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Estamos reunidos para celebrar 
o amor de Cristo nesta Eucaristia. 
A Santa Missa é o memorial do 
Amor de Jesus por nós. O discípu-
lo de Cristo é convidado a viver 
esse amor guardando no coração 
e colocando em prática a Palavra 
que o Senhor Ressuscitado tem a 
lhe dizer. Auxiliados pelo Espírito 
Santo, o Defensor, que habita em 
nós, seremos sempre capazes de 
guardar e, mais ainda, de testemu-
nhar a Boa Nova do amor de Cristo 
a todos.  

Procissão de Entrada (Fx. 79 – CD 2)
Cristo venceu, aleluia! Ressusci-
tou, aleluia! O Pai lhe deu glória e 
poder, eis nosso canto, aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu; 
brilhante luz iluminou as trevas, nós 
fomos salvos para sempre!
2. Suave aurora veio anunciando, que 
nova era foi inaugurada, nós fomos 
salvos para sempre!
3. No coração de todos nós renasce 
a esperança de um novo tempo, nós 
fomos salvos para sempre!

Saudação 
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nos-
sa fé, pela ação do Espírito Santo, es-
teja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Ato Penitencial (Fx. 80 – CD 2)
Pres.: Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia 
com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos me-
nos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor. (Silêncio)
1. Confesso a Deus Pai todo-pode-
roso e a vós, irmãos, confesso que 
pequei por pensamentos, palavras, 
atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa. 
Piedade, Senhor, piedade, Senhor, 
piedade de mim! 
2. E peço à Virgem Maria, aos santos 
e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que 
rogueis a Deus, que é Pai podero-
so, para perdoar a minha culpa, tão 
grande culpa.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
Ass.: Amém.
Pres.: Senhor, tende piedade de nós. 
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Pres.: Cristo, tende piedade de nós.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
Pres.: Senhor, tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.

Hino de Louvor (Fx. 82– CD 2)
Glória, glória, glória, aleluia! Gló-
ria, glória, glória, aleluia! Glória, 
glória, glória a Deus nos altos céus, 
paz na terra a todos nós!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, adora-
mos, bendizemos; damos glória ao vos-
so nome, vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigê-
nito do Pai; vós, de Deus, Cordeiro 
Santo, nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, como 

nosso Intercessor, acolhei nossos pe-
didos, atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssi-
mo, o Senhor, com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor!

Oração do Dia
Deus todo-poderoso, dai-nos cele-
brar com fervor estes dias de júbilo 
em honra do Cristo ressuscitado, 
para que nossa vida corresponda 
sempre aos mistérios que recorda-
mos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Refrão Meditativo (Fx. 84– CD 2)
O Sol nasceu, é novo dia! Bendito 
seja Deus, quanta alegria!

1ª Leitura (At 8,5-8.14-17)
Dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, 5Filipe desceu a uma 
cidade da Samaria e anunciou-lhes 
o Cristo. 6As multidões seguiam com 
atenção as coisas que Filipe dizia. E 
todos unânimes o escutavam, pois 
viam os milagres que ele fazia. 7De 
muitos possessos saíam os espíritos 
maus, dando grandes gritos. Nume-
rosos paralíticos e aleijados também 
foram curados. 8Era grande a alegria 
naquela cidade. 14Os apóstolos, que 
estavam em Jerusalém, souberam 
que a Samaria acolhera a Palavra de 
Deus, e enviaram lá Pedro e João. 
15Chegando ali, oraram pelos habi-
tantes da Samaria, para que rece-
bessem o Espírito Santo. 16Porque 
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o Espírito ainda não viera sobre ne-
nhum deles; apenas tinham recebido 
o batismo em nome do Senhor Je-
sus. 17Pedro e João impuseram-lhes 
as mãos, e eles receberam o Espírito 
Santo. Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial 65(66) 
(Fx. 91– CD 2)
Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, cantai salmos a seu nome 
glorioso!
1. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, * cantai salmos a seu nome 
glorioso, dai a Deus a mais sublime 
louvação! * Dizei a Deus: “Como são 
grandes vossas obras!
2. Toda a terra vos adore com respei-
to * e proclame o louvor de vosso 
nome!” Vinde ver todas as obras do 
Senhor: * seus prodígios estupendos 
entre os homens!
3. O mar ele mudou em terra firme, 
* e passaram pelo rio a pé enxuto. 
Exultemos de alegria no Senhor! * Ele 
domina para sempre com poder!
4. Todos vós que a Deus temeis, vin-
de escutar: * vou contar-vos todo 
bem que ele me fez! Bendito seja o 
Senhor Deus que me escutou, † não 
rejeitou minha oração e meu clamor, 
* nem afastou longe de mim o seu 
amor!
 
2ª Leitura (1Pd 3,15-18) 
Da Primeira Carta de São Pedro
Caríssimos: 15Santificai em vossos co-
rações o Senhor Jesus Cristo, e estai 
sempre prontos a dar razão da vossa 
esperança a todo aquele que vo-la 
pedir. 16Fazei-o, porém, com mansi-
dão e respeito e com boa consciên-
cia. Então, se em alguma coisa fordes 
difamados, ficarão com vergonha 
aqueles que ultrajam o vosso bom 
procedimento em Cristo. 17Pois será 
melhor sofrer praticando o bem, se 
esta for a vontade de Deus, do que 
praticando o mal. 18Com efeito, tam-
bém Cristo morreu, uma vez por to-
das, por causa dos pecados, o justo, 
pelos injustos, a fim de nos conduzir 
a Deus. Sofreu a morte, na sua exis-
tência humana, mas recebeu nova 
vida pelo Espírito. Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

 Aclamação ao Evangelho 
(Fx. 93– CD 2)
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Quem me ama realmente guardará 
minha palavra, e meu Pai o amará, e 
a ele nós viremos.

Evangelho (Jo 14,15-21)
— O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo, segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus 
discípulos: 15Se me amais, guarda-
reis os meus mandamentos, 16e eu 
rogarei ao Pai, e ele vos dará um 
outro Defensor, para que perma-
neça sempre convosco: 17o Espíri-
to da Verdade, que o mundo não é 
capaz de receber, porque não o vê 
nem o conhece. Vós o conheceis, 
porque ele permanece junto de 
vós e estará dentro de vós. 18Não 
vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. 
19Pouco tempo ainda, e o mundo 
não mais me verá, mas vós me ve-
reis, porque eu vivo e vós vivereis. 
20Naquele dia sabereis que eu es-
tou no meu Pai e vós em mim e eu 
em vós. 21Quem acolheu os meus 
mandamentos e os observa, esse 
me ama. Ora, quem me ama, será 
amado por meu Pai, e eu o amarei 
e me manifestarei a ele.

— Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.

Profissão de Fé 
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 sen-
tado à direita de Deus Pai todo-pode-
roso, 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 eter-
na. Amém.

Preces
Pres.: Caros irmãos e irmãs, ampara-
dos pelo amor de Deus, confiemos a 
Ele as nossas orações. 
Ass.: Guardai-nos, Senhor, em vos-
so amor.
1. Pela Igreja, sinal do amor de Deus 
em meio à humanidade. Que, aten-
ta aos ensinamentos de Cristo, seja 
grande instrumento de paz e de 
amor entre todos. 
2. Pelos catequistas, anunciadores 
do amor de Cristo. Que, sustentados 
pela fé, sejam grandes arautos e tes-
temunhas do Evangelho aos seus ca-
tequizandos.  
3. Pelos dizimistas, solidários cola-
boradores de nossas comunidades. 
Que a sua partilha generosa inspire a 
todos a vivência da fraternidade e da 
caridade. 
4. Pelas mães, sinais do amor de Deus 
em nossas famílias. Que, inspiradas 
pelo amor materno da Virgem Maria, 
façam de seus lares verdadeiras Igre-
jas Domésticas onde reinem a com-
preensão e a fé. 

(Outras intenções da comunidade)
Pres.: Ouvi, ó Deus, em vosso amor 
de Pai, as orações que vos apresenta-
mos. Por Cristo, nosso Senhor. 
Ass.: Amém.

Oração do Dizimista
Pai misericordioso e fiel, nós vos ofe-
recemos nosso dízimo, fruto de nos-
so trabalho e de nossa família. Ele 
é sinal de nossa gratidão, de nosso 
compromisso batismal e de nossa 
responsabilidade com a comunida-
de, o sustento do culto, o anúncio 
do Evangelho e a caridade fraterna. 
Porque, em Cristo, pelo Espírito San-
to, somos vossos filhos, ó Pai, e filhos 
da Igreja. 
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Procissão das Ofertas (Fx. 96– CD 2)
Pão e vinho, Pai, poremos nesta 
mesa uma vez mais. É um pouco do 
que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o 
Cristo o que nos faz? Vem morrer cru-
cificado, para vir ressuscitado e nos 
dar a sua paz.

LiturgiA EucArísticA



–  3  –

2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser 
o nosso irmão. E para termos, de ver-
dade, só amor, fraternidade, Ele deu-
-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para 
nosso redentor. Pra livrar-nos do 
egoísmo, Ele sopra – é simbolismo, e 
nos dá o santo amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser, do 
mundo, a salvação. Mas Jesus, que 
nos quer tanto, pelo Espírito que é 
Santo, nos confiou sua missão.

Pres.: Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
Ass.: Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oferendas
Subam até vós, ó Deus, as nossas 
preces com estas oferendas para o 
sacrifício, a fim de que, purificados 
por vossa bondade, correspondamos 
cada vez melhor aos sacramentos do 
vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Oração Eucarística II
Prefácio da Páscoa, IV, p. 424
Santo (Fx. 97 – CD 2)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus. 
Pres.: Demos graças ao Senhor, nos-
so Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Pres.: Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imo-
lado. Vencendo a corrupção do peca-
do, realizou uma nova criação. E, des-
truindo a morte, garantiu-nos a vida 
em plenitude. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, transbordando de 
alegria pascal, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:     
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória.  Hosana nas al-
turas! Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Hosana nas alturas! 

CP Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 
CC Santificai, poiS, eStaS oferendaS, derra-
mando Sobre elaS o voSSo eSpírito, a fim de 
que Se tornem para nóS o corpo e † o San-
gue de JeSuS criSto, voSSo filho e Senhor 
noSSo.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, 
ele tomou o pão, deu graças, 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 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 pecadoS. 
fazei iSto em memória de mim.

Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
CC Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão 
da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presen-
ça e vos servir.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
e nóS voS SuplicamoS que, participando do 
corpo e Sangue de criSto, SeJamoS reuni-
doS pelo eSpírito Santo num Só corpo.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo in-
teiro: que ela cresça na caridade, com 
o papa Francisco, com o nosso bispo 
Miguel e todos os ministros do vosso 
povo.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
2C Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os 
junto a vós na luz da vossa face.

Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos 
e todos os que neste mundo vos ser-
viram, a fim de vos louvarmos e glori-
ficarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP/CC Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.
Ass.: Amém.

RITO DA COMUNHÃO

Fração do Pão (Fx. 100– CD 2)
Pres.: O Senhor nos comunicou o 
seu Espírito. Com a confiança e a li-
berdade de filhos, digamos juntos: 
Pai nosso... 
Pres.: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegi-
dos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
Pres.: 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 vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai e 
o Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu.
Ass.: Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende pieda-
de 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.
Pres.: Provai e vede como o Senhor 
é bom; feliz de quem nele encontra 
seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, 

rito dE comunhão
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que tira o pecado do mundo.
Pres./Ass.: Senhor, eu não sou dig-
no (a) de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

Procissão da Comunhão 
(Fx. 102– CD 2)
1. Antes da morte e ressurreição de Je-
sus, ele, na Ceia, quis se entregar: deu-
-se em comida e bebida pra nos salvar.
E quando amanhecer o dia eterno, 
a plena visão, ressurgiremos por 
crer nesta Vida escondida no Pão.
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do 
Senhor, nós repetimos, como ele fez: 
gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos e nos prepara a glória do céu. 
Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por 
Deus Pai! Quem o recebe, não morre-

rá; no último dia vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para 
nós! Esta verdade vai anunciar a toda 
a terra, com alegria, a cantar.

(Silêncio Sagrado)

Oração depois da Comunhão
Deus eterno e todo-poderoso, que, 
pela ressurreição de Cristo, nos reno-
vais para a vida eterna, fazei frutifi car 
em nós o sacramento pascal, e infun-
di em nossos corações a força desse 
alimento salutar. Por Cristo, nosso Se-
nhor.
Ass.: Amém.

RITOS FINAIS

Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Deus, que pela ressurreição do 

seu Filho único vos deu a graça da 
redenção e vos adotou como fi lhos 
e fi lhas, vos conceda a alegria de sua 
bênção. 
Ass.: Amém.
Pres.: Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos conceda, 
por sua graça, a herança eterna. 
Ass.: Amém.
Pres.: E, vivendo agora retamente, 
possais no céu unir-vos a Deus, para 
o qual, pela fé, já ressuscitastes no 
batismo.  
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho † e Espírito Santo. 
Ass.: Amém.
Pres.: Em nome do Senhor, ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.
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3º Ano vocAcionAL do BrAsiL
Rezemos pelas vocações:

O Maria, mulher de fé, ensina-nos a acreditar na pro-
messa do Senhor e a ir ao encontro de nossos irmãos  
e irmãs para servi-los. Te confi amos de modo espe-
cial todas as famílias para que sejam lugares de en-
contro, dialogo e despertar vocacional. 
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a 
messe é grande e os operários são  poucos.

ritos FinAis

A Vocação de ser mãe 
Continuamos com as catequeses sobre a família e na família há a 
mãe. Cada pessoa humana deve a vida a uma mãe, e quase sempre 
lhe deve muito da própria existência sucessiva, da formação humana 
e espiritual. Contudo, a mãe, embora seja muito exaltada sob o ponto 
de vista simbólico — muitas poesias, muitas coisas bonitas se dizem 
poeticamente sobre a mãe — é pouco escutada e pouco ajudada 
no dia-a-dia, pouco considerada no seu papel central na sociedade. 
Aliás, muitas vezes aproveita-se da disponibilidade das mães a 
sacrifi car-se pelos fi lhos para «economizar» nas despesas sociais.
Acontece também que na comunidade cristã a mãe nem sempre 
é valorizada, é pouco ouvida. Todavia, no centro da vida da 
Igreja está a Mãe de Jesus. Talvez as mães, prontas para muitos 
sacrifícios pelos fi lhos, e frequentemente também pelos dos 
outros, deveriam ser escutadas. Seria necessário compreender 
melhor a sua luta quotidiana para serem efi cientes no trabalho e 
diligentes e afetuosas em família; seria necessário compreender 
melhor quais são as suas aspirações a fi m de expressar os frutos 
melhores e autênticos da sua emancipação. [...]Sim, ser mãe não 
signifi ca somente colocar um fi lho no mundo, mas é também 
uma escolha de vida. O que escolhe uma mãe, qual é a escolha 
de vida de uma mãe? A escolha de vida de uma mãe é a escolha 

de dar a vida. E isto é grande, é bonito.
Uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, 
porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos 
piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães 
transmitem, muitas vezes, também o sentido mais profundo da 
prática religiosa: nas primeiras orações, nos primeiros gestos 
de devoção que uma criança aprende, está inscrito o valor da 
fé na vida de um ser humano. É uma mensagem que as mães 
que acreditam sabem transmitir sem tantas explicações: estas 
chegarão depois, mas a semente da fé está naqueles primeiros, 
preciosíssimos momentos. Sem as mães, não somente não 
haveria novos fi éis, mas a fé perderia boa parte do seu calor 
simples e profundo. E a Igreja é mãe, com tudo isso, é nossa mãe! 
Nós não somos órfãos, temos uma mãe! Nossa Senhora, a mãe 
Igreja e a nossa mãe. Não somos órfãos, somos fi lhos da Igreja, 
somos fi lhos de Nossa Senhora e somos fi lhos das nossas mães.
Queridas mães, obrigado, obrigado por aquilo que sois na família 
e por que o dais à Igreja e ao mundo. E a ti, amada Igreja, obrigado 
por ser mãe. E a ti, Maria, mãe de Deus, obrigado por nos fazer ver 
Jesus. E obrigado a todas as mães! (Papa Francisco – Catequeses 
sobre a família 07/01/2015)


