx 9)

Depende de termos fé, fazer o 
mundo mudar. Senhor, aqui nes-
ta ceia, Tu vens teu corpo nos 
dar. Queremos que tu consigas 
a nossa fé aumentar.

1. Feliz quem teme o Senhor e ama 
seus mandamentos. Seus filhos 
serão valentes, benditos seus des-
cendentes.

2. Em casa terá fartura, será sempre 
dadivoso. Pra quem é bom, é luz 
forte, 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 Fi-
lho, ao Amor louvemos com canto 
e dança!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO19

P. Possamos, ó Deus onipotente, 
saciar-nos do pão celeste e ine-
briar-nos do vinho sagrado, para 
que sejamos transformados na-
quele que agora recebemos. 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 com-
padeça 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.

A DOCE E RECONFORTANTE ALEGRIA 
DE EVANGELIZAR

CANTO FINAL21
(CO 624- HL3, p.333)

Vai, vai, vai, vai, irmão evangeli-
zar, * a semente da Palavra, vai 
ao mundo anunciar!

1. Se a semente cai na estrada, 
é pisada machucada e não po-
derá nascer. Só no coração 
que ama, a semente nasce e 

cresce e dá frutos, cem por 
um.

2. Se a semente cai nas pedras, ela 
seca e morre logo e não poderá 
nascer. Só no coração que ama, a 
semente nasce e cresce, e dá fru-
tos, cem por um.

3. A semente nos espinhos, sufocada, 
é abafada e não poderá crescer. Só 
no coração que ama, a semente nas-
ce e cresce e dá frutos, cem por um.
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O bem tende sempre a co-
municar-se. Toda a experiência 
autêntica de verdade e de bele-
za procura, por si mesma, a sua 
expansão; e qualquer pessoa 
que viva uma libertação profun-
da adquire maior sensibilidade 
face às necessidades dos ou-
tros. E, uma vez comunicado, o 
bem cria raízes e se desenvol-
ve. Por isso, quem deseja viver 
com dignidade e em plenitude, 
não tem outro caminho senão 
reconhecer o outro e buscar o 
seu bem. Assim, não nos deve-
riam surpreender frases de São 
Paulo como estas: «O amor 
de Cristo nos absorve comple-
tamente» (2 Cor 5, 14); «ai de 
mim, se eu não evangelizar!» 
(1 Cor 9, 16).

A proposta é viver a um nível 
superior, mas não com menor 
intensidade: «Na doação, a vida 
se fortalece; e se enfraquece no 
comodismo e no isolamento. De 
fato, os que mais desfrutam da 
vida são os que deixam a segu-
rança da margem e se apaixo-
nam pela missão de comunicar 
a vida aos demais». Quando a 
Igreja faz apelo ao compromis-

so evangelizador, não faz mais 
do que indicar aos cristãos o 
verdadeiro dinamismo da re-
alização pessoal: «Aqui des-
cobrimos outra profunda lei da 
realidade: “A vida se alcança 
e amadurece à medida que é 
entregue para dar vida aos ou-
tros”. Isto é, definitivamente, a 
missão». Consequentemente, 
um evangelizador não deveria 
ter constantemente uma cara 
de funeral. Recuperemos e 
aumentemos o fervor de espí-
rito, «a suave e reconfortante 
alegria de evangelizar, mesmo 
quando for preciso semear com 
lágrimas! (...) E que o mundo do 
nosso tempo, que procura ora 
na angústia ora com esperan-
ça, possa receber a Boa Nova 
dos lábios, não de evangeliza-
dores tristes e descoroçoados, 
impacientes ou ansiosos, mas 
sim de ministros do Evangelho 
cuja vida irradie fervor, pois fo-
ram quem recebeu primeiro em 
si a alegria de Cristo»

Papa Francisco, 
Exortação apostólica 

“A alegria do Evangelho”, 9-10


