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Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
As:  Amém.
Pr: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.
As: Bendito seja Deus, que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Pr:  Senhor tende piedade de nós. 
As:  Senhor tende piedade de nós. 
Ou 
Pr: Senhor, que vistes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós. 
As:  Senhor tende piedade de nós
Pr: Cristo, que viestes chamar os pecadores, 
tente piedade de nós. 
As:  Cristo tende piedade de nos
Pr: Senhor, que intercedeis por nós junto 
do Pai, tende piedade de nós. 
As: Senhor tende piedade de nós.
Pr: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (pausa).
As: Amém. 

Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios, reconheçamos que somos 
pecadores. (pausa) 
Pr: Confessemos os nossos pecados: 
As: Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos, que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos 
e Santos, e a vós, irmãos, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.
Pr:  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (pausa). 
As: Amém.
Segue as invocações: 
Pr:  Senhor tendes piedade de nós. 
As:  Senhor tende piedade de nós 
Pr:  Cristo tende piedade de nós. 
As:  Cristo tende piedade de nos. 

LITURGIA DIÁRIA

RITOS INICIAIS

ATO PENITENCIAL

HINO DE LOUVOR

Glória a Deus nas alturas 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 Unigénito, 
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 
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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.

Criador do céu e da terra, de todas as 
coisas visíveis e invisíveis. Creio em um 
só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito 
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 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. 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.

ORAÇÃO DO DIA

LEITURA (S)

EVANGELHO

PROFISSÃO DE FÉ

CREIO NICENO-CON-
STANTINOPOLITANO

LITURGIA 
EUCARÍSTICA

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 

(própria do dia) 

(própria do dia) 

(próprio do dia) 

(símbolo apostólico) 
Pr: – creio em Deus Pai
As: 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 Espirito 
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, de onde 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.

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, 

Pr: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, pelo pão que recebemos da vossa 
bondade, fruto da terra e do trabalho do 
homem, que hoje Vos apresentamos e 
que para nós se vai tornar Pão da vida.
As: Bendito seja Deus para sempre! 
Pr: Ou Diác. Pelo mistério desta água 
e deste vinho sejamos participantes da 
divindade d’Aquele que assumiu a nossa 
humanidade.
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(continua.. ) 
Pr: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, pelo vinho que recebemos 
da vossa bondade, fruto da videira e 
do trabalho do homem, que hoje Vos 
apresentamos e que para nós se vai tornar 
Vinho da salvação.
As: Bendito seja Deus para sempre!
Pr: De Coração humilhado e contrito, 
sejamos recebidos por Vós, Senhor. 
Assim o nosso sacrifício seja agradável a 
vossos olhos.
(continua...) 
Pr: Lavai-me, Senhor, da minha 
iniquidade e purificai-me do meu pecado.
Pr: Orai irmãos (as), para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo 
poderoso. 
As: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

com o esplendor da sua imortalidade. Por 
isso, com os Anjos e os Arcanjos e todos 
os coros celestes, proclamamos a vossa 
glória, cantando (Dizendo) numa só voz: 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

TEMPO COMUM I

TEMPO COMUM II

TEMPO COMUM III

(própria do dia) 

ORAÇÃO
EUCARÍSTICA

PREFÁCIOS DO MÊS (JANEIRO)

PREFÁCIO DA EPIFANIA

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte: Em Cristo, luz 
do mundo, revelastes hoje a todos os povos 
o mistério da salvação e, manifestando-O 
na nossa natureza mortal, nos renovastes 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte, por Cristo, 
nosso Senhor. N’Ele quisestes restaurar 
todas as coisas e a todos destes a graça 
de participar da sua plenitude. Sendo 
Ele de condição divina, aniquilou-Se a 
Si próprio e, pelo sangue derramado na 
cruz, deu a paz a todo o universo. Por 
isso foi exaltado sobre todas as criaturas 
e tornou-Se, para todos os que Lhe 
obedecem, fonte de salvação eterna. Por 
Ele, com os Anjos e os Santos e todos 
os coros celestes, proclamamos a vossa 
glória, cantando numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Por amor 
criastes o homem; e, embora justamente 
condenado, em vossa misericórdia o 
salvastes por Cristo, nosso Senhor. Por 
Ele, numa só voz, os Anjos e os Arcanjos 
e todos os coros celestes proclamam 
alegremente a vossa glória. Permiti que 
nos associemos às suas vozes, cantando 
humildemente o vosso louvor:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
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dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Pelo vosso 
Filho muito amado, criastes o homem à 
vossa imagem e o fizestes renascer para a 
vida nova. Por isso Vos servem todas as 
criaturas, Vos louvam todos os redimidos 
e Vos aclamam os Anjos e os Santos. 
Com eles, também nós proclamamos a 
vossa glória, cantando com alegria:

omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte, por Cristo, 
nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, 
Ele realizou a obra admirável de nos 
chamar do pecado e da morte à glória 
de geração escolhida, sacerdócio real, 
nação santa, povo resgatado, a fim de 
que, libertos do poder das trevas para a 
claridade da vossa luz, anunciemos por 
toda a parte as vossas maravilhas. Por 
isso, com os Anjos e os Arcanjos e todos 
os coros celestes, proclamamos a vossa 
glória, cantando numa só voz:

TEMPO COMUM IV

TEMPO COMUM V

PREFÁCIO DOS DOMINGOS
TEMPO COMUM I

PREFÁCIO DOS DOMINGOS
TEMPO COMUM II

PREFÁCIO DOS DOMINGOS
TEMPO COMUM III

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Vós não 
precisais dos nossos louvores e poder 
glorificar-Vos é dom da vossa bondade; 
porque os nossos hinos de bênção, nada 
aumentando à vossa infinita grandeza, 
alcançam-nos a graça da salvação, por 
Cristo, nosso Senhor. Por Ele, com todos 
os coros dos Anjos, proclamamos a vossa 
glória, cantando numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação, dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte, por Cristo, 
nosso Senhor. Unidos na caridade, 
celebramos a sua morte; com fé viva, 
proclamamos a sua ressurreição; com 
ardente esperança, aguardamos a sua 
vinda gloriosa. Por isso, com os Anjos e 
os Santos, vos glorificamos e bendizemos, 
cantando numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte, por Cristo, 
nosso Senhor. Compadecido dos errados 
caminhos dos homens, dignou-Se nascer 
da Virgem Maria; com a sua morte na 
cruz, livrou-nos da morte eterna; com a 
sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. 
Por isso, com os Anjos e os Arcanjos e 
todos os coros celestes, proclamamos a 
vossa glória, cantando numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Para manifestar 
o esplendor da vossa glória, viestes em 
auxílio da fragilidade humana com o 
poder da vossa divindade; da nossa 
condição mortal tirastes o remédio para 
vencer a morte e da nossa ruína abristes 
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o caminho da salvação, por Cristo, nosso 
Senhor. Por Ele, com a multidão dos 
Anjos, que adoram a vossa majestade e se 
alegram eternamente na vossa presença, 
proclamamos a vossa glória, cantando 
numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Em Vós 
vivemos, nos movemos e existimos e, 
durante a nossa vida terrena, sentimos 
em cada dia os efeitos da vossa bondade 
e possuímos desde já o penhor da vida 
futura; tendo recebido as primícias do 
Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus 
Cristo de entre os mortos, vivemos na 
esperança da Páscoa eterna. Por isso, com 
os Anjos e os Santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando numa só voz:

PREFÁCIO DOS DOMINGOS
TEMPO COMUM IV

PREFÁCIO DOS DOMINGOS
TEMPO COMUM V

PREFÁCIO DOS DOMINGOS
TEMPO COMUM VI

PREFÁCIO DE 
NOSSA SENHORA I

PREFÁCIO DE 
NOSSA SENHORA II

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte, por Cristo, nosso 
Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele 
renovou a antiga condição humana; com 
a sua morte destruiu os nossos pecados; 
com a sua ressurreição conduziu-nos à 
vida eterna; e na sua ascensão abriu-nos 
as portas do céu. Por isso, com os Anjos 
e os Santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Vós criastes os 
elementos do mundo, estabelecendo o 
curso dos tempos e as estações do ano; 
formastes o homem à vossa imagem e 
semelhança e lhe confiastes as maravilhas 
do universo, para que, em vosso nome, 
domine sobre todas as criaturas e Vos 
glorifique sem cessar pela grandeza das 
vossas obras, por Cristo, nosso Senhor. 
Por Ele, com todos os coros dos Anjos, 
proclamamos a vossa glória, cantando 
numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte e louvar-
Vos, bendizer-Vos e glorificar-Vos na 
[solenidade – festa – memória] da Virgem 
Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo 
Ela concebeu o vosso Filho Unigénito e, 
sem perder a glória da sua virgindade, 
deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, 
nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, os 
Anjos e os Arcanjos e todos os coros 
celestes proclamam alegremente a vossa 
glória. Permiti que nos associemos às suas 
vozes, cantando humildemente o vosso 
louvor:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
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omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação celebrar o vosso 
poder admirável na perfeição dos Santos 
e exaltar a vossa bondade na [solenidade 
– festa – memória] da Virgem Santa 
Maria, inspirando-nos no seu cântico de 
louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de 
todos os povos e manifestastes de geração 
em geração a vossa misericórdia, quando 
olhastes para a humildade da vossa serva 
e por ela nos destes o Salvador do mundo, 
Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, com 
a multidão dos Anjos, que adoram a 
vossa majestade e se alegram eternamente 
na vossa presença, proclamamos a vossa 
glória, cantando numa só voz:

coroar os seus méritos, coroais os vossos 
próprios dons. Na sua vida dais-nos um 
exemplo, na comunhão com eles uma 
família e na sua intercessão um auxílio, 
para que, confirmados por tão grandes 
testemunhas, possamos vencer o bom 
combate da fé e receber com eles a eterna 
coroa de glória, por Cristo, nosso Senhor. 
Por isso, com os Anjos e todos os Santos, 
proclamamos a vossa glória, cantando 
numa só voz:

PREFÁCIO DOS 
APÓSTOLOS I

PREFÁCIO DOS 
SANTOS I

PREFÁCIO DOS 
SANTOS MÁRTIRES

PREFÁCIO DOS SANTOS 
PASTORES DA IGREJA 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Pastor eterno, 
não abandonais o vosso rebanho, mas 
sempre o guardais e protegeis por meio 
dos santos Apóstolos, para que seja 
conduzido, através dos tempos, pelos 
mesmos chefes que pusestes à sua frente 
como representantes do vosso Filho, 
Jesus Cristo. Por isso, com os Anjos e 
os Arcanjos e todos os coros celestes, 
proclamamos a vossa glória, cantando 
numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Vós sois 
glorificado na assembleia dos Santos e, ao 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. À imitação de 
Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso 
mártir São N., derramado pela confissão 
do vosso nome, manifesta as maravilhas 
do vosso poder. No seu martírio, Senhor, 
tirais força da fraqueza humana e fazeis 
da nossa fragilidade o testemunho da 
vossa grandeza, por Cristo, nosso Senhor. 
Por isso, com os Anjos e os Santos, 
proclamamos a vossa glória, cantando 
numa só voz: 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte, por Cristo, 
nosso Senhor. Ao celebrar hoje a festa 
[memória] de São N., a vossa Igreja exulta 
de alegria, porque a fortaleceis com o 
exemplo da sua vida, a instruís com a sua 
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palavra e a protegeis com a sua intercessão. 
Por isso, com a inumerável assembleia 
dos Anjos e dos Santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando numa só voz:

Pr: 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, por 
Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra 
viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso 
salvador e redentor, verdadeiro homem, 
concebido do Espírito Santo e nascido 
da Virgem Maria. Ele, para cumprir a 
vossa vontade e reunir um povo santo em 
vosso louvor, estendeu os braços na hora 
da sua paixão a fim de vencer a morte 
e manifestar a ressurreição. Por ele os 
anjos celebram vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
Pr:  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e † o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
As: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pr:  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 o deu a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 

DAS SANTAS VIRGENS E 
DOS SANTOS RELIGIOSOS

PREFÁCIO DOS
DEFUNTOS I

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte. Ao recordar 
os Santos que, por amor do reino dos 
céus, se consagraram a Cristo, vosso 
Filho, celebramos a vossa admirável 
providência. Neles restituís ao homem a 
santidade original e nos fazeis saborear 
na terra os dons que reservastes para 
a vida futura. Por isso, com os Anjos e 
os Santos, proclamamos a vossa glória, 
cantando numa só voz:

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
omnipotente, é verdadeiramente nosso 
dever, é nossa salvação, dar-Vos graças, 
sempre e em toda a parte, por Cristo, 
nosso Senhor. N’... Ele brilhou para nós 
a esperança da feliz ressurreição; e se a 
certeza da morte nos entristece, conforta-
nos a promessa da imortalidade. Para os 
que creem em Vós, Senhor, a vida não 
acaba, apenas se transforma; e, desfeita a 
morada deste exílio terrestre, adquirimos 
no céu uma habitação eterna, Por isso, 
com os Anjos e os Arcanjos e todos os 
coros celestes, proclamamos a vossa 
glória, cantando numa só voz:

ORAÇÕES
EUCARÍSTICAS

ORAÇÃO EUCARÍSTICAS II



10

O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé! 
As:  Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
Pr:  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 por 
que nos tornastes dignos de estar aqui na 
vossa presença e vos servir.
As:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr:  E nós vos suplicamos que, 
participando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.
As:  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
Pr:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade com o papa N., 
com o nosso bispo N. e todos os ministros 
do vosso povo.
As:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pr: Lembrai-vos do vosso filho (da vossa 
filha) N., que (hoje) chamastes deste 
mundo à vossa presença. Concedei-lhe 
que, tendo participado da morte de 
Cristo pelo batismo, participe igualmente 
da sua ressurreição.
As:  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!
Pr:  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida: acolhei-os junto 
a vós na luz da vossa face.

As:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pr: Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a virgem Maria, mãe 
de Deus, com os santos apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
As: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
PE: 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.
As: Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

(Missal, página 482)
Pr:  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.
As:  Santificai e reuni o vosso povo!
Pr: Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para 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.
As:  Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pr:  Na noite em que ia ser entregue, 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.



11

 Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
 Eis o mistério da fé! 
As:  Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!
Pr: 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.
As:   Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr:  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.
As:  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
Pr:  Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a virgem Maria, mãe 
de Deus, os vossos apóstolos e mártires 
(santo do dia ou padroeiro) e de todos os 
santos, que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.
As:  Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Pr: 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.
As:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pr:  Atendei as 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.
As:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pr:  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 nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
As:  A todos saciai com vossa glória!
Pr:  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. 
As: Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV

(Missal, página 488)
Pr:  Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-
vos graças, é nossa salvação dar-vos glória: 
só vós sois o Deus vivo e verdadeiro 
que existis antes de todo o tempo e 
permaneceis para sempre, habitando em 
luz inacessível. Mas, porque sois o Deus 
de bondade e a fonte da vida, fizestes 
todas as coisas para cobrir de bênçãos as 
vossas criaturas e a muitos alegrar com a 
vossa luz.
As:  Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
Pr: Eis, pois, diante de vós todos os anjos 
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que vos servem e glorificam sem cessar, 
contemplando a vossa glória. Com eles, 
também nós e, por nossa voz, tudo o 
que criastes celebramos o vosso nome, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
As: Santo, santo, santo...
Pr:  Nós proclamamos a vossa grandeza, 
Pai santo, a sabedoria e o amor com que 
fizestes todas as coisas criastes o homem e 
a mulher à vossa imagem e lhes confiastes 
todo o universo, para que, servindo a vós, 
seu criador, dominassem toda criatura. 
E, quando pela desobediência perderam 
a vossa amizade, não os abandonastes ao 
poder da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procurar-vos, 
vos pudessem encontrar.
As:  Socorrei, com bondade, os que vos 
buscam!
Pr:  E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mulheres e 
os instruístes pelos profetas na esperança 
da salvação. E de tal modo, Pai santo, 
amastes o mundo, que, chegada a 
plenitude dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso salvador.
As:  Por amor nos enviastes vosso Filho!
Pr: Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da virgem Maria, 
viveu em tudo a condição humana, 
menos o pecado; anunciou aos pobres a 
salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos 
tristes, a alegria. E, para realizar o vosso 
plano de amor, entregou-se à morte e, 
ressuscitando dos mortos, venceu a morte 
e renovou vida.
As:  Jesus Cristo deu-nos vida por sua 
morte!
Pr: E, a fim de não mais vivermos para 
nós, mas para ele, que por nós morreu 
e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o 
Espírito Santo, como primeiro dom aos 
vossos fiéis para santificar todas as coisas, 
levando à plenitude a sua obra.
As:  Santificai-nos pelo dom do vosso 
Espírito!

Pr:  Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique estas 
oferendas, a fim de que se tornem o 
Corpo † e o Sangue Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, para celebrarmos 
este grande mistério que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança.
As: Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito.
Pr:  Quando, pois, chegou a hora em que 
por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo 
amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até o fim. Enquanto ceavam, 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, ele tomou em suas 
mãos o cálice com vinho, 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
 Eis o mistério da fé! 
As:  Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!
Pr: Celebrando, agora, ó Pai, a memória 
da nossa redenção, anunciamos a 
morte de Cristo e sua descida entre os 
mortos, proclamamos a sua ressurreição 
e ascensão à vossa direita e, esperando a 
sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o 
seu corpo e Sangue, sacrifício do vosso 
agrado e salvação do mundo inteiro.
As:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr:  Olhai, com bondade, o sacrifício 
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que destes à vossa Igreja e concedei aos 
que vamos participar do mesmo pão e do 
mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo, nos tornemos em 
Cristo um sacrifício vivo para o louvor da 
vossa glória.
As:  Fazei de nós um sacrifício de louvor!
Pr:  E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos 
pelos quais vos oferecemos este sacrifício: 
o vosso servo o papa N., o nosso bispo 
N., os bispos do mundo inteiro, os 
presbíteros e todos os ministros, os fiéis 
que, em torno deste altar, vos oferecem 
este sacrifício, o povo que vos pertence 
e todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero.
As:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pr:  Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo e 
de todos os mortos, dos quais só vós 
conhecestes a fé.
As:  A todos saciai com vossa glória!
Pr:  E a todos nós, vossos filhos e filhas, 
concedei, ó Pai de bondade, que, com 
a virgem Maria, mãe de Deus, com os 
apóstolos e todos os santos, possamos 
alcançar a herança eterna no vosso reino, 
onde, com todas as criaturas, libertas da 
corrupção do pecado e da morte, vos 
glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
As:  Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Pr:  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. 
As: Amém!

vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote 
verdadeiro que sempre se oferece por nós 
todos, mandando que se faça a mesma 
coisa 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, para cantar (dizer):
As: Santo, santo, santo...
Pr: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai 
vosso Espírito Santo, a fim de que as 
nossas ofertas se mudem no Corpo † e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
As: Mandai vosso Espírito Santo!
Pr: Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus tendo 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 
ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé! 
As: Toda vez que se come deste pão, toda 
vez que se bebe deste vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta!
Pr: Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos a 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

(Missal, página 495)
Pr: É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de 
dia e de noite, agradecendo com Cristo, 
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vós oferecer este pão que alimenta e que 
dá vida, este vinho que nos salva e dá 
coragem.
As: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr: E, quando recebermos pão e vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, para 
sermos um só povo em seu amor.
As: O Espírito nos uma num só corpo! 
Pr: Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a 
vós, na vossa paz.
As: Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr: Daí ao santo padre, o papa N., ser 
bem firme na fé, na caridade, e a N., que 
é bispo desta Igreja, muita luz para guiar 
o seu rebanho.
As: Caminhamos na estrada de Jesus!
Pr: Esperamos entrar na vida eterna com 
a virgem, mãe de Deus e da Igreja, os 
apóstolos e todos os santos, que na vida 
souberam amar Cristo e seus irmãos.
As: Esperamos entrar na vida eterna!
Pr: A todos os que chamastes para outra 
vida na vossa amizade e aos marcados 
com o sinal da fé, abrindo vossos braços, 
acolhei-os. Que vivam para sempre 
bem felizes no reino que para todos 
preparastes.
As: A todos dai a luz que não se apaga!
Pr: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força 
para construirmos juntos o vosso reino, 
que também é nosso.
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. 
As: Amém!

(O presidente continua...) 

Pr: 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, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda de Cristo salvador.

As: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre!

ORAÇÃO PELA PAZ

RITO DA
COMUNHÃO

ORAÇÃO DO PAI-NOSSO

Pr: 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, segundo o vosso desejo, a 
paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com 
o Pai e o Espírito Santo.

As: Amém!

Pr: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.

As: O amor de Cristo nos uniu.

Pr: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus.

(segundo o costume, pode-se cumprimentarem) 

Pr: Esta união do Corpo e do Sangue de 
Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos 
receber, nos sirva para a vida eterna.

As: Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro 
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de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz.

Pr: Senhor Jesus Cristo, o vosso Corpo 
e o vosso Sangue, que vou receber, não 
se tornem causa de juízo e condenação; 
mas, por vossa bondade, sejam sustento e 
remédio para minha vida.

Pr: Provai e vede como o Senhor é bom; 
feliz de quem nele encontra seu refúgio. 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

(própria do dia).

Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo.

As: Senhor, eu não sou digno/a de que 

entreis em minha morada, mas dizei 

uma palavra e serei salvo/a.

Começando um novo ano, festejamos a 
Mãe que nos trouxe o Salvador. Mãe de 
Jesus, nossa Mãe, sua presença materna 
nos acompanha. Seu Filho Jesus vai à 
nossa frente. Ele é a fonte da bênção. 
Hoje, Dia Mundial da Paz, peçamos na 
oração a Paz para o mundo.

Antífona da Entrada: Hoje surgiu a luz 
para o mundo: O Senhor nasceu para 
nós. Ele será chamado admirável, Deus, 
príncipe da paz, pai do mundo novo, e o 
seu reino não terá fim (Is 9,2.6; Lc 1,33).

Oração do dia: Ó Deus, que pela 
virgindade fecunda de Maria destes à 
humanidade a salvação eterna, dai-nos 
contar sempre com a sua intercessão, pois 
ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo...

Jesus, Filho da Virgem Maria, é a Palavra 
viva e eficaz que quer nos fazer viver a 
filiação divina. Com Maria, contemplamos os 
gestos salvadores de Deus e com os pastores, 
louvamos a Deus que realiza em nossas vidas 
o que Ele nos diz.

I leitura (Nm 6,22-27): Leitura do 
livro dos Números – 22O Senhor falou a 
Moisés, dizendo: 23“Fala a Aarão e a seus 
filhos: Ao abençoar os filhos de Israel, 
dizei-lhes: 24‘O Senhor te abençoe e te 
guarde! 25O Senhor faça brilhar sobre ti a 
sua face, e se compadeça de ti! 26O Senhor 
volte para ti o seu rosto e te dê a paz!’ 
27Assim invocarão o meu nome sobre os 
filhos de Israel, e eu os abençoarei”. – 
Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (67/66)
R. Que Deus nos dê a sua graça e a sua 
bênção.

RITOS INICIAIS LITURGIA DA PALAVRA

DIA 01 – TERÇA-FEIRA 
OITAVA DO NATAL
MARIA, MÃE DE DEUS

(Branco, Glória, Creio, Pref. de Nossa 
Senhora I – ofício da solenidade)
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

ORAÇÃO UNIVERSAL

1. Que Deus nos dê a sua graça e sua 
bênção, e sua face resplandeça sobre nós! 
Que na terra se conheça o seu caminho 
e a sua salvação por entre os povos. – R.

2. Exulte de alegria a terra inteira, pois 
julgais o universo com justiça; os povos 
governais com retidão, e guiais, em toda a 
terra, as nações. – R.

3. Que as nações vos glorifiquem, 
ó Senhor, que todas as nações vos 
glorifiquem! Que o Senhor e nosso Deus 
nos abençoe, e o respeitem os confins de 
toda a terra! – R.

II leitura (Gl 4,4-7): Leitura da carta 
de Paulo aos Gálatas – Irmãos, 4quando 
se completou o tempo previsto, Deus 
enviou o seu Filho, nascido de uma 
mulher, nascido sujeito à lei, 5a fim 
de resgatar os que eram sujeitos à lei e 
para que todos recebêssemos a filiação 
adotiva. 6E porque sois filhos, Deus 
enviou aos nossos corações o Espírito do 
seu Filho, que clama: Abá – ó Pai! 7Assim 
já não és escravo, mas filho; e se és filho, 
és também herdeiro: tudo isso por graça 
de Deus. – Palavra do Senhor.

contavam. 19Quanto a Maria, guardava 
todos estes fatos e meditava sobre eles 
em seu coração. 20Os pastores voltaram, 
glorificando e louvando a Deus por tudo 
que tinham visto e ouvido, conforme lhes 
tinha sido dito. 21Quando se completaram 
os oito dias para a circuncisão do 
menino, deram-lhe o nome de Jesus, 
como fora chamado pelo anjo antes de 
ser concebido. – Palavra da salvação.

PISTAS PARA A REFLEXÃO:
I leitura: Abençoar é desejar e fazer o 
bem. De Deus nos vem toda bênção. 
Seu nome, isto é, Ele mesmo é proteção, 
compaixão e paz.

II leitura: Nascido igual a nós, o Filho de 
Deus, o Filho de Maria, veio nos libertar 
e nos assegurar a filiação divina. Por seu 
Espírito de Amor, reconhecemos que 
somos filhos de Deus. O mistério da 
Encarnação é Deus fazer-se igual a nós, 
para que nos tornemos iguais e Ele.

Evangelho: As primeiras testemunhas 
do Deus Encarnado são da classe mais 
desprezada pelos grandes de seu tempo. 
Guardar, como Maria, no coração, os 
feitos de Deus, é celebrar constantemente 
a salvação. Salvação que é o próprio 
Jesus, cujo nome brilha sobre nós. Nome 
é a própria pessoa. Jesus, quer dizer Deus 
é Salvador.R. Aleluia, aleluia, aleluia.

De muitos modos, Deus outrora nos falou 
pelos profetas; nestes tempos derradeiros, 
nos falou pelo seu Filho. – R.

Evangelho (Lc 2,16-21): Proclamação 
do evangelho de Jesus Cristo segundo 
Lucas – Naquele tempo, 16os pastores 
foram às pressas a Belém e encontraram 
Maria, José e o recém-nascido deitado na 
manjedoura. 17Tendo-o visto, contaram 
o que lhes fora dito sobre o menino. 
18E todos os que ouviram os pastores 
ficaram maravilhados com aquilo que 

1. Para que a Igreja, esposa de Cristo, 
acolha como a Virgem Maria a palavra da 
salvação, e, pelo Batismo, dê à luz novos 
filhos. REZEMOS. 
AS: Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.
2. Para que a Rainha da paz e Mãe da 
Igreja inspire o sentido da justiça aos 
governantes, a fim de trabalharem pelo 
bem de todos os povos, REZEMOS.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

são o preço de nossa salvação e o alimento de 
nossa vida.

Sobre as oferendas: Ó Deus, que levais 
à perfeição os vossos dons, concedei aos 
vossos filhos, na festa da mãe de Deus, 
que, alegrando-se com as primícias 
da vossa graça, possam alcançar a sua 
plenitude. Por Cristo, nosso Senhor. 

Antífona da comunhão: Jesus Cristo 
ontem e hoje e por toda a eternidade (Hb 
13,8).

Depois da comunhão: Ó Deus de 
bondade, cheios de júbilo, recebemos os 
sacramentos celestes; concedei que eles 
nos conduzam à vida eterna, a nós que 
proclamamos a virgem Maria, mãe de Deus 
e mãe da Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

3. Para que os discípulos de Cristo, no 
mundo inteiro, cheguem à unidade da fé 
e da caridade e imitem o coração da Mãe 
de Deus, REZEMOS.
4. Para que todos os que choram e estão 
tristes sintam a proteção e a presença da 
Mãe de misericórdia, nas suas aflições e 
ansiedades, REZEMOS.
5. Para que as adolescentes e jovens 
cresçam puras como a Virgem de Nazaré 
e cheguem à verdadeira santidade, 
REZEMOS.
6. Para que os fiéis desta comunidade 
sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus, 
quando chegar o seu último combate, 
REZEMOS.
(Intenções livres)

O Corpo e o Sangue que nos vieram por Maria 

Basílio nasceu em Cesaréia da Capadócia, 
em 330, de uma família cristã; possuidor 
de grande cultura e muita virtude, 
começou a levar vida eremítica, mas 
em 370 foi eleito bispo de sua cidade 
natal. Lutou contra os arianos; escreveu 
excelentes obras, sobretudo regras 
monásticas, observadas até hoje por 
muitíssimos monges do Oriente. Teve 
grande solicitude para com os pobres. 
Morreu no dia 1º de janeiro de 379. 
Gregório, nascido no mesmo ano de 
330 nas proximidades de Nazianzo, 

empreendeu muitas viagens com o 
intuito de adquirir ciência. Acompanhou 
seu amigo Basílio à solidão, mas foi 
ordenado presbítero e bispo. Em 381 
foi designado bispo de Constantinopla; 
contudo, devido a divisões existentes 
naquela Igreja, retirou-se para Nazianzo. 
Aí morreu no dia 25 de janeiro de 
389 ou 390. Pela profundidade de sua 
doutrina e encanto da sua eloquência, foi 
cognominado “o teólogo”.
Rezemos hoje, pelo Aniversário 
de Casamento do Diácono Ary de 

DIA 02 – QUARTA-FEIRA 

SS. BASÍLIO MAGNO E GREGÓRIO 
NAZIANZENO, BISPOS E DOUTORES

(Branco, Pref. do Natal ou 
dos Pastores – ofício da memória)
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LITURGIA DA PALAVRA

Paula Nascimento e Delcy Vargas S. 
Nascimento.

Antífona da entrada: Velarei sobre as 
minhas ovelhas, diz o Senhor; chamarei 
um pastor que as conduza e serei o seu 
Deus (Ez 34,11.23).

Oração do dia: Ó Deus, que iluminastes 
a vossa Igreja com o exemplo e a doutrina 
de são Basílio e são Gregório Nazianzeno, 
fazei-nos buscar humildemente a vossa 
verdade e segui-la com amor em nossa 
vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo…

No tempo de Jesus, e mesmo no nosso tempo, 
para muitos, a grande dificuldade é ver 
em Jesus, Palavra de Deus Encarnada, o 
Messias, o Ungido prometido e esperado. Nós 
conhecemos Jesus, escutamos sua Verdade e 
reconhecemos nele o Filho de Deus. Assim, 
permanecemos nele e ele em nós.

I LEITURA   1 Jo 2, 22-28
Leitura da Primeira Carta de São João
Caríssimos:
Quem é o mentiroso, senão aquele que 
nega que Jesus é o Cristo? O anticristo 
é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo 
aquele que nega o Filho também não 
possui o Pai. Quem confessa o Filho possui 
também o Pai. Permaneça dentro de vós 
aquilo que ouviste desde o princípio. Se o 
que ouviste desde o princípio permanecer 
em vós, permanecereis com o Filho e com 
o Pai. E esta é a promessa que ele nos 
fez: a vida eterna. Escrevo isto a respeito 
dos que procuram desencaminhar-vos. 
Quanto a vós mesmos, a unção que 
recebestes da parte de Jesus permanece 
convosco, e não tendes necessidade de 
que alguém vos ensine. A sua unção vos 
ensina tudo, e ela é verdadeira e não 

mentirosa. Por isso, conforme a unção 
de Jesus vos ensinou, permanecei nele. 
Então, agora, filhinhos, permanecei nele. 
Assim poderemos ter plena confiança, 
quando ele se manifestar, e não seremos 
vergonhosamente afastados dele, quando 
da sua vinda.
Palavras do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 
97 (98), 1.2-3ab.3cd-4. (R. 3a)
Refrão: Os confins do universo 
contemplaram a salvação do nosso Deus.

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
    Porque ele fez prodígios!
    Sua mão e o seu braço forte e santo
    Alcançaram-lhe a vitória

2. O Senhor fez conhecer a salvação,
     E às nações sua justiça;
     Recordou o seu amor sempre fiel
     Pela casa de Israel.

3. Os confins do universo contemplaram
    A salvação do nosso Deus.
    Aclamai o Senhor, terra inteira, 
    Exultai de alegria e cantai.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Depois de ter falado,no passado, aos 
nossos pais, pelos profetas, muitas vezes, 
em nosso dias Deus falou-nos por seu 
filho.(Hb1, 1-2)

EVANGELHO - Jo 1, 19-28

Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João
Este foi testemunho de João, quando os 
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judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes 
e levitas para perguntar: Quem és tu? 
João confessou e não negou. Confessou: 
Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: 
Quem és então? És Elias? João respondeu: 
Não sou. Eles perguntaram: És profeta? 
Ele respondeu: Não. Perguntaram então: 
Quem és afinal? Temos de levar uma 
resposta àqueles que nos enviaram. Que 
dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou 
a voz que grita no deserto: “Aplanai o 
caminho do Senhor” – conforme disse 
o profeta Isaías. Ora, os que tinham 
sido enviados pertenciam aos fariseus 
e perguntaram: Por que então andas 
batizando, se não és o Messias, nem Elias, 
nem o Profeta? João respondeu: Eu batizo 
com água; mas no meio de vós está aquele 
que vós não conheceis, e que vem depois 
de mim. Eu não mereço desamarrar a 
correia de suas sandálias. Isso aconteceu 
em Betânia além do Jordão, onde João 
estava batizando.
Palavra da Salvação.

2.Pelos que anunciam o Evangelho: – 
que os colaboradores por vós enviados 
preguem com coragem a todos os povos 
o nome do Salvador. R. 

3.Por nossos irmãos enfermos: – que 
obtenham a saúde pela invocação do 
nome do Salvador. R. 

4.Pelos cristãos perseguidos: – que 
suportem com paciência as injúrias por 
causa do nome do Salvador. R. 

(Intenções livres)

ORAÇÃO UNIVERSAL

Deus, que falou outrora a nossos 
antepassados por meio dos profetas, 
agora nos fala por meio de seu Filho. 
Imploremos a sua misericórdia: R.

AS: Senhor, atendei a nossa prece.

1.Por vossa santa Igreja: – que vossos 
filhos com fé e coragem proclamem o 
nome do Salvador. R. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Permanecendo em Jesus, nós o recebemos como 
alimento que nos dá a unção com que Deus 
veio em nossa carne.

Sobre as oferendas: Olhai com bondade, 
ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
em vosso altar na festa de São Basílio 
Magno e São Gregório Nazianzeno, para 
que, alcançando-nos o perdão, glorifique 
o vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Não fostes 
vós que me escolhestes, diz o Senhor. 
Fui eu que vos escolhi e vos enviei 
para produzirdes fruto e o vosso fruto 
permaneça. (Jo 15,16).

Depois da comunhão: Alimentados pela 
eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que, 
seguindo o exemplo de São Basílio e São 
Gregório, procuremos proclamar a fé 
que abraçaram e praticar a doutrina que 
ensinaram. Por Cristo, nosso Senhor.
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No princípio e antes dos séculos o Verbo 
era Deus, e dignou-se nascer para salvar o 
mundo. Celebrando a Eucaristia, entramos 
no Mistério de Deus, que por nós nasceu. 
Filho que nos fez filhos de Deus.
 
Oração do Dia
Ó Deus, pelo nascimento do vosso filho,
iniciastes maravilhosamente a redenção 
do vosso povo.
Concedei a vossos servos e servas uma fé 
tão firme, que nos deixemos conduzir por 
ele e cheguemos à glória prometida.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

sermos chamados filhos de Deus! E nós 
o somos! Se o mundo não nos conhece, é 
porque não conheceu o Pai.
2Caríssimos, desde já somos filhos de 
Deus, 
mas nem sequer se manifestou o que 
seremos!
Sabemos que, quando Jesus se manifestar, 
se-remos semelhantes a ele, porque o 
veremos tal como ele é. 3Todo o que 
espera nele, 
purifica-se a si mesmo, como também ele 
é pu-ro.
4Todo o que comete pecado, comete 
também a iniquidade, porque o pecado 
é a iniquidade. 
5Vós sabeis que ele se manifestou para 
tirar os pecados e que nele não há 
pecado. 6Todo aquele que peca mostra 
que não o viu, nem o conheceu.  Palavra 
do Senhor.

Salmo - Sl 97 (98), 1. 3cd-4. 5-6 (R. 3a)
R: Os confins do universo contemplaram
a salvação do nosso Deus.

-Cantai ao Senhor Deus um canto novo,*
porque ele fez prodígios! Sua mão e o 
seu braço forte e santo* alcançaram-lhe a 
vitória. R. 

3c Os confins do universo contemplaram*
3d a salvação do nosso Deus. 4 Aclamai o 
Se-nhor Deus, ó terra inteira,* alegrai-vos 
e exultai! R. 

DIA 03 – QUINTA-FEIRA
TEMPO DO NATAL

ANTES DA EPIFANIA
(Branco - ofício do dia)*

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

Fomos libertos por Cristo da terrível realidade 
do pecado e da destruição da vida.  Agora, como 
verdadeiros filhos de Deus, reconhecemos que 
por Jesus, somos mergulhados no Espírito Santo.

I  Leitura - 1Jo 2,29 - 3,6
Leitura da Primeira Carta de São João

Caríssimos: 
29Já que sabeis que ele é justo, sabei 
também que todo aquele que pratica a 
justiça nasceu de-le. 3,1Vede que grande 
presente de amor o Pai nos deu: de 
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seu fruto mais excelente. Por isso, cheios 
de alegria e gratidão, digamos a nosso 
Salvador.

AS: Exulte o mundo de alegria com o 
vosso Natal!

1. Cristo, nossa vida, que viestes ao 
mundo para ser a Cabeça da Igreja, 

– multiplicai na terra os membros do 
vosso Corpo místico e santificai-os na 
caridade. R.

2. Vós, que sois adorado como verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem,

– fazei-nos participantes da vossa 
divindade. R. 

3.Vós, que pela encarnação vos tornastes 
o Mediador entre Deus e os homens, 

– fazei que os ministros da Igreja se 
associem cada vez mais eficazmente à vossa 
missão reconciliadora pela santidade da 
sua vida. R. 

4. Vós, que pelo vosso nascimento 
estabelecestes um mundo novo,

– conduzi todos os povos pelos caminhos 
da salvação. R. 

(Intenções livres) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

ORAÇÃO UNIVERSAL

5 Cantai salmos ao Senhor ao som da 
harpa* e da cítara suave! 6 Aclamai, com 
os clarins e as trombetas,* ao Senhor, o 
nosso Rei! R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Na Ceia Eucarística somos libertados, por que 
unidos à Páscoa de Jesus.

Sobre as Oferendas
Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas 
oferendas, trocando convosco nossos 
dons: oferecemos o que nos destes e 
esperamos receber-vos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da Comunhão
Deus amou tanto o mundo, que lhe deu 
seu próprio Filho: quem nele crê não 
perece, mas possui a vida eterna.

Aleluia, Aleluia, Aleluia

A Palavra se fez carne, entre ele habitou; e 
todos que a acolheram, de Deus filhos se  
tornaram. ( Jo 1,14 a.12 a)

Evangelho -  Jo 1,29-34

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
Naquele tempo: 29 João viu Jesus 
aproximar-se dele e disse: ‘Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo. 
30 Dele é que eu disse: De-pois de mim 
vem um homem que passou à mi-nha 
frente, porque existia antes de mim. 
31Também eu não o conhecia, mas se 
eu vim batizar com água, foi para que 
ele fosse mani-festado a Israel’. 32 E 
João deu testemunho, di-zendo: ‘Eu vi 
o Espírito descer, como uma pom-ba do 
céu, e permanecer sobre ele. 33 Também 
eu não o conhecia, mas aquele que me 
enviou a batizar com água me disse: 
`Aquele sobre quem vires o Espírito 
descer e permanecer, este é quem batiza 
com o Espírito Santo`. 34 Eu vi e dou 
testemunho: Este é o Fi-lho de Deus!’ 
Palavra da Salvação.

Com a vinda de Cristo ao mundo, o povo 
santo de Deus floresceu e produziu o 
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Depois da Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus todo-poderoso,
que a nossa vida seja sempre sustentada
pela força dos vossos sacramentos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

*Memória Facultativa
Santíssimo Nome de Jesus

(branco – ofício do dia)

Antífona da Entrada: Ao nome de 
Jesus todo joelho se dobre no céu, 
na terra e nos abismos, e toda língua 
proclame, para glória de Deus Pai, 
que Jesus Cristo é o Senhor.

Oração do Dia: Nós vos pedimos, ó 
Deus, ao venerarmos o santo nome 
de Jesus, que, saboreando na terra a 
sua doçura, gozemos no céu a eterna 

alegria. Por nosso Senhor...

Sobre as Oferendas: Acolhei, ó Pai 
todo-poderoso, estas oferendas que 
vos apresentamos em nome de vosso 
Filho; confiando em sua promessa, 
estamos certos de obter o que 
pedimos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão: Nenhum 
outro nome sob o céu foi dado aos 
homens, pelo qual possamos ser salvos.

Depois da Comunhão: Concedei-
nos, ó Deus, venerar dignamente, 
nestes santos mistérios, Jesus, o 
Senhor, para que ao seu nome todo 
o Joelho se dobre e a humanidade 
encontre nele a salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Para os retos de coração surgiu nas trevas 
uma luz: o Senhor cheio de compaixão, 
justo e misericordioso. Acolhidos por 
Deus compassivo, justo e misericordioso, 
celebramos a Eucaristia. Ela nos torna 
sempre mais parecidos com Deus, cujo 
coração é só amor. O amor é a vitória 
sobre o pecado.

Oração do dia
Ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis e 

DIA 04 – SEXTA-FEIRA
TEMPO DO NATAL

ANTES DA EPIFANIA 
(Branco - ofício do dia)

RITOS INICIAIS
abrasai seus corações com o esplendor da 
vossa glória, para reconhecerem sempre o 
Salvador e a ele aderirem totalmente. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

O demônio é a fonte da anti-vida, é o 
destruidor. Quem quer seguir a Jesus, sabe que 
o Senhor está voltado para nós e nos convida. 
Não só o escutamos, mas podemos conviver 
com Ele. Ele é a fonte da vida e do amor.
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I Leitura - 1Jo 3,7-10

Leitura da Primeira Carta de São João.

7 Filhinhos, que ninguém vos 
desencaminhe. O que pratica a justiça é 
justo, assim como ele é justo. 8 Aquele 
que comete o pecado é do diabo, porque 
o diabo é pecador desde o princípio. Para 
isto é que o Filho de Deus se manifestou: 
para destruir as obras do diabo.  
9 Todo aquele que nasceu de Deus não 
comete pecado, porque a semente de 
Deus fica nele; ele não pode pecar, pois 
nasceu de Deus. 10 Nisto se revela quem 
é filho de Deus e quem é filho do diabo:  
todo o que não pratica a justiça não é de 
Deus, nem aquele que não ama o seu 
irmão. Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 97 (98), 1. 7-8. 9 (R. 3a)

Os confins do universo contemplaram 
a salvação do nosso Deus.

1Cantai ao Senhor Deus um canto novo, * 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço 
forte e santo * alcançaram-lhe a vitória. R.  
 
7Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, * o mundo inteiro e toda gente! 8 
As montanhas e os rios batam palmas* e 
exultem de alegria, R. 

9 na presença do Senhor, pois ele vem, *
vem julgar a terra inteira. Julgará o 
universo com justiça * e as nações com 
equidade. R.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

nossos pais, pelos profetas, muitas vezes, 
em  nossos dias Deus  falou-nos por seu 
Filho. (Hb 1, 1-2)

Evangelho - Jo 1,35-42

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.

Naquele tempo: 35 João estava de novo 
com dois de seus discípulos 36 e, vendo 
Jesus passar, disse: ‘Eis o Cordeiro de 
Deus!’ 37 Ouvindo essas palavras, os dois 
discípulos seguiram Jesus. 38Voltando-
se para eles e vendo que o estavam 
seguindo, Jesus perguntou: ‘O que estais 
procurando?’ Eles disseram: ‘Rabi (que 
quer dizer: Mestre), onde moras?’ 39 
Jesus respondeu: ‘Vinde ver’. Foram 
pois ver onde ele morava e, nesse dia, 
permaneceram com ele. Era por volta das 
quatro da tarde. 40 André, irmão de Simão 
Pedro, era um dos dois que ouviram as 
palavras de João e seguiram Jesus. 41 Ele 
foi encontrar primeiro seu irmão Simão 
e lhe disse: ‘Encontramos o Messias 
(que quer dizer: Cristo)’. 42Então 
André conduziu Simão a Jesus. 
Jesus olhou bem para ele e disse: 
‘Tu és Simão, filho de João; tu serás 
chamado Cefas’ (que quer dizer: Pedra). 
Palavra da Salvação.

Hb 1, 1-2
Aleluia, Aleluia, Aleluia

Depois de ter falado, no passado, aos 

ORAÇÃO UNIVERSAL

Cristo veio ao mundo, e entregou-se a si 
mesmo a fim de purificar e preparar para 
si um povo perfeito, santificado pelas 
boas obras. Com fervor o invoquemos:

R.Senhor, atendei a nossa prece.

1.Por vossa santa Igreja:

– que todos os seus filhos e filhas 
renasçam para uma vida nova. R. 
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2.Pelos pobres, prisioneiros e fugitivos:

– que eles vos encontrem, ó Filho de 
Deus encarnado, pelo nosso testemunho 
de caridade. R. 

3.Para que nossa alegria seja completa;

– e nos maravilhemos com o dom que em 
vós o Pai nos concedeu. R. 

4.Pelos vossos servos e servas falecidos, a 
fim de que iluminados pela luz do vosso 
natal contemplem vossa face;

– que jamais haja noite para eles. R.

 (Intenções livres) 

fazei que sua graça frutifique em nós e 
possamos conformar nossa vida aos dons 
que recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.

1ª Sexta-Feira do Mês
Missa Votiva ao Sagrado 

Coração de Jesus
(branco – ofício do dia)

Antífona da Entrada: Eis os 
pensamentos do seu Coração que 
permanecem ao longa das gerações: 
libertar da morte todos os homens e 
conservar-lhes  a vida em tempo de 
penúria.(Sl 32,11.19).

Oração do Dia: Senhor Deus, revesti-
nos das virtudes do Coração de vosso 
Filho e inflamai-nos com seu amor, 
para que, assemelhando-nos a ele, 
possamos participar da redenção 
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo...

Sobre as Oferendas: Ó Deus, Pai de 
misericórdia, que na vossa imensa 
caridade nos destes o vosso Filho 
único, fazei que, formando com ele 
um só corpo, possamos oferecer-vos 
um culto digno de vós. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da Comunhão: Diz o 
Senhor: Se alguém tiver sede, venha 
a mim e beba. Daquele que crê em 
mim, brotarão rios de água viva. (Jo 
7,37-38)

LITURGIA EUCARÍSTICA

A Eucaristia nos transforma naquele que 
recebemos.
Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, 
as oferendas do vosso povo, para que 
alcancemos nos celestes sacramentos o 
que professamos por nossa fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona de Comunhão
Assim manifestou Deus o seu amor: 
enviou ao mundo o seu Filho único, para 
que vivamos por ele.

Depois da Comunhão
Ó Deus, que pela participação neste 
sacramento entrais em comunhão conosco, 
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DIA 05 – SÁBADO
TEMPO DO NATAL ANTES 

DA EPIFANIA
(Branco - ofício do dia)*

RITOS INICIAIS

Deus enviou o seu Filho, nascido de 
mulher, para que nos tornássemos filhos 
adotivos. No amor encontramos a vida. 
No amor, que fez Deus enviar o seu 
Filho, vencemos o pecado e a morte. Pela 
Encarnação somos arrastados nessa onda 
de amor, pois Jesus deu sua vida por nós.
Rezemos hoje, pelo Aniversario de 
Ordenação Presbiteral do Pe. Dídimo 
Pereira do Amaral – Salesiano.

Oração do Dia
Deus eterno e todo-poderoso, pela vinda do 
vosso Filho, vos manifestastes em nova luz.
Assim como ele quis participar da nossa 
humanidade, nascendo da Virgem, dai-
nos participar de sua vida no Reino. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

que, sendo do Maligno, matou o seu 
irmão. E por que o matou? Porque as suas 
obras eram más,  ao passo que as do seu 
irmão eram justas. 13Não vos admireis, 
irmãos, se o mundo vos odeia. 14Nós 
sabemos que passamos da morte para a 
vida, porque amamos os irmãos.  
Quem não ama, perma nesse na morte. 
15Todo aquele que odeia o seu irmão é 
um homicida. E vós sabeis que nenhum 
homicida conserva a vida eterna 
dentro de si.  16Nisto conhecemos o 
amor:  Jesus deu a sua vida por nós.  
Portanto, também nós devemos dar 
a vida pelos irmãos.  17Se alguém 
possui riquezas neste mundo e vê o seu 
irmão passar necessidade, mas, diante 
dele fecha o seu coração,  como pode 
o amor de Deus permanecer nele?  
18Filhinhos, não amemos só com palavras 
e de boca,  mas com ações e de verdade! 
19Aí está o critério para saber que somos da 
verdade e para sossegar diante dele o nosso 
coração,  20 pois, se o nosso coração nos 
acusa, Deus é maior que o nosso coração   
e conhece todas as coisas. 
21Caríssimos, se o nosso coração não nos 
acusa, temos confiança diante de Deus. 
Palavra do Senhor

Salmo - Sl 99 (100), 2. 3. 4. 5 (R.2a)
Aclamai o Senhor, ó terra inteira!
 
2.Aclamai o Senhor, ó terra inteira, + 
servi ao Senhor com alegria, * 
ide a ele cantando jubilosos! R.  

I  Leitura - 1Jo 3,11-21.

Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos: 11Esta é a mensagem que 
ouvistes desde o início:  que nos amemos 
uns aos outros,12   não como Caim, 
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3.Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, + 
Ele mesmo nos fez, e somos seus, * 
nós somos seu povo e seu rebanho. R.  
 
4.Entrai por suas portas dando graças, + 
e em seus átrios com hinos de louvor; * 
dai-lhe graças, seu nome bendizei! R.  
 
5.Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, + 
sua bondade perdura para sempre, * 
seu amor é fiel eternamente! R.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

verdade, eu vos digo: Vereis o céu aberto 
e os anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do Homem.’ 
Palavra da Salvação.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Bendigamos a Cristo, o Emanuel, a 
quem a Virgem concebeu e deu à luz. E 
peçamos humildemente: 

R. Filho da Virgem Maria, atendei-nos!

1.Vós concedestes a Maria as alegrias da 
maternidade;

– fazei que todos os pais possam alegrar-se 
pelo dom dos filhos. R. 

2.Vós que vos tornastes criança, 

– fazei que todas as crianças cresçam em 
sabedoria e graça. R. 

3.Viestes fazer da humanidade o povo 
santo de Deus;

– congregai todos os povos na unidade. R. 

4.Pelo vosso nascimento santificastes a 
vida familiar,

– promovei a paz e a união em todas as 
famílias. R. 

(Intenções livres) 

Aleluia, Aleluia, Aleluia

Um dia sagrado brilhou para nós: Nações 
vinde todas, adorar o Senhor: Pois hoje 
desceu grande luz sobre a terra.

Evangelho - Jo 1,43-51
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João.

Naquele tempo: 43Jesus decidiu partir 
para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: 
‘Segue-me’. 44Filipe era de Betsaida, 
cidade de  André e de Pedro. 45Filipe 
encontrou-se com Natanael e lhe disse: 
‘Encontramos aquele de quem Moisés 
escreveu na Lei, e também os profetas: Jesus 
de Nazaré, o filho de José’.  46Natanael 
disse: De Nazaré pode sair coisa boa?’ 
Filipe respondeu: ‘Vem ver!’ 
47Jesus viu Natanael que vinha para 
ele e comentou: ‘Aí vem um israelita 
de verdade, um homem sem falsidade’. 
48Natanael perguntou: ‘De onde me 
conheces?’ Jesus respondeu: ‘Antes que 
Filipe te chamasse, enquanto estavas 
debaixo da figueira, eu te vi’. 49Natanael 
respondeu: ‘Rabi, tu és o Filho de Deus, 
tu és o Rei de Israel’. 50Jesus disse: ‘Tu 
crês porque te disse: Eu te vi debaixo da 
figueira? Coisas maiores que esta verás!’ 
51E Jesus continuou: ‘Em verdade, em 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Unidos a Jesus na Eucaristia vencemos o 
pecado e a morte.

Sobre as Oferendas
Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte 
da verdadeira piedade e da paz, que vos 
honremos dignamente com estes dons 
e, pela participação nestes mistérios, 
reforcemos os laços que nos unem. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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Antífona de Comunhão
Da sua plenitude todos nós recebemos 
graça sobre graça.

Depois da Comunhão
Ó Deus, que o vosso povo, sustentado 
com tantas graças, possa receber hoje 
e sempre os dons do vosso amor para 
que, confortado pelos bens transitórios, 
busque mais confiantemente os bens 
eternos. Por Cristo, nosso Senhor.

*Memória Facultativa
Nossa Senhora aos Sábados
(branco, Pref. de Nossa Senhora I 

ou II – ofício da memória)

Antífona da Entrada: Salve, ó Santa 
Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei, 
que governa o céu e a terra pelos 
séculos eternos. ( Sedúlio).

Oração do Dia: Senhor nosso Deus, 

concedei-nos sempre saúde de alma e 
corpo, e fazei que, pela intercessão da 
Virgem Maria, libertos das tristezas 
presentes, gozemos as alegrias eternas. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

Sobre as Oferendas: Socorra-nos, ó 
Pai, a humanidade do vosso Filho, 
que, ao nascer da Virgem Mãe, não 
diminuiu, mas consagrou a sua 
integridade. E fazei que ele, apagando 
os nosso pecados, vos torne agradáveis 
nossas oferendas. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona de Comunhão: Feliz o seio 
da Virgem Maria que trouxe o Filho 
do eterno Pai. (Cf. Lc11,27)

Depois da Comunhão: Recebemos, 
ó Deus, o sacramento celeste, 
alegrando-nos nesta festa da Virgem 
Maria. Concedei-nos a graça de imitá-
la, servindo  ao mistério da nossa 
Redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

Eis que veio o Senhor dos senhores, em 
suas mãos, o poder e a realeza. A Igreja nos 
convida a celebrar a manifestação de Jesus 
como Salvador de todos os povos. Aquele 

que por nós veio do Pai, nasceu na realidade 
da vida do povo do Antigo Testamento. Veio, 
não só para o seu povo, mas para conduzir ao 
Pai todos os povos. Jesus, acolhido no Natal 
é luz e Senhor do mundo todo. Epifania é 
ampliação, missão às gentes, é ser católico, 
isto é, aberto a todos.

DIA 06 – DOMINGO
SOLENIDADE DA EPIFANIA

DO SENHOR
(branco, glória, creio, pref. da Epifania, 

ofício da solenidade – II semana do saltério.)

RITOS INICIAIS
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LITURGIA DA PALAVRA

Oração do Dia
Ó Deus, que hoje revelastes o vosso 
Filho às nações, guiando-as pela estrela, 
concedei aos vossos servos e servas que já 
vos conhecem pela fé, contemplar-vos um 
dia face a face no céu.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

Deus não se nega a ninguém. A Palavra se 
fez carne para que, ao procurá-la, tivéssemos 
a certeza de encontrá-la. Acolhendo sua 
manifestação demos ao Senhor nossa escuta 
e adoração.

I  Leitura - Is 60, 1-6
Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1 Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, 
porque chegou a tua luz, apareceu 
sobre ti a glória do Senhor. 2 Eis 
que está a terra envolvida em trevas, 
e nuvens escuras cobrem os povos; mas 
sobre ti apareceu o Senhor,  e sua glória 
já se manifesta sobre ti. 3 Os povos 
caminham à tua luz e os reis ao clarão 
de tua aurora. 4 Levanta os olhos ao 
redor e vê: todos se reuniram e vieram 
a ti; teus filhos vêm chegando de longe 
com tuas filhas, carregadas nos braços. 
5 Ao vê-los, ficarás radiante, com o 
coração vibrando e batendo forte, pois 
com eles virão as riquezas de além-mar 
e mostrarão o poderio de suas nações; 
6 será uma inundação de camelos e 
dromedários de Madiã e Efa a te cobrir; 
virão todos os de Sabá, trazendo ouro e 
incenso e proclamando a glória do Senhor.
Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 71, 1-2.7-8.10-11.12-13 
(R. Cf.11)
As nações de toda a terra, hão de adorar-
vos ó Senhor!

1 Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,* 
vossa justiça ao descendente da realeza! 
2 Com justiça ele governe o vosso povo,* 
com equidade ele julgue os vossos pobres. R. 
7 Nos seus dias a justiça florirá* 
e grande paz, até que a lua perca o brilho! 
8 De mar a mar estenderá o seu domínio,* 
e desde o rio até os confins de toda a terra! R. 
 
10 Os reis de Társis e das ilhas hão de vir* 
e oferecer-lhes seus presentes e seus dons; 
e também os reis de Seba e de Sabá* 
hão de trazer-lhe oferendas e tributos. 
11 Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,* 
e todas as nações hão de servi-lo.R. 
 
12 Libertará o indigente que suplica,* 
e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. 
13 Terá pena do indigente e do infeliz,* 
e a vida dos humildes salvará. R.

II   Leitura - Ef 3,2-3a.5-6

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos: 2Se ao menos soubésseis da graça 
que Deus me concedeu para realizar o 
seu plano a vosso respeito, 3ae como, por 
revelação, tive conhecimento do mistério. 
5 Este mistério, Deus não o fez conhecer 
aos homens das gerações passadas mas 
acaba de o revelar agora, pelo Espírito, 
aos seus santos apóstolos e profetas: 6 os 
pagãos são admitidos à mesma herança, 
são membros do corpo, ão associados à 
mesma promessa em Jesus Cristo, por 
meio do Evangelho. Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia
Vimos  sua estrela no Oriente e viemos 
adorar o Senhor. (Cf. Mt 2,2)

Evangelho -  Mt  2,1-12
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.

1Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, 
na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis 
que alguns magos do Oriente chegaram 
a Jerusalém, 2 perguntando: ‘Onde está 
o rei dos judeus, que acaba de nascer? 
Nós vimos a sua estrela no Oriente e 
viemos adorá-lo.’ 3Ao saber disso, o rei 
Herodes ficou perturbado assim como 
toda a cidade de Jerusalém. 4 Reunindo 
todos os sumos sacerdotes e os mestres 
da Lei, perguntava-lhes onde o Messias 
deveria nascer. 5 Eles responderam: ‘Em 
Belém, na Judéia, pois assim foi escrito 
pelo profeta: 6E tu, Belém, terra de 
Judá, de modo algum és a menor entre 
as principais cidades de Judá, porque de 
ti sairá um chefe que vai ser o pastor de 
Israel, o meu povo.’ 7 Então Herodes 
chamou em segredo os magos e procurou 
saber deles cuidadosamente quando 
a estrela tinha aparecido. 8 Depois os 
enviou a Belém, dizendo: ‘Ide e procurai 
obter informações exatas sobre o menino. 
E, quando o encontrardes, avisai-me, 
para que também eu vá adorá-lo.’ 9 
Depois que ouviram o rei, eles partiram. 
E a estrela, que tinham visto no Oriente, 
ia adiante deles, até parar sobre o lugar 
onde estava o menino. 10 Ao verem 
de novo a estrela, os magos sentiram 
uma alegria muito grande. 11Quando 
entraram na casa, viram o menino com 
Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante 
dele, e o adoraram. Depois abriram seus 
cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, 
incenso e mirra. 12Avisados em sonho 
para não voltarem a Herodes, retornaram 
para a sua terra, seguindo outro caminho. 
Palavra da Salvação.

Pistas para a reflexão:
I leitura: O Profeta Isaías é o profeta da 
abertura e da universalidade. Sonha com 
o dia em que todos os povos se reunirão 
em Jerusalém. O povo deve se colocar a 
caminho. Nossa vocação é ir ao encontro 
do Senhor.

II leitura: Deus não faz distinção de 
pessoas. A todos manifesta seu mistério 
de amor. Quer reunir todos os povos. 
Jesus é nossa herança, graça e luz.

Evangelho: Jesus propõe a seu povo 
novas atitudes. Acolher, não excluir. 
Compreender, não discriminar. Vencer 
todos os preconceitos e fechamentos 
em si. A luz que brilha ao nos conduzir 
defende a vida em vez de eliminá-la. 
Oferecemos ao Senhor o ouro do amor, 
o incenso da adoração e a mirra da 
penitência pelos nossos exclusivismos.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Com grande alegria, celebremos nosso 
Salvador, adorado hoje pelos Magos; e 
supliquemos:

R. Salvai, Senhor, o vosso povo!

1.Rei das nações, que chamastes os Magos 
como primícias para vos adorarem,

– concedei-nos o espírito de adoração e 
de serviço. R.

2.Rei da glória, que governais os povos 
com justiça,

– dai à humanidade a plenitude da paz. R.

3.Rei da eternidade, que permaneceis de 
geração em geração,

– enviai vossa palavra aos nossos corações 
como a água que fecunda a terra. R.

4.Rei de justiça, que viestes libertar o 
pobre sem defesa,

– socorrei os infelizes e os aflitos. R.

(Intenções livres)

LITURGIA EUCARÍSTICA

A União eucarística com Jesus nos fortalece 
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para a missão e abre mais o nosso coração 
para acolher a todos.

Antífona da Comunhão
Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos 
com presentes adorar o Senhor.

Depois da Comunhão
Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda  
parte com a vossa luz celeste, para que 
possamos acolher com fé e viver com 
amor o mistério de que nos destes 
participar. Por Cristo, nosso Senhor.

Anúncio das Solenidades 
Móveis de 2019

Irmãos caríssimos, a glória do 
Senhor manifestou-se, e sempre 
há de manifestar-se no meio 
de nós, até a sua vinda no fim 
dos tempos. Nos ritmos e nas 
vicissitudes do tempo, recordamos 
e vivemos os mistérios da salvação. 
O centro de todo o Ano Litúrgico 

é o Tríduo do Senhor crucificado, 
sepultado e ressuscitado, que 
culminará no Domingo de 
Páscoa, este ano em 21 de abril. 
Em cada domingo, Páscoa semanal, 
a Santa Igreja torna presente este 
grande acontecimento, no qual Jesus 
Cristo venceu o pecado e a morte. 
Da celebração da Páscoa do Senhor 
derivam todas as celebrações do Ano 
Litúrgico:
-as cinzas, início da
Quaresma, em 06 de março;
-a Ascensão do Senhor, em 02 de junho; 
-Pentecostes, em  09 de junho;
-o 1º Domingo do Advento, em 01 de 
dezembro.
Também as festas da Santa Mãe de 
Deus, dos Apóstolos, dos Santos, 
e na comemoração dos Fiéis 
Defuntos, a Igreja peregrina sobre a 
terra proclama a Páscoa do Senhor. 
A Cristo, que era, que é e que há de 
vir, Senhor do tempo e da história, 
louvor e glória pelos séculos dos 
séculos. Amém.

DIA 07 – SEGUNDA-FEIRA
DO TEMPO DO NATAL 
DEPOIS DA EPIFANIA
(branco, Pref. da Epifania ou 

do Natal – ofício do dia)*

RITOS INICIAIS

Raiou para nós um dia de bênção: vinde, 
nações, e adorai o Senhor; grande luz 
desceu sobre a terra! Deixemos que sua 
luz brilhe sobre nós. A Eucaristia é a 
maior adoração que damos a Deus. Ele 

nos mostra seu amor, nos envolve em sua 
misericórdia, fazendo-nos participar da 
Páscoa de Jesus, manifestada ao mundo.
Rezemos hoje, pelo Aniversário natalício 
de Pe. Wagner Paulo Pereira Doriguetti

Oração do Dia
Nós vos pedimos, ó Deus, que o esplendor 
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da vossa glória ilumine os nosso corações 
para que, passando pelas trevas deste 
mundo, cheguemos à pátria da luz que 
não se extingue. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

O Filho de Deus tomou para si a nossa carne, 
isto é, nossa condição humana concreta. Fez-
se igual a nós em tudo, menos no pecado. 
Por sua vida, sua Palavra e ações, revelou-
nos como Deus é. Igualado a nós, restaurou 
inteiramente todas as nossas realidades. 
Reconhecer o Filho de Deus Encarnado é sinal 
que somos de Deus.

I  Leitura - 1Jo 3,22 - 4,6

Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos:
22 Qualquer coisa que pedimos 
recebemos de-le, porque guardamos os 
seus mandamentos e fazemos o que é do 
seu agrado. 23 Este é o seu mandamento: 
que creiamos no nome do seu Filho, Jesus 
Cristo, e nos amemos uns aos outros, 
de acordo com o mandamento que ele 
nos deu. 24 Quem guarda os seus man-
damentos permanece com Deus e Deus 
perma-nece com ele. Que ele permanece 
conos-co, sabemo-lo pelo Espírito que ele 
nos deu. 4,1 Caríssimos, não acrediteis 
em qualquer espí-rito, mas examinai os 
espíritos para ver se são de Deus, pois 
muitos falsos profetas vieram ao mundo. 
2 Este é o critério para saber se uma 
inspiração vem de Deus: todo espírito 
que leva a profes-sar que Jesus Cristo veio 
na carne é de Deus; 3 e todo espírito que 

não professa a fé em Je-sus não é de Deus; 
é o espírito do Anticris-to. Ouvistes dizer 
que o Anticristo virá; pois bem, ele já está 
no mundo. 4Filhinhos, vós sois de Deus e 
vós vencestes o Anticristo. Pois convos-co 
está quem é maior do que aquele que está 
no mundo. 5 Os vossos adversários são 
do mun-do; por isso, agem conforme o 
mundo, e o mun-do lhes presta ouvidos. 
6 Nós somos de Deus. Quem conhece a 
Deus, escuta-nos; quem não é de Deus 
não nos escuta. Nisto reconhe-cemos o 
espírito da verdade e o espírito do erro. 
Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 2, 7-8. 10-11 (R.8a)
Eu te darei por tua herança os povos 
todos.
 
7 O decreto do Senhor promulgarei, +
foi assim que me falou o Senhor Deus: 
* ‘Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei! 8 
Podes pedir-me, e em resposta eu te darei 
+ por tua herança os povos todos e as 
nações, * e há de ser a terra inteira o teu 
domínio. R. 

10 E agora, poderosos, entendei; * 
soberanos, aprendei esta lição: 11Com 
temor servi a Deus, rendei-lhe glória * e 
prestai-lhe homenagem com respeito! R.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Jesus pregava a boa nova, o Reino 
anunciado, e curava toda a espécie de 
doenças entre o povo. (Mt 4, 23)

Evangelho - Mt 4,12-17.23-25
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus.
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– dai à humanidade a plenitude da paz. R.

3.Rei da eternidade, que permaneceis de 
geração em geração,

– enviai vossa palavra aos nossos corações 
como a água que fecunda a terra. R.

4.Rei de justiça, que viestes libertar o 
pobre sem defesa,

– socorrei os infelizes e os aflitos. R.

(Intenções livres)

Naquele tempo: 12Ao saber que João 
tinha sido preso, Jesus voltou para a 
Galiléia. 13Deixou Nazaré e foi morar em 
Cafarnaum, que fica às margens do mar 
da Galiléia, 14no território de Zabulon 
e Neftali, para se cumprir o que foi dito 
pelo profeta Isaías: 15’Terra de Zabulon, 
terra de Neftali, caminho do mar, região 
do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos 
pagãos! 16O povo que vivia nas trevas 
viu uma grande luz; e para os que viviam 
na região escura da morte brilhou uma 
luz.’ 17Daí em diante, Jesus começou a 
pregar, dizendo: ‘Convertei-vos, porque 
o Reino dos Céus está próximo.’ 23Jesus 
andava por to-da a Galiléia, ensinando 
em suas sinagogas, pregando o Evangelho 
do Reino e curando todo tipo de doença 
e enfermidade do povo. 24E sua fama 
espalhou-se por toda a Síria.
Levavam-lhe todos os doentes, que 
sofriam di-versas enfermidades e 
tormentos: endemoni-nhados, epiléticos 
e paralíticos. E Jesus os cu-rava. 25 
Numerosas multidões o seguiam, vin-das 
da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, 
da Judéia, e da região além do Jordão. 
Palavra da Salvação.

A Ceia Eucarística nos mostra o amor de 
Deus e nos enche de luz.

Sobre as Oferendas
Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas 
ofe-rendas, Trocando convosco nossos 
dons: ofere-cemos o que nos destes e 
esperamos receber-vos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da Comunhão
Vimos a sua glória, a glória que lhe vem 
do Pai como a de um Filho Único, cheio 
de graça e verdade.

Depois da Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus todo-poderoso,
que a nossa vida seja sempre sustentada
pela força dos vossos sacramentos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

*Memória Facultativa
São Raimundo de Penyafort, 

Presbítero
(branco – ofício da memória)

Presbítero Nasceu pelo ano 1175 
perto de Barcelona. Foi cônego da 

ORAÇÃO UNIVERSAL

Com grande alegria, celebremos nosso 
Salvador, adorado hoje pelos Magos; e 
supliquemos:

R. Salvai, Senhor, o vosso povo!

1.Rei das nações, que chamastes os Magos 
como primícias para vos adorarem,

– concedei-nos o espírito de adoração e 
de serviço. R.

2.Rei da glória, que governais os povos 
com justiça,

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Igreja de Barcelona, entrou depois na 
Ordem dos Pregadores e colaborou 
com S. Pedro Nolasco na fundação 
da Ordem de Nossa Senhora das 
Mercês para a Redenção dos Cativos. 
Por ordem do Papa Gregório IX, 
editou a coleção das «Decretais». 
Eleito Geral da Ordem, governou-a 
3 E 7 DE JANEIRO com sabedoria 
e prudência. Entre os seus escritos, 
destaca-se a «Summa Casuum» para 
a administração reta e proveitosa do 
sacramento da Penitência. Morreu 
em 1275.

Antífona da entrada: Vossos 
sacerdotes, Senhor, se revestiram de 
justiça e vossos santos exultem de 
alegria (Sl 131,9).

Oração do dia: Ó Deus, que inspiraste 
são Raimundo de Penyafort grande 
amor pelos pecadores e prisioneiros, 
libertai-nos, por suas preces, da 

servidão do pecado, para que, de todo 
coração, façamos o que vos agrada. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

Sobre as oferendas: Acolhei, ó Deus, 
as oferendas que trazemos ao vosso 
altar em honra de são Raimundo de 
Penyafort e como vós o glorificastes 
por estes sagrados mistérios, concedei-
nos agora o vosso perdão. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Eis o servo 
fiel e prudente a quem o Senhor 
confiou sua casa, para dar a todos o 
pão de cada dia (Lc 12,42).

Depois da comunhão: Ó Pai todo-
poderoso, que a vossa mesa revigore 
e aumente as nossas forças, ao 
celebrarmos a festa de são Raimundo 
de Penyafort, para que guardemos 
todos a integridade da fé e sigamos 
o caminho da salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

DIA 08 – TERÇA-FEIRA
TEMPO DO NATAL 

DEPOIS DA EPIFANIA

(branco – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Bendito o que vem em nome do Senhor: 
Deus é o Senhor, ele nos ilumina. Deus 
dirige amorosamente todas as coisas. 
Jesus, Deus bendito, nos reúne na 
Eucaristia para nos dar a sua vida, para 
nos libertar de nossas sombras interiores.

Oração do Dia
Ó Deus, cujo Filho Unigênito se 
manifestou na realidade da nossa 
carne, concedei que, re-conhecendo sua 
humanidade semelhante à nossa, sejamos 
interiormente transformados por ele. 
Que convosco vive e reina, na unidade 
do Espírito Santo.
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Aleluia, Aleluia, Aleluia

O Espírito do Senhor  repousa sobre 
mim e enviou-me a anunciar aos pobres 
o Evangelho. (Lc 4,18).

Evangelho - Mc 6,34-44
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos.

Naquele tempo: 34Jesus viu uma 
numerosa multidão e teve compaixão, 
porque eram como ovelhas sem pastor. 
Começou, pois, a ensinar-lhes muitas 
coisas. 35Quando estava ficando tarde, 
os discípulos chegaram perto de Jesus e 
disseram: ‘Este lugar é deserto e já é tarde.
36Despede o povo, para que possa ir aos 
cam-pos e povoados vizinhos comprar 
alguma coisa para comer.’ 37Mas, Jesus 
respondeu: ‘Dai-lhes vós mesmos de 
comer.’ Os discípulos pergunta-ram: 
‘Queres que gastemos duzentos denários 
para comprar pão e dar-lhes de comer?’
38Jesus perguntou: ‘Quantos pães tendes? 
Ide ver.’ Eles foram e responderam: 
‘Cinco pães e dois peixes.’ 39Então 
Jesus mandou que todos se sentassem 
na grama verde, formando gru-pos. 40E 
todos se sentaram, formando grupos de 
cem e de cinqüenta pessoas. 41Depois Je-
sus pegou os cinco pães e os dois peixes, 
er-gueu os olhos para o céu, pronunciou 
a bênção, partiu os pães e ia dando aos 
discípulos, para que os distribuíssem. 
Dividiu entre todos tam-bém os dois 
peixes. 42Todos comeram, ficaram 
satisfeitos, 43e recolheram doze cestos 
cheios de pedaços de pão e também dos 
peixes. 44O número dos que comeram os 
pães era de cinco mil homens. 
Palavra da Salvação.

A compaixão de Jesus o leva a ensinar. 
Suas atitudes ensinam como amar. Amor é 
comprometimento concreto em fazer o bem, de 
matar todas as fomes. Deus é amor e no amor 
somos unidos a Ele para amar o próximo.

I  Leitura - 1Jo 4,7-10
Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos:
7Amemo-nos uns aos outros, porque o 
amor vem de Deus e todo aquele que ama 
nasceu de Deus e conhece Deus. 8Quem 
não ama, não chegou a conhecer a Deus, 
pois Deus é amor. 9Foi assim que o amor 
de Deus se manifestou entre nós: Deus 
enviou o seu Filho único ao mundo, 
para que tenhamos vida por meio dele. 
10Nisto consiste o amor: não fomos nós 
que amamos a Deus, mas foi ele que nos 
amou e enviou o seu Filho como vítima 
de reparação pe-los nossos pecados. 
Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 71 (72), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R. Cf. 11)
Os reis de toda a terra, hão de adorar-
vos, ó Senhor!
 
1.Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, * 
vossa justiça ao descendente da realeza! 
2.Com justiça ele governe o vosso povo, * 
com eqüidade ele julgue os vossos pobres.R.  
 
3.Das montanhas venha a paz a todo o povo, * 
e desça das colinas a justiça!
4a.Este Rei defenderá os que são pobres, * 
4.bos filhos dos humildes salvará, *R.  
 
7.Nos seus dias a justiça florirá * 
e grande paz, até que a lua perca o brilho! 
8.De mar a mar estenderá o seu domínio, * 
e desde o rio até os confins de toda a terra!R.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHOLITURGIA DA PALAVRA
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quem o Pai ungiu com o Espírito Santo 
para o ministério da salvação;

– fazei que todos vos conheçam e creiam 
em vós, para alcançarem a vida eterna. R.

(Intenções livres)

ORAÇÃO UNIVERSAL

Oremos a nosso Redentor, que quis 
ser batizado por João no rio Jordão; e 
digamos:

R. Senhor, enviai-nos vosso Espírito!

1.Cristo, servo de Deus, em quem o Pai 
põe todo o seu agrado,

– enviai sobre nós o vosso Espírito. R.

2.Cristo, Eleito de Deus, que não 
quebrais o caniço rachado nem apagais a 
mecha que ainda fumega,

– tende compaixão de todos os que vos 
procuram de coração sincero. R.

3.Cristo, Filho de Deus, a quem o Pai 
escolheu pela Nova Aliança para ser a luz 
das nações;

– abri, nas águas do batismo, os olhos dos 
que ainda não têm fé. R.

4.Cristo, Salvador da humanidade, a 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Jesus deu por nós a sua vida e aqui nos faz 
viver mais.

Antífona da Comunhão
Pela grande caridade com que nos amou,
Deus nos mandou o seu Filho numa 
carne se-melhante à do pecado.

Depois da Comunhão
Ó Deus, que pela nossa participação 
neste sa-cramento entrais em comunhão 
conosco, fazei que sua graça frutifique em 
nós e possamos conformar nossa vida aos 
dons que recebemos.
Por Cristo, nosso Senhor.

DIA 09 – QUARTA-FEIRA
TEMPO DO NATAL 

DEPOIS DA EPIFANIA

(branco – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

O povo que estava no Pai manifestou-se 
e apareceu aos nossos olhos. Deus nos 
mostra o seu amor. Na Eucaristia sejamos 
capazes de reconhecer a manifestação 
de Deus. Cada celebração é Epifania e 
manifestação de quanto Deus nos ama.

Rezemos hoje, dia pelo Aniversário de 
Nascimento de Pe. Cleomar Rebelo de 
Oliveira, Jesuíta

Oração do Dia
Ó Deus, luz de todas as nações, concedei 
aos povos da terra viver em perene paz, 
e fazei res-plandecer em nossos corações 
aquela luz admi-rável que vimos despontar 
no povo da antiga ali-ança.
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Salmo - Sl 71 (72), 1-2. 10-11. 12-13 
(R. Cf. 11)
R. As nações de toda a terra, hão de 
adorar-vos, ó Senhor!
 
1.Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,* 
vossa justiça ao descendente da realeza! 
2.Com justiça ele governe o vosso povo,* 
com eqüidade ele julgue os vossos pobres.R.  
 
10.Os reis de Társis e das ilhas hão de vir* 
e oferecer-lhes seus presentes e seus dons; 
e também os reis de Seba e de Sabá* 
hão de trazer-lhe oferendas e tributos. 
11.Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,* 
e todas as nações hão de servi-lo.R.  
 
12.Libertará o indigente que suplica,* 
e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. 
13.Terá pena do indigente e do infeliz,* 
e a vida dos humildes salvará.R.

LITURGIA DA PALAVRA

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

“Sou eu” é o nome de Deus no Antigo 
Testamento. Este nome nos diz que Deus 
é presença e ação amorosa. Chamados a 
permanecer no amor, testemunhamos de nossa 
parte que Deus está conosco, através de um 
amor sincero que nos sustenta e encoraja nas 
dificuldades da vida.

I Leitura - 1Jo 4,11-18
Leitura da Primeira Carta de São João.

11Caríssimos, se Deus nos amou assim, 
nós também devemos amar-nos uns 
aos ou-tros. 12Ninguém jamais viu a 
Deus. Se nos amamos uns aos outros, 
Deus permanece co-nosco e seu amor 
é plenamente realizado entre nós. 13A 
prova de que permanecemos com ele, e ele 
conosco, é que ele nos deu o seu Espírito. 
14E nós vimos, e damos testemunho, que 
o Pai enviou o seu Filho como Salvador 
do mundo. 15Todo aquele que proclama 
que Jesus é o Fi-lho de Deus, Deus 
permanece com ele, e ele com Deus. 
16E nós conhecemos o amor que Deus 
tem para conosco, e acreditamos nele. 
Deus é amor: quem permanece no amor, 
permanece com Deus, e Deus permanece 
com ele. 17Nisto se realiza plenamente o 
seu amor para conosco: em nós termos 
plena confiança no dia do julgamento, 
porque, tal como Jesus, nós so-mos neste 
mundo. 18No amor não há temor. Ao 
contrário, o perfeito amor lança fora o 
te-mor, pois o temor implica castigo, e 
aquele que teme não chegou à perfeição 
do amor. 
Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia

Louvai o Senhor Jesus, todos os Povos, aceito 
pela fé no mundo inteiro! (Cf. ITm 3,16)

Evangelho - Mc 6,45-52
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo se-gundo São Marcos.

Depois de saciar os cinco mil homens, 
45Jesus obrigou os discípulos a entrarem 
na barca e  irem na frente para Betsaida, 
na outra margem, enquanto ele despedia 
a multidão. 46Logo de-pois de se despedir 
deles, subiu ao monte para rezar. 47Ao 
anoitecer, a barca estava no meio do mar 
e Jesus sozinho em terra. 48Ele viu os 
dis-cípulos cansados de remar, porque o 
vento era contrário. Então, pelas três da 
madrugada, Je-sus foi até eles andando 
sobre as águas, e queria passar na frente 
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deles. 49Quando os discípulos o viram 
andando sobre o mar, pensaram que 
era um fantasma e começaram a gritar. 
50 Com efeito, todos o tinham visto e 
ficaram assusta-dos. Mas Jesus logo falou: 
‘Coragem, sou eu! Não tenhais medo!’ 
51Então subiu com eles na barca. E o 
vento cessou. Mas os discípulos fica-ram 
ainda mais espantados, 52porque não ti-
nham compreendido nada a respeito dos 
pães. O coração deles estava endurecido. 
Palavra da Salvação.

– para que saibam responder ao vosso 
chamado com grandeza de alma. R. 

4.Fazei que as crianças imitem vosso 
exemplo, 

– e cresçam sempre em sabedoria e em 
graça. R. 

(Intenções livres) 

ORAÇÃO UNIVERSAL

Louvemos o Senhor Jesus Cristo que vive 
no meio de nós, povo que ele conquistou; 
e supliquemos: 

R. Ouvi, Senhor, a nossa oração! 

1.Senhor, rei e dominador de todos os 
povos, vinde em ajuda de todas as nações 
e de seus governantes, 

– para que busquem, na concórdia, o bem 
comum, de acordo com a vossa vontade. R. 

2.Vós, que, subindo aos céus, levastes 
convosco os cativos, 

– restituí a liberdade de filhos de Deus 
aos nossos irmãos e irmãs prisioneiros no 
corpo ou no espírito. R. 

3.Concedei aos nossos jovens a realização 
de suas esperanças, 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Deus manifesta seu amor unindo-nos mais a 
seu Filho. Eucaristia: amor concentrado.

Sobre as Oferendas
Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte 
da ver-dadeira piedade e da paz, que vos 
honremos dignamente com estes dons 
e, pela participação nestes mistérios, 
reforcemos os laços que nos unem. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão
A vida que estava no Pai manifestou-se e 
apareceu aos nosso olhos.

Depois da Comunhão
Ó Deus, que o vosso povo, sustentado 
com tan-tas graças, possa receber hoje 
e sempre os dons do vosso amor para 
que, confortado pelos bens transitórios, 
busque mais confiantemente os bens 
eternos. Por Cristo, nosso Senhor.
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No princípio e antes dos séculos o Verbo 
era Deus, e dignou-se nascer para salvar 
o mundo. Celebrando a Eucaristia 
entramos no mistério da salvação. O que 
é próprio de Deus nos é comunicado por 
gestos e palavras que prolongam no tempo 
o Verbo de Deus que por nós nasceu.

Rezemos hoje, pelo Aniversário de 
Casamento do Diácono Bernardino 
Germano Coelho e Sebastiana Maroni 
Coelho. Muqui– ES.

Oração do Dia
Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho,
a aurora do vosso dia eterno despontou 
sobre todas as nações. Concedei ao vosso 
povo co-nhecer conhecer a fulgurante 
glória do seu Re-dentor e por ele chegar 
à luz que não se extin-gue. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-lho, na 
unidade do Espírito Santo.

I  Leitura - 1Jo 4,19 - 5,4
Leitura da Primeira Carta de São João

Caríssimos: 19Quanto a nós, amemos 
Deus porque ele nos amou primeiro.  
20 Se alguém disser: ‘Amo a Deus’, 
mas entretanto odeia o seu irmão, é 
um mentiroso; pois quem não ama 
o seu irmão, a quem vê, não poderá 
amar a Deus, a quem não vê. 21E este 
é o mandamento que dele recebemos: 
aquele que ama a Deus, ame também o 
seu irmão. 5,1Todo o que crê que Jesus 
é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama 
aquele que gerou alguém, amará também 
aquele que dele nasceu. 2Podemos sa-
ber que amamos os filhos de Deus, 
quando amamos a Deus e guardamos os 
seus manda-mentos. 3Pois isto é amar a 
Deus: observar os seus mandamentos. E 
os seus mandamentos não são pesados, 
4pois todo o que nasceu de Deus vence 
o mundo. E esta é a vitória que venceu 
o mundo: a nossa fé. Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 71 (72), 1-2. 14.15bc. 17 
(R. Cf 11)
Os reis de toda a terra, hão de adorar-
vos, ó Senhor!
1.Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, * 
vossa justiça ao descendente da realeza! 
2.Com justiça ele governe o vosso povo, * 
com eqüidade ele julgue os vossos pobres.R.  
 
14.Há de livrá-los da violência e opressão, * 
pois vale muito o sangue deles a seus olhos! 
15b.Hão de rezar também por ele sem cessar, * 

DIA 10 – QUINTA-FEIRA
DO TEMPO DO NATAL 
DEPOIS DA EPIFANIA

(branco – ofício do dia)

LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

A liturgia é sempre o hoje eterno de Deus que 

acontece no tempo da nossa vida. A obra 

de Deus é libertação de todos os males; é a 

reconstrução do amor em nós. A unção do 

Espírito Santo nos faz amar os irmãos e nos 

torna sinceros filhos de Deus.
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Aleluia, Aleluia, Aleluia

O Espírito do Senhor  repousa sobre 
mim e enviou-me a anunciar aos pobres 
o Evangelho. (Lc 4,18).

Evangelho  -  Lc 4,14-22a
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas.

Naquele tempo: 14Jesus voltou para a 
Galiléia, com a força do Espírito, e sua 
fama espalhou-se por toda a redondeza. 
15Ele ensinava nas suas sinagogas e 
todos o elogiavam. 16E veio à cida-de de 
Nazaré, onde se tinha criado. Conforme 
seu costume, entrou na sinagoga no 
sábado, e levantou-se para fazer a leitura. 
17Deram-lhe o livro do profeta Isaías. 
Abrindo o livro, Jesus achou a passagem 
em que está escrito: 18’O Espírito do 
Senhor está sobre mim, porque ele me 
consagrou com a unção para anunciar 
a Boa Nova aos pobres; enviou-me para 
proclamar a libertação aos cativos e aos 
cegos a recupera-ção da vista; para libertar 
os oprimidos 19e para proclamar um ano 
da graça do Senhor.’ 20Depois fechou o 
livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-
se. Todos os que estavam na sinagoga 
tinham os olhos fixos nele. 21Então 
começou a dizer-lhes: ‘Hoje se cumpriu 
esta passagem da Escritura que acabastes 
de ouvir.’ 22aTodos da-vam testemunho 
a seu respeito, admirados com as palavras 
cheias de encanto que saíam da sua boca. 
Palavra da Salvação.

Em tudo seja glorificado o nome do 
Senhor, que ama com infinito amor o povo 
que escolheu. Suba até ele a nossa oração: 

R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor! 

1. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja; 

– guardai-a de todo o mal e tornai-a 
perfeita em vosso amor. R. 

2. Fazei que os povos vos reconheçam 
como único Deus verdadeiro, 

– e em vosso Filho Jesus Cristo, o Salvador 
que enviastes. R. 

3. Concedei todo o bem e prosperidade a 
nossos parentes; 

– dai-lhes vossa bênção e a recompensa 
eterna. R. 

4. Confortai os que vivem sobrecarregados 
no trabalho, 

– e defendei a dignidade dos 
marginalizados. R. 

(Intenções livres) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

ORAÇÃO UNIVERSAL
15c.bendizê-lo e honrá-lo cada dia.R.  
 
17.Seja bendito o seu nome para sempre! * 
E que dure como o sol sua memória! 
Todos os povos serão nele abençoados, * 
todas as gentes cantarão o seu louvor!R. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Os gestos e as palavras na Ceia Eucarística são 
os de Jesus. A Igreja faz o que Ele mesmo fez.

Sobre as Oferendas
Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas 
ofe-rendas, trocando convosco nossos dons: 
ofere-cemos o que nos destes e esperamos 
receber-vos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da Comunhão
Deus amou tanto o mundo, que lhe deu 
seu pró-prio Filho: quem nele crê não 
perece, mas pos-sui a vida eterna. 
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Depois da Comunhão
Nós vos pedimos, ó Deus todo-poderoso, 
que a nossa vida seja sempre sustentada 
pela força dos vossos sacramentos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

DIA 11 – SEXTA-FEIRA
DO TEMPO DO NATAL 
DEPOIS DA EPIFANIA

(branco – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Para os retos de coração surgiu nas trevas 
uma luz: o Senhor cheio de compaixão, 
justo e misericordioso. Nas trevas da 
vida como o sofrimento, a doença e a 
injustiça, resplandece a Eucaristia. Ela é 
força e alegria porque nela se mostra a 
compaixão e a misericórdia de Deus por 
cada um de nós.

Oração do dia
Ó Deus todo-poderoso, que o Natal do 
Salvador do mundo, manifestado pela 
luz da estrela, sempre refulja e cresça 
em nossas vidas. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

Acolhamos a Palavra, que é Jesus, testemunhado 
nas escrituras. A Ele, respondemos com o dom 
da nossa fé. Crer, é dar a Jesus nossa adesão, 
nosso apego. Ainda hoje a escritura é a mão 

LITURGIA DA PALAVRA

estendida de Jesus que nos liberta e cura.

I  Leitura - 1Jo 5,5-13

Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos: 5 Quem é o vencedor do 
mundo,senão aquele que crê que Jesus é 
o Filho de Deus? 6Este é o que veio pela 
água e pelo san-gue: Jesus Cristo. (Não veio 
somente com a água, mas com a água e o 
sangue). E o Espírito é que dá testemunho, 
porque o Espírito é a Ver-dade. 7Assim, 
são três que dão testemunho: 8o Espírito, 
a água e o sangue; e os três são unâ-nimes. 
9Se aceitamos o testemunho dos ho-
mens, o testemunho de Deus é maior. 
Este é o testemunho de Deus, pois ele 
deu testemunho a respeito de seu Filho. 
10 Aquele que crê no Filho de Deus tem 
este testemunho dentro de si. Aquele que 
não crê em Deus faz dele um mentiroso, 
porque não crê no testemunho que 
Deus deu a respeito de seu Filho. 11E o 
testemunho é este: Deus nos deu a vida 
eterna, e esta vida está em seu Filho. 
12Quem tem o Filho, tem a vida; quem 
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não tem o Filho, não tem a vida. 13Eu vos 
escrevo estas coisas a vós que acreditastes 
no nome do Filho de Deus, para que 
saibais que possuís a vida eterna. 
Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 147, 12-13. 14-15. 19-20 
(R. 12a)
Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
 
12.Glorifica o Senhor, Jerusalém!* 
O Sião, canta louvores ao teu Deus! 
13.Pois reforçou com segurança as tuas 
portas,* 
e os teus filhos em teu seio abençoou.R. 

14.a paz em teus limites garantiu* 
e te dá como alimento a flor do trigo. 
15.Ele envia suas ordens para a terra,* 
e a palavra que ele diz corre veloz.R.  
 
19.Anuncia a Jacó sua palavra,* 
seus preceitos suas leis a Israel. 
20.Nenhum povo recebeu tanto carinho,* 
a nenhum outro revelou os seus 
preceitos.R.

purificado.’ E, imediatamente, a lepra o 
dei-xou. 14E Jesus recomendou-lhe: Não 
digas na-da a ninguém. Vai mostrar-te 
ao sacerdote e ofe-rece pela purificação 
o prescrito por Moisés co-mo prova de 
tua cura. 15Não obstante, sua fama 
ia crescendo, e numerosas multidões 
acorriam para ouví-lo e serem curadas 
de suas enfermi-dades. 16Ele, porém, 
se retirava para lugares solitários e se 
entregava à oração. Palavra da Salvação.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Louvemos a Deus, nosso auxílio e 
esperança; e lhe peçamos com humildade: 

R. Senhor atentei a nossa prece!

1.Senhor nosso Deus, que firmastes com 
o vosso povo uma aliança eterna, 

– fazei que nos recordemos sempre de 
vossas maravilhas. R. 

2.Aumentai nos sacerdotes o espírito de 
caridade, 

– e conservai os fiéis na unidade do 
espírito pelo vínculo da paz. R. 

3.Fazei que edifiquemos sempre em 
união convosco a cidade terrena, 

– para que não trabalhem em vão os que 
a constroem. R.

4.Enviai operários à vossa messe, 

– para que vosso nome seja glorificado 
entre todos os povos. R. 

(Intenções livres) 

ORAÇÃO UNIVERSAL

Na vida há muito que enfrentar. A Eucaristia 
nos anima e fortalece.

Aleluia, Aleluia, Aleluia

Jesus pregava a boa nova, o Reino 
anunciado, e curava toda a espécie de 
doenças entre o povo. (Mt 4, 23)

Evangelho -  Lc 5,12-16
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas.

12Aconteceu que Jesus estava numa 
cidade, e havia aí um homem leproso. 
Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés, 
e pediu: ‘Senhor, se queres, tu tens o 
poder de me purificar.’ 13Jesus estendeu 
a mão, tocou nele, e disse: ‘Eu quero, fica 

LITURGIA EUCARÍSTICA



42

Sobre as Oferendas
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, 
as oferendas do vosso povo, para que 
alcancemos nos celes-tes sacramentos o que 
professamos por nossa fé. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

Antífona de Comunhão
Assim manifestou Deus o seu amor: 

enviou ao mundo o seu Filho único, para 
que vivamos por ele.

Depois da Comunhão
Ó Deus, que pela participação neste 
sacramento entrais em comunhão 
conosco, fazei que sua graça frutifique em 
nós e possamos conformar nossa vida aos 
dons que recebemos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

DIA 12 – SÁBADO
TEMPO DO NATAL 

DEPOIS DA EPIFANIA

(branco – ofício do dia)*

RITOS INICIAIS

Deus enviou o seu Filho, nascido de 
mulher, para que nos tornássemos filhos 
adotivos. Reunimo-nos como família de 
Deus. O Pai do céu alimenta seus filhos 
com a Palavra e o Corpo de seu Filho. 
Assim fortalecidos, vencemos o pecado, 
por meio de Jesus que veio do Pai. 

Oração do Dia
Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso 
Filho nos fizestes nova criatura para vós. 
Dai-nos, pe-la vossa graça, participar 
da divindade daquele que uniu a vós a 
nossa humanidade. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

colocar no lugar de Jesus, nada antepondo a 
Ele na vida de cada dia. Devemos deixar Jesus 
crescer em nós, viver em comunhão com Ele. 
Agir como quem nasceu de Deus.

I  Leitura - 1Jo 5,14-21
Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos: 14Esta é a confiança que 
temos em Deus: se lhe pedimos alguma 
coisa de acordo com a sua vontade, ele nos 
ouve. 15E se sabe-mos que ele nos ouve 
em tudo o que lhe pedi-mos, sabemos que 
possuímos o que havíamos pedido. 16Se 
alguém vê seu irmão cometer um pecado 
que não conduz à morte, que ele reze, e 
Deus lhe dará a vida; isto, se, de fato, o 
pecado cometido não conduz à morte. 
Existe um pecado que conduz à morte, 
mas não é a respeito  deste que eu digo 
que se deve rezar.  17 Toda iniqüi-dade é 
pecado, mas existe pecado que não conduz 
à morte. 18Sabemos que todo aquele que 
nasceu de Deus não peca; aquele que é 
ge-rado por Deus o guarda, e o Maligno 

LITURGIA DA PALAVRA

São tantos os que adoram um deus falso: o 
próprio eu. Adorar a Deus significa não se 
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não o pode atingir. 19Nós sabemos que 
somos de Deus ao passo que o mundo 
inteiro está sob o poder do Maligno. 
20Nós sabemos que veio o Filho de Deus 
e nos deu inteligência para conhecermos 
aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos 
com o Verdadeiro, no seu Filho Jesus 
Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a Vida 
eterna. 21Filhinhos, guardai-vos dos 
ídolos. Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 149, 1-2. 3-4. 5.6a.9b 
(R.4a)
R. O Senhor ama seu povo, de verdade.
Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia
 
1.Cantai ao Senhor Deus um canto novo, * 
e o seu louvor na assembléia dos fiéis! 
2.Alegre-se Israel em Quem o fez, * 
e Sião se rejubile no seu Rei!R.  
 
3.Com danças glorifiquem o seu nome, * 
toquem harpa e tambor em sua honra! 
4.Porque, de fato, o Senhor ama seu povo * 
e coroa com vitória os seus humildes.R.  
 
5.Exultem os fiéis por sua glória, * 
e cantando se levantem de seus leitos, 
6a.com louvores do Senhor em sua boca * 
9b.Eis a glória para todos os seus santos.R.

23Também João estava bati-zando, em 
Enon, perto de Salim, onde havia muita 
água. Aí chegavam as pessoas e eram 
batizadas. 24João ainda não tinha sido 
posto no cárcere. 25Alguns discípulos de 
João estavam discutindo com um judeu a 
respeito da purifica-ção.

26Foram a João e disseram: ‘Rabi, aquele 
que estava contigo além do Jordão e do 
qual tu des-te testemunho, agora está 
batizando e todos vão a ele.’ 27João 
respondeu: ‘Ninguém pode rece-ber 
alguma coisa, se não lhe for dada do céu. 
28Vós mesmo sois testemunhas daquilo 
que eu disse: ‘Eu não sou o Messias, mas 
fui enviado na frente dele`. 29É o noivo 
que recebe a noiva, mas o amigo, que está 
presente e o escuta, en-che-se de alegria 
ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha 
alegria, e ela é completa. 30É necessá-rio 
que ele cresça e eu diminua.’ 
Palavra da Salvação.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Bendigamos a Deus, que ouve 
benignamente os desejos dos humildes 
e sacia de bens os famintos; e peçamos 
com fé: 

R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa 
misericórdia! 

1.Senhor, Pai de bondade, nós vos 
pedimos por todos os membros sofredores 
de vossa Igreja, 

– pelos quais vosso Filho Jesus Cristo 
ofereceu no madeiro da cruz o sacrifício 
vespertino. R. 

2.Libertai os prisioneiros, dai a vista aos 
cegos, 

– e protegei os órfãos e as viúvas. R. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia

O povo, sentado nas trevas, grande luz 
enxer-gou; aos que viviam na sombra da 
morte, res-plandeceu lhes a luz.. (Mt4,16)

Evangelho -  Jo 3,22-30

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João.

Naquele tempo: 22Jesus foi com seus 
discípulos para a região da Judéia. 
Permaneceu aí com eles e batizava. 

ORAÇÃO UNIVERSAL
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3.Dai aos fiéis a vossa força, 

– para que possam resistir às tentações do 
demônio. R.

4.Vinde, Senhor, em nosso auxílio, 
quando chegar a hora de nossa morte, 

– para perseverarmos na vossa graça e 
partirmos deste mundo em paz. R. 

(Intenções livres) 

*Memória Facultativa
Nossa Senhora aos Sábados
(Branco, Pref. de Nossa Senhora I 

ou II – ofício da memória)

Antífona da Entrada: Salve, ó Santa 
Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei, 
que governa o céu e a terra pelos 
séculos eternos. ( Sedúlio).

Oração do Dia: Senhor nosso Deus, 
concedei-nos sempre saúde de alma e 
corpo, e fazei que, pela intercessão da 
Virgem Maria, libertos das tristezas 
presentes, gozemos as alegrias eternas. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

Sobre as Oferendas: Socorra-nos, ó 
Pai, a humanidade do vosso Filho, 
que, ao nascer da Virgem Mãe, 
não diminuiu, mas consagrou a 
sua integridade. E fazei que ele, 
apagando os nosso pecados, vos 
torne agradáveis nossas oferendas. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona de Comunhão: Feliz o seio 
da Virgem Maria que trouxe o Filho 
do eterno Pai. (Cf. Lc11,27)

Depois da Comunhão: Recebemos, 
ó Deus, o sacramento celeste, 
alegrando-nos nesta festa da Virgem 
Maria. Concedei-nos a graça de imitá-
la, servindo  ao mistério da nossa 
Redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

O Pai nos reúna como família e nos alimenta 
com a Palavra e o Corpo do seu Filho.

Sobre as Oferendas
Concedei, ó Deus todo-poderoso, fonte 
da ver-dadeira piedade e da paz, que vos 
honremos dignamente com estes dons 
e, pela participação nestes mistérios, 
reforcemos os laços que nos unem. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona de Comunhão
Da sua plenitude todos nós recebemos 
graça sobre graça.

Depois da Comunhão
Ó Deus, que o vosso povo, sustentado 
com tan-tas graças, possa receber hoje 
e sempre os dons do vosso amor para 
que, confortado pelos bens transitórios, 
busque mais confiantemente os bens 
eternos. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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DIA 13 – DOMINGO
FESTA DO BATISMO DO SENHOR

(branco, glória, creio, 
pref. próprio - ofício da festa.)

RITOS INICIAIS

Batizado o Senhor, os céus se abriram, e o 
Espírito Santo pairou sobre ele sob forma 
de pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: 
Este é o meu Filho muito amado, nele 
está todo o meu amor! Esta festa nos fala 
de Jesus. Nos revela o que e quem Ele é. 
É anúncio do nosso Batismo em Cristo. 
Pairando sobre nós o Espírito Santo, 
proclamamos o seu amor, acolhemos sua 
graça.
Rezemos hoje, pelo Aniversário de 
Ordenação Presbiteral de Pe. José Carlos 
Dias Sousa – Camiliano.

Oração do Dia
Ó Deus, cujo Filho Unigênito se 
manifestou na realidade de nossa 
carne, concedei que, reco-nhecendo sua 
humanidade semelhante à nossa, sejamos 
interiormente transformados por ele. 
Que convosco vive e reina, na unidade 
do Espírito Santo. 

No seu batismo, Jesus se mostra como aquele 
que tomou sobre si toda a miséria humana para 
lavá-la no seu sangue. Acolhendo sua Palavra, 
crendo em sua verdade formamos um só povo 
de Deus. Também nós ouvimos a voz do Pai.

I  Leitura - Is 42,1-4.6-7

LITURGIA DA PALAVRA

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim fala o Senhor: 1’Eis o meu servo 
- eu o recebo; eis o meu eleito - nele se 
compraz mi-nh’alma; pus meu espírito 
sobre ele, ele promo-verá o julgamento 
das nações. 2Ele não clama nem levanta 
a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 3Não 
quebra uma cana rachada nem apaga um 
pavio que ainda fumega; mas promoverá 
o jul-gamento para obter a verdade. 
4Não esmorece-rá nem se deixará abater, 
enquanto não estabe-lecer a justiça na 
terra; os países distantes es-peram seus 
ensinamentos.’ 6’Eu, o Senhor, te chamei 
para a justiça e te tomei pela mão; eu te 
formei e te constituí como o centro de 
aliança do povo, luz das nações, 7para 
abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos 
da prisão, livrar do cárcere os que vivem 
nas trevas. Palavra do Senhor.

Salmo - Sl 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10 
(R.11b)
Que o Senhor abençoe, com a paz, o 
seu povo!

1a.Filhos de Deus, tributai ao Senhor,* 
tributai-lhe a glória e o poder!
2.Dai-lhe a glória devida ao seu nome;* 
adorai-o com santo ornamento! R.

3a.Eis a voz do Senhor sobre as águas,* 
3c.sua voz sobre as águas imensas! 
4.Eis a voz do Senhor com poder!* 
Eis a voz do Senhor majestosa. R. 
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amado, em ti ponho o meu bem-querer.’ 
Palavra da Salvação.

Pistas para a reflexão:
I leitura: Em Jesus reconhecemos o Servo 
de Deus anunciado em Isaías. Cheio do 
Espírito Santo, Jesus promove a justiça, 
ensina a verdade. Ele é a luz que destrói 
a cegueira e liberta os prisioneiros de 
qualquer mal.

II leitura: A obra salvadora de Jesus 
é anunciada pelo bem que ele faz, 
pelas curas realizadas, pela libertação 
dos demônios. Sua salvação atinge 
e transforma o coração humano por 
dentro. Ele é o Senhor de todos; Palavra 
que anuncia a Boa Nova , que traz a paz.

Evangelho: Pelo desejo de ser igual a Deus, 
o ser humano rompeu a comunicação 
com Deus. Por isso, Deus se fez humano. 
Descendo até a água do Jordão, Jesus 
se mostra solidário com os pecadores. 
Assim é o Filho de Deus amando até se 
entregar em sacrifício. É assim que o Pai 
lhe reconhece: amor total.

3b.Sua voz no trovão reboando!*  
9b.No seu templo os fiéis bradam: ‘Glória!’ 
10.É o Senhor que domina os dilúvios,* 
o Senhor reinará para sempre! R.

I I  Leitura - At 10,34-38
Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra 
e dis-se: ‘De fato, estou compreendendo 
que Deus não faz distinção entre as 
pessoas. 35Pelo con-trário, ele aceita 
quem o teme e pratica a justi-ça, qualquer 
que seja a nação a que pertença. 36Deus 
enviou sua palavra aos israelitas e lhes 
anunciou a Boa-Nova da paz, por meio 
de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 
37Vós sabeis o que aconteceu em toda a 
Judéia, a começar pe-la Galiléia, depois 
do batismo pregado por João: 38como 
Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com 
o Espírito Santo e com poder. Ele andou 
por toda a parte, fazendo o bem e curando 
a to-dos os que estavam dominados pelo 
demônio; porque Deus estava com ele. 
Palavra do Senhor.

Evangelho - Lc 3,15-16.21-22
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.

Naquele tempo: 15 O povo estava na 
expectati-va e todos se perguntavam no 
seu íntimo se Jo-ão não seria o Messias. 
16Por isso, João decla-rou a todos: ‘Eu vos 
batizo com água, mas virá aquele que é 
mais forte do que eu. Eu não sou digno 
de desamarrar a correia de suas sandá-
lias. Ele vos batizará no Espírito Santo e 
no fo-go. 21Quando todo o povo estava 
sendo batiza-do, Jesus também recebeu 
o batismo. E, enquanto rezava, o céu se 
abriu 22 e o Espíri-to Santo desceu sobre 
Jesus em forma visível, como pomba. E 
do céu veio uma voz: ‘Tu és o meu Filho 
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Demos graças a Deus que auxilia e 
protege o povo que escolheu como sua 
herança para que viva feliz. Recordando 
seu amor, aclamemos dizendo: 

R. Senhor, nós confiamos em vós! 

1.Deus de bondade, nós vos pedimos 
pelo nosso Papa N. e pelo nosso bispo N.; 

– protegei-os com o vosso poder e 
santificai-os com a vossa graça. R. 

2.Confortai os doentes e tornai-os 
participantes da paixão de Cristo por 
seus sofrimentos, 
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– para que sintam continuamente a sua 
consolação. R. 

3.Olhai com amor para os que não têm 
onde morar, 

– e fazei que encontrem uma digna 
habitação. R. 

4.Dignai-vos multiplicar e conservar os 
frutos da terra, 

– para que a ninguém falte o pão de cada 
dia. R. 

(Intenções livres) 

Batismo, faz crescer em nós sua vida pela 
Eucaristia.

Sobre as Oferendas
Recebei, ó Pai, as oferendas que vos 
apresen-tamos no dia em que revelastes 
vosso Filho, pa-ra que se tornem o 
sacrifício do Cordeiro que la-vou em sua 
misericórdia os pecados do mundo.

Antífona da Comunhão
Eis aquele de quem João dizia: Eu vi, e dei 
tes-temunho de que este é o Filho de Deus. 

Depois da Comunhão
Nutridos pelo vosso sacramento, dai-nos, 
ó Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso 
Filho amado, para que, chamados filhos 
de Deus, nós o seja-mos de Fato. Por 
Cristo, nosso Senhor.Jesus, que nos mergulhou em sua Páscoa pelo 
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Ergamos os nossos olhos para aquele que 
tem o céu como trono; a multidão dos 
anjos o adora, cantando a uma só voz: 
eis aquele cujo poder é eterno. Depois 
de termos celebrado o mistério da 
Encarnação, começamos a acompanhar 
os passos de Jesus como que dia-a-dia. 
Todos os seus gestos são salvadores. E nós, 
convivendo com Ele, somos envolvidos 
por seu amor.
Rezemos hoje, dia 14 de Janeiro pelo 
Aniversário de Casamento do Diácono 

Marco Antônio Coutinho da Silva e Rita 
Leia Bernardes Coutinho. Mimoso do 
Sul – ES.

Oração do dia: Ó Deus, atendei como 
pai às preces do vosso povo; dai-nos a 
compreensão dos nossos deveres e a força 
de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo...

DIA 14 – SEGUNDA-FEIRA
I SEMANA DO  

TEMPO COMUM

(Verde, ofício do dia – 1ª semana do saltério)

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

Jesus, Palavra viva de Deus, nos convida ao 
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seguimento. Ele é a revelação perfeita do Pai. 
Veio do Pai até nós e abriu para nós as portas 
do Reino de Deus. Conversão e fé nos colocam 
ao seu lado e com Ele lançamos a nossa rede 
de amor e solidariedade.

Leitura (Hb 1,1-6): Início da carta 
aos Hebreus – 1Muitas vezes e de muitos 
modos falou Deus outrora aos nossos 
pais, pelos profetas; 2nestes dias, que são 
os últimos, ele nos falou por meio do 
Filho, a quem ele constituiu herdeiro 
de todas as coisas e pelo qual também 
ele criou o universo. 3Este é o esplendor 
da glória do Pai, a expressão do seu ser. 
Ele sustenta o universo com o poder de 
sua palavra. Tendo feito a purificação 
dos pecados, ele sentou-se à direita da 
majestade divina, nas alturas. 4Ele foi 
colocado tanto acima dos anjos quanto 
o nome que ele herdou supera o nome 
deles. 5De fato, a qual dos anjos Deus 
disse alguma vez: “Tu és o meu Filho, eu 
hoje te gerei”? Ou ainda: “Eu serei para 
ele um Pai e ele será para mim um filho”?  
6Mas, quando faz entrar o primogênito 
no mundo, Deus diz: “Todos os anjos 
devem adorá-lo!”– Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (97/96)
R. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos!
1. Deus é rei! Exulte a terra de alegria, 
e as ilhas numerosas rejubilem! Treva e 
nuvem o rodeiam no seu trono, que se 
apóia na justiça e no direito. – R.
2. E assim proclama o céu sua justiça, 
todos os povos podem ver a sua glória. 
Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os 
deuses! – R.
3. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, 
muito acima do universo que criastes, e 
de muito superais todos os deuses. – R.

R. Aleluia, aleluia, aleluia.
Convertei-vos e crede no evangelho, pois o 
reino de Deus está chegando! – (Mc 1,15)

Evangelho - Mc 1,14-20
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 
14Depois que João Batista foi preso, Jesus 
foi para a Galiléia, pregando o evangelho 
de Deus e dizendo:15”O tempo já se 
completou e o reino de Deus está próximo. 
Convertei-vos e crede no evangelho!”16E, 
passando à beira do mar da Galiléia, 
Jesus viu Simão e André, seu irmão, 
que lançavam a rede ao mar, pois eram 
pescadores.  17Jesus lhes disse: “Segui-me e 
eu farei de vós pescadores de homens”.18E 
eles, deixando imediatamente as redes, 
seguiram a Jesus. 19Caminhando mais 
um pouco, viu também Tiago e João, 
filhos de Zebedeu. Estavam na barca, 
consertando as redes;20e logo os chamou. 
Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca 
com os empregados, e partiram, seguindo 
Jesus. – Palavra da salvação.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
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Louvor e honra a Cristo que vive 
eternamente para interceder por nós, e 
que dá a salvação àqueles que, por seu 
intermédio, se aproximam de Deus. 
Firmes nesta fé, imploremos: 

R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo! 

1.Sol de justiça, ao cair desta tarde, nós 
vos pedimos por todos os homens e 
mulheres, 

– para que vivam as alegrias da vossa luz 
que não se apaga. R. 
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2.Conservai a aliança que selastes com o 
vosso sangue, 

– e santificai a vossa Igreja, para que seja 
imaculada. R. 

3.Senhor, do lugar em que habitais, 

– lembrai-vos desta vossa comunidade. R.

4.Dirigi no caminho da paz e do bom 
êxito os que se encontram em viagem, 

– para que cheguem ao seu destino com 
saúde e alegria. R. 

Intenções livres)

nas menores coisas da vida. A Eucaristia é o 
maior momento dessa convivência.

Sobre as oferendas: Possa agradar-vos, 
ó Deus, a oferenda do vosso povo; que 
ela nos obtenha a santificação e o que 
confiantes vos pedimos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Eu vim para que 
tenham a vida e a tenham cada vez mais, 
diz o Senhor (Jo 10,10).

Depois da comunhão: Deus todo-
poderoso, que refazeis as nossas forças 
pelos vossos sacramentos, nós suplicamos 
a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.Conviver com Jesus é aprender dele como amar 

Ergamos os nossos olhos para aquele 
que tem o céu como trono; a multidão 
dos anjos o adora, cantando a uma 
só voz: eis aquele cujo poder é eterno. 
Pela Eucaristia, em nossa vida diária, 
anunciamos e recebemos a vitória de Jesus 
sobre o pecado e a morte. Cada momento 
do nosso dia pode ser transformado em 
oferta e adoração.

Rezemos hoje, pelo Aniversário de 
Nascimento de Pe. Levy da Conceição.

Oração do dia: Ó Deus, atendei como 
pai às preces do vosso povo; dai-nos a 
compreensão dos nossos deveres e a força 
de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo...

DIA 15 – TERÇA-FEIRA
DA I SEMANA DO 
TEMPO COMUM

(verde – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA

Jesus é o vencedor de todos os males. Sua 
vitória está garantida. Sua palavra é dita com 
autoridade. Tomando sobre si nossos pecados, 
passou pelo sofrimento e a morte. Que o nosso 
coração sempre o obedeça.
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Leitura (Hb 2,5-12): Leitura da carta 
aos Hebreus  – 5Não foi aos anjos que 
Deus submeteu o mundo futuro, do qual 
estamos falando. 6A este respeito, porém, 
houve quem afirmasse: “O que é o 
homem, para dele te lembrares, ou o filho 
do homem, para com ele te ocupares?7Tu 
o fizeste um pouco menor que os anjos, 
de glória e honra o coroaste,8e todas 
as coisas puseste debaixo de seus pés”. 
Se Deus lhe submeteu todas as coisas, 
nada deixou que não lhe fosse submisso. 
Atualmente, porém, ainda não vemos 
que tudo lhe esteja submisso.
9Jesus, a quem Deus fez pouco menor do 
que os anjos, nós o vemos coroado de 
glória e honra, por ter sofrido a morte. 
Sim, pela graça de Deus em favor de todos, 
ele provou a morte.10Convinha de fato 
que aquele, por quem e para quem todas 
as coisas existem, e que desejou conduzir 
muitos filhos à glória, levasse o iniciador 
da salvação deles à consumação, por 
meio de sofrimentos.11Pois tanto Jesus, 
o santificador, quanto os santificados, 
são descendentes do mesmo ancestral; 
por esta razão, ele não se envergonha de 
os chamar irmãos,12dizendo: “Anunciarei 
o teu nome a meus irmãos; e no meio da 
assembléia te louvarei”.– Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (8)
R. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o 
que criastes.

1. Ó Senhor, nosso Deus, como é 
grande vosso nome por todo o universo! 
Perguntamos: “Senhor, que é o homem, 
para dele assim vos lembrardes e o 
tratardes com tanto carinho?” – R.

2. Pouco abaixo de Deus o fizestes, 
coroando-o de glória e esplendor; vós lhe 
destes poder sobre tudo, vossas obras aos 
pés lhe pusestes. – R.

3. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo 

o gado e as feras da mata; passarinhos e 
peixes dos mares, todo ser que se move 
nas águas. – R.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia.

Acolhei a palavra de Deus, não como 
palavra humana, mas como mensagem 
de Deus o que ela é, em verdade! 

Evangelho -  Mc 1,21-28
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
21Estando com seus discípulos em 
Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, 
entrou na sinagoga e começou a ensinar. 
22Todos ficavam admirados com o seu 
ensinamento, pois ensinava como quem 
tem autoridade, não como os mestres 
da lei. 23Estava então na sinagoga um 
homem possuído por um espírito mau. 
Ele gritou: 24”Que queres de nós, Jesus 
nazareno? Vieste para nos destruir? Eu 
sei quem tu és: tu és o santo de Deus”. 
25Jesus o intimou: “Cala-te e sai dele!” 
26Então o espírito mau sacudiu o homem 
com violência, deu um grande grito e 
saiu. 27E todos ficaram muito espantados 
e perguntavam uns aos outros: “O que é 
isto? Um ensinamento novo dado com 
autoridade: Ele manda até nos espíritos 
maus, e eles obedecem!” 28E a fama de 
Jesus logo se espalhou por toda parte, em 
toda a região da Galiléia.

Palavra da salvação.

Louvemos a Jesus Cristo, que alimenta e 
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Jesus se oferece ao Pai e nos oferece com Ele. 
Somos hóstias vivas no Senhor.

Sobre as oferendas: Possa agradar-vos, 
ó Deus, a oferenda do vosso povo; que 
ela nos obtenha a santificação e o que 
confiantes vos pedimos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Eu vim para que 
tenham a vida e a tenham cada vez mais, 
diz o Senhor (Jo 10,10).

Depois da comunhão: Deus todo-
poderoso, que refazeis as nossas forças 
pelos vossos sacramentos, nós suplicamos 
a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

fortalece a sua Igreja. Oremos cheios de 
confiança, dizendo: 

R. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo! 

1.Senhor Jesus, fazei que todos os homens 
se salvem, 

– e cheguem ao conhecimento da 
verdade. R. 

2.Protegei o Santo Padre, o Papa N. e o 
nosso bispo N.; 

– ajudai-os com o vosso poder. R. 

3.Favorecei os que procuram trabalho 
justo e estável, 

– para que vivam felizes e tranquilos. R. 

4.Sede, Senhor, o refúgio dos pobres e 
oprimidos, 

– ajudai-os na tribulação. R. 

(Intenções livres) 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Ergamos os nossos olhos para aquele que 
tem o céu como trono; a multidão dos 
anjos o adora, cantando a uma só voz: eis 
aquele cujo poder é eterno. Jesus gostava 
de estar em casa com os seus. Aqui 
estamos em casa com ele. Na celebração 
eucarística Ele nos estende a mão e nos 
comunica vida.

DIA 16 – QUARTA-FEIRA
DA I SEMANA DO 
TEMPO COMUM

(verde – ofício do dia)

RITOS INICIAIS
Oração do dia: Ó Deus, atendei como 
pai às preces do vosso povo; dai-nos a 
compreensão dos nossos deveres e a força 
de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

Nosso Sumo Sacerdote, cheio de misericórdia é 
o Filho de Deus feito humano como nós. Veio 
nos libertar, nos curar, para que pudéssemos 
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Evangelho - Mc 1,29-39 
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo,29Jesus saiu da sinagoga 
e foi, com Tiago e João, para a casa de 
Simão e André. 30A sogra de Simão estava 
de cama, com febre, e eles logo contaram 
a Jesus. 31E ele se aproximou, segurou 
sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, 
a febre desapareceu; e ela começou a 
servi-los. 32À tarde, depois do pôr-do-
sol, levaram a Jesus todos os doentes e 
os possuídos pelo demônio. 33A cidade 
inteira se reuniu em frente da casa. 
34Jesus curou muitas pessoas de diversas 
doenças e expulsou muitos demônios. 
E não deixava que os demônios 
falassem, pois sabiam quem ele era. 35De 
madrugada, quando ainda estava escuro, 
Jesus se levantou e foi rezar num lugar 
deserto. 36Simão e seus companheiros 
foram à procura de Jesus. 37Quando o 
encontraram, disseram: “Todos estão te 
procurando”. 38Jesus respondeu: “Vamos 
a outros lugares, às aldeias da redondeza! 
Devo pregar também ali, pois foi para 
isso que eu vim”. 39E andava por toda a 
Galiléia, pregando em suas sinagogas e 
expulsando os demônios.
Palavra da salvação.

servir. Vindo em nosso socorro, vamos nós a 
Ele e o escutemos.

I Leitura (Hb 2,14-18): Leitura da 
carta aos Hebreus –14Visto que os filhos 
têm em comum a carne e o sangue, 
também Jesus participou da mesma 
condição, para assim destruir, com a 
sua morte, aquele que tinha o poder da 
morte, isto é, o diabo,15e libertar os que, 
por medo da morte, estavam a vida toda 
sujeitos à escravidão.16Pois, afinal, não 
veio ocupar-se com os anjos, mas com a 
descendência de Abraão.17Por isso devia 
fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, 
para se tornar um sumo sacerdote 
misericordioso e digno de confiança nas 
coisas referentes a Deus, a fim de expiar 
os pecados do povo. 18Pois, tendo ele 
próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de 
socorrer os que agora sofrem a tentação. – 
Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (105/104) 
R. O Senhor se lembra sempre da aliança.
1. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, 
anunciai entre as nações seus grandes 
feitos! Cantai, entoai salmos para ele, 
publicai todas as suas maravilhas! – R.
2. Gloriai-vos em seu nome que é santo, 
exulte o coração que busca a Deus! 
Procurai o Senhor Deus e seu poder, 
buscai constantemente a sua face! – R.
3. Descendentes de Abraão, seu servidor, 
e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, 
o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis 
em toda a terra. – R.
4. Ele sempre se recorda da aliança, 
promulgada a incontáveis gerações; da 
aliança que ele fez com Abraão, e do seu 
santo juramento a Isaac. – R.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Louvemos a Cristo, pastor e guia de 
nossas almas, que ama e protege o 
seu povo; e, pondo nele toda a nossa 
esperança, supliquemos: 

R. Senhor, protegei o vosso povo! 

1.Pastor eterno, protegei o nosso Bispo N., 

– e todos os pastores da vossa Igreja. R. 

2.Olhai com bondade para os que sofrem 

R. Aleluia, aleluia, aleluia.

Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as 
conheço e elas me seguem. (Jo 10,27)

ORAÇÃO UNIVERSAL
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perseguição, 

– e apressai-vos em libertá-los de seus 
sofrimentos. R. 

3.Tende compaixão dos pobres e 
necessitados, 

– e dai pão aos que têm fome. R. 

4.Iluminai os que têm a responsabilidade 
de fazer as leis das nações, 

– para que em tudo possam discernir com 
sabedoria e equidade. R. 

(Intenções livres)

presentes e atuantes na Eucaristia, para a 
vida do mundo.

Sobre as oferendas: Possa agradar-vos, 
ó Deus, a oferenda do vosso povo; que 
ela nos obtenha a santificação e o que 
confiantes vos pedimos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Eu vim para 
que tenham a vida e a tenham cada vez 
mais, diz o Senhor (Jo 10,10).

Depois da comunhão: Deus todo-
poderoso, que refazeis as nossas forças 
pelos vossos sacramentos, nós suplicamos 
a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

A Morte e a Ressurreição de Jesus se tornam 

Este insigne pai do monaquismo nasceu 
no Egito por volta do ano 250. Depois 
da morte dos pais, distribuiu seus bens 
aos pobres e retirou-se para o deserto, 
onde começou a levar vida de penitente. 
Teve numerosos discípulos e trabalhou 
em defesa da Igreja, estimulando os 
confessores da fé durante a perseguição 
de Diocleciano e apoiando Santo 
Atanásio na luta contra os arianos. 
Morreu em 356.

O justo florescerá como a palmeira; 
crescerá como o cedro do Líbano, 
plantado na casa do Senhor, nos átrios 
de nosso Deus (Sl 91,13s). Deus é sempre 
“hoje”. Não importa a duração da nossa 
vida. Sempre que nos aproximemos 
dele, nos tornamos seus companheiros. 
Nossa celebração é o momento de mais 
intimidade com o Senhor.
Rezemos hoje, dia 17 de Janeiro pelo 
Aniversário de Ordenação Presbiteral 
de Pe. Francisco de Lellis Maciel – 
Camiliano.

DIA 17 – QUINTA-FEIRA
DA I SEMANA DO TEMPO COMUM

SANTO ANTÃO ABADE
(branco – ofício da memória)

RITOS INICIAIS
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LITURGIA DA PALAVRA

Oração do dia: Ó Deus, que chamastes 
ao deserto santo Antão, pai dos monges, 
para vos servir por uma vida heróica, dai-
nos, por suas preces, a graça de renunciar 
a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

Jesus sente compaixão de nós. Sabe assumir 
as nossas dores como se fossem dele. Por isso, 
ouçamos sua voz e deixemos que ele faça o 
nosso coração semelhante ao dele. Lutemos 
contra o pecado e teremos assim, um coração 
cheio de liberdade e misericórdia.

Leitura (Hb 3,7-14): Leitura da carta aos 
Hebreus – Irmãos, 7escutai o que declara 
o Espírito Santo: “Hoje, se ouvirdes a sua 
voz, 8não endureçais os vossos corações, 
como aconteceu na provocação, no dia da 
tentação, no deserto, 9onde vossos pais me 
tentaram, colocando-me à prova, 10embora 
vissem as minhas obras, durante quarenta 
anos. Por isso me irritei com essa geração e 
afirmei: sempre se enganam no coração e 
desconhecem os meus caminhos. 11Assim 
jurei em minha ira: não entrarão no meu 
repouso”. 
12Cuidai, irmãos, que não se ache em 
algum de vós um coração transviado pela 
incredulidade, levando-o a afastar-se do 
Deus vivo. 13Antes, animai-vos uns aos 
outros, dia após dia, enquanto ainda se 
disser “hoje”, para que nenhum de vós se 
endureça pela sedução do pecado, 14pois 
tornamo-nos companheiros de Cristo, 
contanto que mantenhamos firme até ao 
fim a nossa confiança inicial. – Palavra 
do Senhor.

Salmo de resposta (95/94)
R. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fecheis 
os vossos corações.

1. Vinde adoremos e prostremo-nos por 
terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos 
criou!
Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, 
e nós somos o seu povo e seu rebanho, 
as ovelhas que conduz com sua mão. – R.
2. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não 
fecheis os corações como em Meriba, 
como em Massa, no deserto, aquele 
dia, em que outrora vossos pais me 
provocaram, apesar de terem visto as 
minhas obras. – R.
3. Quarenta anos desgostou-me aquela 
raça e eu disse: Eis um povo transviado, 
seu coração não conheceu os meus 
caminhos! E por isso lhes jurei na minha 
ira:  Não entrarão no meu repouso 
prometido!” – R.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

R. Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesus pregava a boa nova, o reino 
anunciando, e curava toda espécie de 
doenças entre o povo. (Mt 4,23)

Evangelho - Mc 1,40-45 
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.

Naquele tempo,40um leproso chegou 
perto de Jesus, e de joelhos pediu: 
“Se queres tens o poder de curar-me”.  
41Jesus, cheio de compaixão, estendeu a 
mão, tocou nele e disse: “Eu quero: fica 
curado!” 42No mesmo instante a lepra 
desapareceu e ele ficou curado. 43Então 
Jesus o mandou logo embora, 44falando 
com firmeza: “Não contes nada disso 
a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote 
e oferece, pela tua purificação, o que 
Moisés ordenou, como prova para eles!”  
45Ele foi e começou a contar e a divulgar 
muito o fato. Por isso Jesus não podia 
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mais entrar publicamente numa cidade: 
ficava fora, em lugares desertos. E de toda 
parte vinham procurá-lo. 

Palavra da salvação.

4.Livrai-nos, Senhor, de todos os perigos, 

– e abençoai os nossos lares). R. 

(Intenções livres) 

LITURGIA EUCARÍSTICAORAÇÃO UNIVERSAL

Irmãos e irmãs caríssimos, exultemos 
em Deus nosso Salvador, cuja alegria é 
enriquecer-nos com seus dons; e peçamos 
com todo fervor: 

R. Dai-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz! 

1.Deus eterno, para quem mil anos são o 
dia de ontem que passou, 

– lembrai-nos sempre que a vida é como 
a erva que de manhã floresce e à tarde 
fica seca. R. 

2.Alimentai o vosso povo com o maná, 
para que não passe fome, 

– e dai-lhe a água viva para que nunca 
mais tenha sede. R. 

3.Fazei que os vossos fiéis procurem e 
saboreiem as coisas do alto, 

– e vos glorifiquem com o seu trabalho e 
o seu descanso. R. 

A Eucaristia é festa que antecipa o banquete 
festivo do céu.

Sobre as oferendas: Aceitai, ó Deus, 
nossas humildes oferendas trazidas ao 
altar na festa de santo Antão, para que, 
desapegados dos bens terrenos, vos 
tenhamos por única riqueza. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Se queres ser 
perfeito, vai, vende o que tens e dá aos 
pobres. Depois, vem e segue-me, diz o 
Senhor (Mt 19,21).

Depois da comunhão: Ó Deus, que 
nos fortalecestes pelo vosso sacramento, 
concedei-nos vencer as tentações do 
inimigo, como destes a santo Antão 
esplêndidas vitórias contra as forças do 
mal. Por Cristo, nosso Senhor.

DIA 18 – SEXTA-FEIRA
I SEMANA DO 

TEMPO COMUM

(verde – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Ergamos os nossos olhos para aquele 

que tem o céu como trono; a multidão 
dos anjos o adora, cantando a uma só 
voz: eis aquele cujo poder é eterno. Jesus 
está conosco e nos convida a sentar à 
mesa com ele. Reunimo-nos ao redor de 
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sua mesa e, ao nos acolhermos uns aos 
outros, amemos o Senhor que nos perdoa 
e enche de paz nossos corações.

Oração do dia: Ó Deus, atendei como 
pai às preces do vosso povo; dai-nos a 
compreensão dos nossos deveres e a força 
de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

Ao longo de nossa vida, somos marcados pelo 
sofrimento, pelo cansaço, pelos nossos erros. 
Jesus nos chama a confiar nele e confiar a Ele 
nossas dores. Ele nos perdoa e enche nossas 
vidas com sua ternura e seu amor.

I Leitura (Hb 4,1-5.11): Leitura da 
carta aos Hebreus – Irmãos, 1tenhamos 
cuidado, enquanto nos é oferecida a 
oportunidade  de entrar no repouso de 
Deus, não aconteça que alguém de vós 
fique para trás. 2Também nós, como 
eles, recebemos uma boa nova. Mas a 
proclamação da palavra de nada lhes 
adiantou, por não ter sido acompanhada 
da fé  naqueles que a tinham ouvido, 
3enquanto nós, que acreditamos, 
entramos no seu repouso. É assim como 
ele falou: “Por isso jurei na minha ira: 
jamais entrarão no meu repouso”. Isso, 
não obstante as obras de Deus estarem 
terminadas desde a criação do mundo. 
4Pois, em certos lugares, assim falou do 
sétimo dia: “E Deus repousou no sétimo 
dia de todas as suas obras”, 5e ainda 
novamente: “Não entrarão no meu 
repouso”. 11Esforcemo-nos,  portanto, por 
entrar neste repouso, para que ninguém 
repita o acima referido exemplo de 
desobediência. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (78/77)
R. Não vos esqueçais das obras do Senhor!

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

1. Tudo aquilo que ouvimos e 
aprendemos, e transmitiram para nós 
os nossos pais, à nova geração nós 
contaremos: as grandezas do Senhor e 
seu poder. – R.

2. Levantem-se e as contem a seus 
filhos, para que ponham no Senhor sua 
esperança; das obras do Senhor não se 
esqueçam,  e observem fielmente os seus 
preceitos. – R.

3. Nem se tornem, a exemplo de seus 
pais, rebelde e obstinada geração, uma 
raça de inconstante coração, infiel ao 
Senhor Deus, em seu espírito. – R.

R. Aleluia, aleluia, aleluia.
Um grande profeta surgiu entre nós e 
Deus visitou o seu povo, aleluia. (Lc 7,16)

Evangelho - Mc 2,1-12 
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
1Alguns dias depois, Jesus entrou de 
novo em Cafarnaum. Logo se espalhou 
a notícia de que ele estava em casa. 2E 
reuniram-se ali tantas pessoas, que já 
não havia lugar, nem mesmo diante da 
porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. 
3Trouxeram-lhe, então, um paralítico, 
carregado por quatro homens. 4Mas não 
conseguindo chegar até Jesus, por causa 
da multidão, abriram então o teto, bem 
em cima do lugar onde ele se encontrava. 
Por essa abertura desceram a cama em 
que o paralítico estava deitado. 5Quando 
viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao 
paralítico: “Filho, os teus pecados estão 
perdoados”.6Ora, alguns mestres da 
lei, que estavam ali sentados, refletiam 
em seus corações: 7“Como este homem 
pode falar assim? Ele está blasfemando: 
ninguém pode perdoar pecados, a não 
ser Deus”. 8Jesus percebeu logo o que 
eles estavam pensando no seu íntimo, e 
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disse: “Por que pensais assim em vossos 
corações? 9O que é mais fácil: dizer 
ao paralítico: ‘Os teus pecados estão 
perdoados’, ou dizer: ‘Levanta-te, pega a 
tua cama e anda’? 10Pois bem, para que 
saibais que o Filho do homem tem, na 
terra, poder de  perdoar pecados, disse 
ele ao paralítico: 11eu te ordeno: levanta-
te, pega tua cama, e vai para tua casa!”  12O 
paralítico então se levantou e, carregando 
a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram 
todos admirados e louvavam a Deus, 
dizendo: “Nunca vimos uma coisa assim”.
Palavra da salvação. 

querem se consagrar ao serviço do vosso 
reino, 

– a fim de vos seguirem mais de perto na 
castidade, pobreza e obediência. R. 

4.Conservai o propósito de vossas filhas 
que vos consagraram sua virgindade, 

– para que sigam a vós, Cordeiro divino, 
aonde quer que vades. R. 

(Intenções livres) 

Elevemos os corações cheios de gratidão 
a nosso Senhor e Salvador, que abençoa 
o seu povo com toda sorte de bênçãos 
espirituais; e peçamos com fé: 

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo! 

1.Deus de misericórdia, protegei o Santo 
Padre, o Papa N., e o nosso Bispo N., 

– e fortalecei-os para que guiem fielmente 
a vossa Igreja. R. 

2.Protegei, Senhor, o nosso país, 

– e afastai para longe dele todos os males. R. 

3.Multiplicai, como rebentos de oliveira 
ao redor de vossa mesa, os filhos que 

ORAÇÃO UNIVERSAL
LITURGIA EUCARÍSTICA

A Ceia Eucarística é a maior adoração que 
damos a Deus e recebemos a doação do seu amor.

Sobre as oferendas: Possa agradar-vos, 
ó Deus, a oferenda do vosso povo; que 
ela nos obtenha a santificação e o que 
confiantes vos pedimos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Eu vim para 
que tenham a vida e a tenham cada vez 
mais, diz o Senhor (Jo 10,10).

Depois da comunhão: Deus todo-
poderoso, que refazeis as nossas forças 
pelos vossos sacramentos, nós suplicamos 
a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.
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DIA 19 – SÁBADO
I SEMANA DO 

TEMPO COMUM

(verde – ofício do dia)*

RITOS INICIAIS

Ergamos os nossos olhos para aquele que 
tem o céu como trono; a multidão dos 
anjos o adora, cantando a uma só voz: 
eis aquele cujo poder é eterno. Somos 
limitados. Somos pecadores. Deus não 
teme estar conosco. Ele se aproxima de 
nós e nos dar desde agora o dom de sua 
graça que tanto esperamos.

Oração do dia: Ó Deus, atendei como 
pai às preces do vosso povo; dai-nos a 
compreensão dos nossos deveres e a força 
de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

A Palavra é capaz de cortar o mal e mostrar 
o que realmente somos. Nada está escondido 
aos olhos de Deus. O olhar de Deus não é 
de condenação e sim de compaixão pelas 
nossas fraquezas. Aproxime-nos com sinceridade e 
alcancemos os auxílios necessários às nossas vidas.

Leitura (Hb 4,12-16): Leitura da 
carta aos Hebreus – Irmãos,12a palavra de 
Deus é viva, eficaz e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes. Penetra 
até dividir alma e espírito, articulações e 
medulas. Ela julga os pensamentos e as 
intenções do coração. 13E não há criatura 
que possa ocultar-se diante dela. Tudo 
está nu e descoberto aos seus olhos, e é a 

ela que devemos prestar contas.
14Temos um sumo sacerdote  eminente, 
que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. 
Por isso, permaneçamos firmes na fé que 
professamos. 15Com efeito, temos um 
sumo sacerdote capaz de se compadecer 
de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi 
provado em tudo como nós, com exceção 
do pecado. 16Aproximemo-nos então, com 
toda a confiança, do trono da graça, para 
conseguirmos misericórdia e alcançarmos 
a graça de um auxílio no momento 
oportuno. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (19/18)
R. Vossas palavras são espírito, são vida, 
tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna.

1. A lei do Senhor Deus é perfeita,  
conforto para a alma! O testemunho do 
Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. – 
R. 

2. Os preceitos do Senhor são precisos, 
alegria ao coração. O mandamento do 
Senhor é brilhante, para os olhos é uma 
luz. – R.

3. É puro o temor do Senhor, imutável 
para sempre. Os julgamentos do Senhor 
são corretos e justos igualmente. – R. 

4. Que vos agrade o cantar dos meus 
lábios  e a voz da minha alma; que ela 
chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e 
redentor! – R.
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1.Senhor Jesus Cristo, que consolais os 
humildes e os aflitos, 

– olhai para as lágrimas dos pobres e 
oprimidos. R. 

2.Deus de misericórdia, ouvi o gemido 
dos agonizantes, 

– e enviai os vossos anjos para que os 
aliviem e confortem. R. 

3.Fazei que todos os exilados sintam a 
ação da vossa providência, 

– para que regressem à sua pátria e 
também alcancem, um dia, a pátria 
eterna. R. 

4.Mostrai os caminhos do vosso amor 
aos que vivem no pecado, 

– para que se reconciliem convosco e 
com a Igreja. R.

(Intenções livres) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORAÇÃO UNIVERSAL

R. Aleluia, aleluia, aleluia.

O Espírito do Senhor repousa sobre 
mim e enviou-me a anunciar aos pobres 
o evangelho. (Lc 4,18)

Evangelho - Mc 2,13-17
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, 13Jesus saiu de novo para 
a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu 
encontro e Jesus os ensinava. 14Enquanto 
passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, 
sentado na coletoria de impostos, e 
disse-lhe: “Segue-me!” Levi se levantou 
e o seguiu. 15E aconteceu que, estando à 
mesa na casa de Levi, muitos cobradores 
de impostos e pecadores também estavam 
à mesa com Jesus e seus discípulos. Com 
efeito, eram muitos os que o seguiam. 
16Alguns doutores da lei, que eram 
fariseus, viram que Jesus estava comendo 
com pecadores e cobradores de impostos. 
Então eles perguntaram aos discípulos: 
“Por que ele come com os cobradores de 
impostos e pecadores?”  17Tendo ouvido, 
Jesus respondeu-lhes: “Não são as pessoas 
sadias que precisam de médico, mas as 
doentes. Eu não vim para chamar justos, 
mas sim pecadores”.

Palavra da salvação.

Oferecer comida é entregar um pouco da 
própria vida. Na sua Ceia Jesus se entrega 
todo a nós.

Sobre as oferendas: Possa agradar-vos, 
ó Deus, a oferenda do vosso povo; que 
ela nos obtenha a santificação e o que 
confiantes vos pedimos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Eu vim para 
que tenham a vida e a tenham cada vez 
mais, diz o Senhor (Jo 10,10).

Depois da comunhão: Deus todo-
poderoso, que refazeis as nossas forças 
pelos vossos sacramentos, nós suplicamos 
a graça de vos servir por uma vida que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

Bendigamos a Cristo nosso Senhor, 
que se compadeceu dos que choravam 
e enxugou suas lágrimas. Cheios de 
confiança lhe peçamos: 

R. Senhor, tende compaixão do vosso 
povo! 
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*Memória Facultativa
Nossa Senhora aos 

Sábados
(branco, Pref. de Nossa Senhora I ou 

II – ofício da memória)

Antífona da Entrada: Salve, ó Santa 
Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei, 
que governa o céu e a terra pelos 
séculos eternos. ( Sedúlio).

Oração do Dia: Senhor nosso Deus, 
concedei-nos sempre saúde de alma e 
corpo, e fazei que, pela intercessão da 
Virgem Maria, libertos das tristezas 
presentes, gozemos as alegrias eternas. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

Sobre as Oferendas: Socorra-nos, ó 
Pai, a humanidade do vosso Filho, 
que, ao nascer da Virgem Mãe, 
não diminuiu, mas consagrou a 
sua integridade. E fazei que ele, 
apagando os nosso pecados, vos 
torne agradáveis nossas oferendas. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona de Comunhão: Feliz o seio 
da Virgem Maria que trouxe o Filho 
do eterno Pai. (Cf. Lc11,27)

Depois da Comunhão: Recebemos, 
ó Deus, o sacramento celeste, 
alegrando-nos nesta festa da Virgem 
Maria. Concedei-nos a graça de imitá-
la, servindo  ao mistério da nossa 
Redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

DIA 20 – DOMINGO
II DO TEMPO COMUM

(verde, glória, creio – 2ª semana do saltério)

RITOS INICIAIS

Que toda a terra se prostre diante de vós, 
ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, 
Deus altíssimo! (Sl 65,4). O Dia do Senhor 
nos convida a celebrar a Ressurreição. 
Dia da festa, Dia do encontro de irmãos. 
Dia de antecipar a alegria eterna do céu. 
O Cristo, o Vivente, anima a festa no 
coração.

Rezemos pela Paróquia São Sebastião – 
Aquidabam, Cachoeiro de Itapemirim – 

ES que comemora seu padroeiro

Oração do dia:  Deus eterno e todo-
poderoso, que governais o céu e a terra, 
escutai com bondade as preces do vosso 
povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

A Igreja, Esposa de Cristo, vê nossa vida 
se transformar pela Palavra do Senhor. A 
expressão da fidelidade vem a Mãe de Jesus: 
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fazer o que Ele disser. Quem dá o passo da fé 
reconhece a glória do Senhor. Sua vida será 
servir na variedade dos ministérios e dará 
alegria a Deus.

I leitura (Is 62,1-5): Leitura do livro 
do profeta Isaías – 1Por amor de Sião 
não me calarei, por amor de Jerusalém 
não descansarei, enquanto não surgir 
nela, como um luzeiro, a justiça e não 
se acender nela, como uma tocha, a 
salvação. 2As nações verão a tua justiça, 
todos os reis verão a tua glória; serás 
chamada com um nome novo, que a 
boca do Senhor há de designar. 3E serás 
uma coroa de glória na mão do Senhor, 
um diadema real nas mãos de teu Deus. 
4Não mais te chamarão abandonada, e 
tua terra não mais será chamada Deserta; 
teu nome será minha predileta e tua terra 
será a bem-casada, pois o Senhor agradou-
se de ti e tua terra será desposada. 5Assim 
como o jovem desposa a donzela, assim 
teus filhos te desposam; e como a noiva é 
a alegria do noivo, assim também tu és a 
alegria de teu Deus. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (96/95)
R. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
manifestai os seus prodígios entre os povos!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 
Cantai e bendizei seu santo nome! – R.

2. Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as nações, 
e entre os povos do universo seus 
prodígios! – R.

3. Ó família das nações, dai ao Senhor, 
ó nações, dai ao Senhor poder e glória, 
dai-lhe a glória que é devida ao seu 
nome! Oferecei um sacrifício nos seus 
átrios. – R.

4. Adorai-o no esplendor da santidade, 

terra inteira, estremecei diante dele! 
Publicai entre as nações: “Reina o 
Senhor!” pois os povos ele julga com 
justiça. – R.

II leitura (1Cor 12,4-11): Leitura da 
primeira carta de Paulo aos Coríntios –
Irmãos, 4há diversidade de dons, mas um 
mesmo é o Espírito. 5Há diversidade de 
ministérios, mas um mesmo é o Senhor. 
6Há diferentes atividades, mas um mesmo 
Deus que realiza todas as coisas em todos. 
7A cada um é dada a manifestação do 
Espírito em vista do bem comum. 8A um é 
dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. 
A outro, a palavra da ciência segundo o 
mesmo Espírito. 9A outro, a fé no mesmo 
Espírito. A outro, o dom de curas no 
mesmo Espírito. 10A outro, o poder de 
fazer milagres. A outro, profecia. A outro, 
discernimento de espíritos. A outro, falar 
línguas estranhas. A outro, interpretação 
de línguas. 11Todas estas coisas as realiza um 
e o mesmo Espírito, que distribui a cada 
um conforme quer. – Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

R. Aleluia, aleluia, aleluia.

O Senhor Deus nos chamou, por meio 
do evangelho, a fim de alcançarmos a 
glória de Cristo. (2Ts 2,14)

Evangelho - Jo 2,1-11
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.

Naquele tempo, 1houve um casamento 
em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus 
estava presente. 2Também Jesus e seus 
discípulos tinham sido convidados para o 
casamento. 3Como o vinho veio a faltar, a 
mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais 
vinho”. 4Jesus respondeu-lhe: “Mulher, 
por que dizes isto a mim? Minha hora 
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ainda não chegou”. 5Sua mãe disse aos 
que estavam servindo: “Fazei o que ele 
vos disser”. 6Estavam seis talhas de pedra 
colocadas aí para a purificação que os 
judeus costumam fazer. Em cada uma 
delas cabiam mais ou menos cem litros. 
7Jesus disse aos que estavam servindo: 
“Enchei as talhas de água”. Encheram-nas 
até a boca. 8Jesus disse: “Agora tirai e levai 
ao mestre-sala”. E eles levaram. 9O mestre-
sala experimentou a água, que se tinha 
transformado em vinho. Ele não sabia de 
onde vinha, mas os que estavam servindo 
sabiam, pois eram eles que tinham tirado 
a água. 10O mestre-sala chamou então o 
noivo e lhe disse: “Todo mundo serve 
primeiro o vinho melhor e, quando os 
convidados já estão embriagados, serve 
o vinho menos bom. Mas tu guardaste 
o vinho melhor até agora!” 11Este foi o 
início dos sinais de Jesus. Ele o realizou 
em Caná da Galiléia e manifestou a sua 
glória, e seus discípulos creram nele.

Palavra da salvação.

Pistas para a reflexão
1ª leitura: O Profeta fala de um amor 
conjugal entre Deus e seu povo. Nova luz, 
nova festa, nova justiça, novo nome, nova 
salvação serão as roupas apropriadas para 
o casamento. Deus se agrada do seu povo 
e nunca quebrará sua Aliança de amor.

2ª leitura: Os dons do Espírito Santo 
são a qualificação para os operários 
capacitados na obra de Jesus. Ministérios 
e atividades constroem na Igreja e no 
mundo o bem de todos. O Espírito Santo 
dá unidade aos serviços que cada um 
assume a seu modo e no seu lugar.

Evangelho: A pedra, isto é, o coração 
endurecido pelo apego à Lei, não é mais 
capaz de gerar ou purificar a vida. O 
vinho novo e melhor, quer dizer, Jesus, 
realiza a união com a vontade de Deus. 

Com Maria acheguemo-nos a Jesus. Com 
os Apóstolos creiamos nele. Com toda a 
Igreja, façamos o que Ele Disser.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Recordando a bondade de Cristo que, 
compadecido do povo faminto, realizou 
em favor dele maravilhas de amor, com 
gratidão elevemos a ele as nossas preces; 
e digamos: 

R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor! 

1.Reconhecemos, Senhor, que todos os 
benefícios recebidos neste dia vieram de 
vossa bondade; 

– que eles não voltem para vós sem 
produzir frutos em nosso coração. R. 

2.Luz e salvação da humanidade, protegei 
aqueles que dão testemunho de vós em 
toda a terra, 

– e acendei neles o fogo do vosso Espírito. R. 

3.Fazei que todos os seres humanos 
respeitem a dignidade de seus irmãos e 
irmãs, de acordo com a vossa vontade, 

– a fim de que, todos juntos, respondam 
com generosidade às mais urgentes 
necessidades do nosso tempo. R. 

4.Médico das almas e dos corpos, aliviai 
os enfermos e assisti os agonizantes, 

– e visitai-nos e confortai-nos com a vossa 
misericórdia. R. 

(intenções livres) 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Pela Eucaristia consagramos a Deus o primeiro 
dia da semana, esperando o dia eterno do céu.
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Sobre as oferendas: Concedei-nos, ó 
Deus, a graça de participar constante-
mente da eucaristia, pois todas as vezes 
que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Sabemos que 

Deus nos ama, e cremos no seu amor 
(1Jo 4,16).

Depois da comunhão: Penetrai-nos, ó 
Deus, com o vosso espírito de carida-de, 
para que vivam unidos no vosso amor os 
que alimentais com o mesmo pão. Por 
Cristo, nosso Senhor.

DIA 21 – SEGUNDA-FEIRA
MEMÓRIA DE SANTA INÊS,

VIRGEM E MÁRTIR.
(vermelho, Pref. comum ou 

dos santos – ofício da memória)

RITOS INICIAIS

Esta é uma virgem sábia, do número das 
prudentes, que foi ao encontro de Cristo 
com sua lâmpada acesa. Santa Inês, 
Virgem e Mártir romana, é lembrada 
hoje em toda a Igreja. Preferiu morrer 
a renegar a fé, mesmo ainda tão jovem. 
A Eucaristia une a vida e a morte dos 
cristãos ao sacrifício de Cristo.
Rezemos hoje, pelo Aniversário de 
Nascimento de Pe. Sebastião Lopes da Silva.

Oração do dia: Deus eterno e todo-
poderoso, que escolheis as criaturas mais 
frágeis para confundir os poderosos, dai-
nos, ao celebrar o martírio de santa Inês, 
a graça de imitar sua constância na fé. 
Por nosso senhor Jesus Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

tiramos, pela penitência, algo de mau em nós 
estamos dando espaço a Deus. Ele nos fará 
novos. Jesus mesmo, por estar unido a nós, quis 
aprender a obedecer ao Pai, entregando-se a Ele.

I Leitura (Hb 5,1-10): Leitura da carta 
aos Hebreus – 1Todo sumo sacerdote é 
tirado do meio dos homens e instituído 
em favor dos homens nas coisas que 
se referem a Deus, para oferecer dons 
e sacrifícios pelos pecados. 2Sabe ter 
compaixão dos que estão na ignorância e 
no erro, porque ele mesmo está cercado 
de fraqueza. 3 Por isso, deve oferecer 
sacrifícios tanto pelos pecados do povo, 
quanto pelos seus próprios. 4Ninguém 
deve atribuir-se esta honra, senão o que foi 
chamado por Deus, como Aarão. 5Deste 
modo, também Cristo não se atribuiu a 
si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, 
mas foi aquele que lhe disse: “Tu és o 
meu Filho, eu hoje te gerei”. 6Como diz 
em outra passagem: “Tu és sacerdote 
para sempre, na ordem de Melquisedec”. 
7Cristo, nos dias de sua vida terrestre, 
dirigiu preces e súplicas, com forte clamor 

Jejuar é, antes de tudo, reconhecer a própria 
fraqueza e a limitação pessoal. Quando 
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não jejuam?” 19Jesus respondeu: “Os 
convidados de um casamento poderiam, 
por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo 
está com eles? Enquanto o noivo está com 
eles, os convidados não podem jejuar. 
20Mas vai chegar o tempo em que o noivo 
será tirado do meio deles; aí, então, eles 
vão jejuar.21Ninguém põe um remendo 
de pano novo numa roupa velha; porque 
o remendo novo repuxa o pano velho e o 
rasgão fica maior ainda. 22Ninguém põe 
vinho novo em odres velhos; porque o 
vinho novo arrebenta os odres velhos e 
o vinho e os odres se perdem. Por isso, 
vinho novo em odres novos”.

Palavra da salvação.

e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-
lo da morte. E foi atendido, por causa de 
sua entrega a Deus.  8Mesmo sendo Filho, 
aprendeu o que significa a obediência a 
Deus por aquilo que ele sofreu.  9Mas, na 
consumação de sua vida, tornou-se causa 
de salvação eterna para todos os que lhe 
obedecem. 10De fato, ele foi por Deus 
proclamado sumo sacerdote na ordem de 
Melquisedec. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (110/109) 
R. Tu és sacerdote eternamente segundo a 
ordem do rei Melquisedec!

1. Palavra do Senhor ao meu Senhor: 
“Assenta-te ao lado meu direito até que 
eu ponha os inimigos teus como escabelo 
por debaixo de teus pés!” – R.

2. O Senhor estenderá desde Sião vosso 
cetro de poder, pois ele diz: “Domina 
com vigor teus inimigos. – R. 

3. Tu és príncipe desde o dia em que 
nasceste; na glória e esplendor da 
santidade, como o orvalho, antes da 
aurora, eu te gerei!” – R. 

4. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: 
“Tu és sacerdote eternamente, segundo a 
ordem do rei Melquisedec!” – R. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

ORAÇÃO UNIVERSAL

Com alegria, invoquemos a Deus Pai 
que, tendo no princípio criado o mundo, 
recriou-o pela redenção e não cessa de 
renová-lo por seu amor; e digamos: 

R. Renovai, Senhor, as maravilhas do 
vosso amor! 

1.Nós vos damos graças, Senhor Deus, 
porque revelais o vosso poder na criação 
inteira, 

– e manifestais a vossa providência nos 
acontecimentos da história. R. 

2.Por vosso Filho, que no triunfo da cruz 
anunciou a paz ao mundo, 

– livrai-nos do desespero e do vão temor. R. 

3.A todos os que amam a justiça e por ela 
trabalham, 

– ajudai-os a colaborar com sinceridade 
na construção de uma sociedade renovada 
na verdadeira concórdia. R. 

4.Socorrei os oprimidos, libertai os 
prisioneiros, consolai os aflitos, dai pão 
aos famintos, fortalecei os fracos, 

R. Aleluia, aleluia, aleluia.

A palavra do Senhor é viva e eficaz: ela 
julga os pensamentos e as intenções do 
coração. (Hb 4,12)

Evangelho - Mc 2, 18-22
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, 18os discípulos de João 
Batista e os fariseus estavam jejuando. 
Então, vieram dizer a Jesus: “Por que 
os discípulos de João e os discípulos 
dos fariseus jejuam, e os teus discípulos 
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– para que em todos eles se manifeste a 
vitória da cruz. R.

agrado o nosso culto. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Eis que vem 
o esposo, ide ao encontro do Cristo, o 
Senhor! (Mt 25,6).

Depois da comunhão: Senhor nosso 
Deus, fortalecidos pela participação 
nesta eucaristia, fazei que, a exemplo de 
santa Inês, nos esforcemos por servir 
unicamente a vós, trazendo em nosso 
corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus. 
Que vive e reina para sempre.

LITURGIA EUCARÍSTICA

A Eucaristia é o sacrifício de Jesus unindo a 
si o sacrifício da Igreja. Dele nos vem a vida.

Sobre as oferendas: Ó Deus, ouvi as 
nossas preces, ao proclamarmos as vossas 
maravilhas em santa Inês, e, assim como 
vos agradou por sua vida, seja de vosso 

DIA 22 – TERÇA-FEIRA
DA II SEMANA DO 
TEMPO COMUM

(verde – ofício do dia)*

RITOS INICIAIS

Que toda a terra se prostre diante de 

vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso 

nome, Deus altíssimo! (Sl 65,4). Em cada 

Eucaristia encontramos a maior expressão 

da fidelidade de Deus a nosso respeito. 

Por isso nos é dada uma esperança que 

não causa decepção.

Oração do dia: Deus eterno e todo-

poderoso, que governais o céu e a terra, 

escutai com bondade as preces do vosso 

povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

O amor de Deus não exclui ninguém. Muito 
se cantou: “A Palavra de Deus é a verdade, 
sua Lei, liberdade”. Não é o apego a formas 
e a fórmulas que nos dá vida. Deus não pode 
mentir. Sua decisão de nos amar nos enche de 
esperança e de consolação.

Leitura (Hb 6,10-20): Leitura da 
carta aos Hebreus – Irmãos, 10Deus não 
é injusto, para esquecer aquilo que estais 
fazendo e a caridade que demonstrastes 
em seu nome, servindo e continuando 
a servir os santos. 11Mas desejamos que 
cada um de vós mostre até o fim este 
mesmo empenho pela plena realização 
da esperança, 12para não serdes lentos à 
compreensão, mas imitadores daqueles 
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confirmou sua aliança para sempre. Seu 
nome é santo e é digno de respeito. – R. 

que, pela fé e a perseverança, se tornam 
herdeiros das promessas.  13Pois quando 
Deus fez a promessa a Abraão, não 
havendo alguém maior por quem jurar, 
jurou por si mesmo, 14dizendo: “Eu te 
cumularei de bênçãos e te multiplicarei 
em grande número”. 15E assim, Abraão foi 
perseverante e alcançou a promessa. 16Os 
homens juram, de fato, por alguém mais 
importante, e a garantia do juramento 
põe fim a qualquer contestação. 17Por 
isso, querendo Deus mostrar, com mais 
firmeza, aos  herdeiros da promessa, 
o caráter irrevogável da sua decisão, 
interveio com um juramento. 18Assim, por 
meio de dois atos irrevogáveis, nos quais 
não pode haver mentira por parte de 
Deus, encontramos profunda consolação, 
nós que tudo deixamos para conseguir a 
esperança proposta.  19A esperança, com 
efeito, é para nós qual âncora da vida, 
segura e firme, penetrando para além 
da cortina do santuário, 20aonde Jesus 
entrou por nós, como precursor, feito 
sumo sacerdote eterno na ordem de 
Melquisedec. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta ( 111/110) 
R. O Senhor se lembra sempre da aliança.
1. Eu agradeço a Deus de todo o coração 
junto com todos os seus justos reunidos! 
Que grandiosas são as obras do Senhor, 
elas merecem todo o amor e admiração!
2. O Senhor bom e clemente nos deixou 
a lembrança de suas grandes maravilhas. 
Ele dá o alimento aos que o temem e 
jamais esquecerá sua aliança. – R.
3. Enviou libertação para o seu povo, 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

R. Aleluia, aleluia, aleluia.

Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê 
do saber o Espírito; para que conheçais 
a esperança, reservada para vós como 
herança! (Ef 1,17-18). 

Evangelho - Mc 2,23-28
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

 23Jesus estava passando por uns campos 
de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos 
começaram a arrancar espigas, enquanto 
caminhavam. 24Então os fariseus disseram 
a Jesus: “Olha! Por que eles fazem em 
dia de sábado o que não é permitido?” 
25Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca 
lestes o que Davi e seus companheiros 
fizeram quando passaram necessidade 
e tiveram fome? 26Como ele entrou na 
casa de Deus, no tempo em que Abiatar 
era sumo sacerdote, comeu os pães 
oferecidos a Deus e os deu também aos 
seus companheiros? No entanto, só aos 
sacerdotes é permitido comer esses pães”. 
27E acrescentou: “O sábado foi feito para 
o homem, e não o homem para o sábado. 
28Portanto, o Filho do homem é senhor 
também do sábado”.

Palavra da salvação.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Jesus Cristo quer salvar todos os seres 
humanos; por isso o invoquemos de 
coração sincero; e digamos: 
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R. Atraí, Senhor, todas as coisas para vós! 

1.Bendito sejais, Senhor, porque nos 
libertastes da escravidão do pecado pelo 
vosso sangue precioso; 

– tornai-nos participantes da gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus. R. 

2.Concedei a vossa graça ao nosso bispo 
N. e a todos os bispos da Igreja, 

– para que administrem os vossos 
mistérios com alegria e fervor. R. 

3.Fazei que todos aqueles que se dedicam 
à busca da verdade possam encontrá-la,

– e, encontrando-a, se esforcem por 
buscá-la sempre mais. R. 

4.Assisti, Senhor, os órfãos, as viúvas e 
todos os que vivem abandonados, 

– para que, sentindo-vos próximo deles, 
unam-se mais plenamente a vós. R.

(Intenções livres) 

*MEMÓRIA FACULTATIVA
SÃO VICENTE, DIÁCONO E 

MÁRTIR
(vermelho – ofício da memória)

Diácono e mártir Vicente, diácono 
da Igreja de Saragoça, morreu mártir 
em Valência (Espanha) durante a 
perseguição de Diocleciano, depois 
de sofrer cruéis tormentos. O seu 
culto logo se propagou por toda a 
Igreja

Antífona da entrada: Este santo 
lutou até a morte pela lei de seu 
Deus e não temeu as ameaças dos 
ímpios, pois se apoiava numa rocha 
inabalável.

Oração do dia: Ó Deus, só vós sois 
santo e sem vós ninguém pode ser 
bom. Pela intercessão de são Vicente 
Palotti, dai-nos viver de tal modo 
que não sejamos despojados da 
vossa glória. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo...

Sofre as oferendas: Concedei-nos, 
Deus todo-poderoso, que a nossa 
humilde oferenda, honrando os 
vossos santos, vos seja agradável e nos 
purifique de todo pecado. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Quem 
quiser ser meu discípulo, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, 
dis o Senhor (Mt 16,24).

Depois da comunhão: ó Deus, 
que no aniversário dos santos, nos 
alimentais com o vosso sacramento, 
dai-nos gozar eternamente destes 
bens que por vossa graça recebemos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Deus é fiel ao seu amor. Na Eucaristia 
celebramos a Nova e Eterna Aliança para 
sermos fieis também.

Sobre as oferendas: Concedei-
nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da eucaristia, pois todas 
as vezes que celebramos este sacrifício, 
torna-se presente a nossa redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Sabemos que 
Deus nos ama, e cremos no seu amor 
(1Jo 4,16).

Depois da comunhão: Penetrai-nos, ó 
Deus, com o vosso espírito de ca-ridade, 
para que vivam unidos no vosso amor os 
que alimentais com o mesmo pão. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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Que toda a terra se proste diante de vós, 
ó Deus, e cante louvores  ao vosso nome, 
Deus altíssimo! (Sl 65,4). Jesus, Sacerdote 
para sempre, realiza seu sacerdócio 
através da Igreja. Ele aqui nos reúne para 
nos abençoar com a justiça e a paz.

Oração do dia: Deus eterno e todo-
poderoso, que governais o céu e a terra, 
escutai com bondade as preces do vosso 
povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

permanece sacerdote para sempre. 15Isto 
se torna ainda mais evidente, quando 
surge um outro sacerdote, semelhante a 
Melquisedec, 16não em virtude de uma 
prescrição de ordem carnal, mas segundo 
a força de uma vida imperecível. 17Pois 
diz o testemunho: “Tu és sacerdote para 
sempre na ordem de Melquisedec”. – 
Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (110/109) 
R.Tu és sacerdote eternamente segundo a 
ordem do rei Melquisedec!

1. Palavra do Senhor ao meu Senhor: 
“Assenta-te ao lado meu direito até que 
eu ponha os inimigos teus como escabelo 
por debaixo de teus pés!” – R.

2. O Senhor estenderá desde Sião vosso 
cetro de poder, pois Ele diz: “Domina 
com vigor teus inimigos. – R.

3. Tu és príncipe desde o dia em que 
nasceste; na glória e esplendor da 
santidade, como o orvalho, antes da 
aurora, eu te gerei!”  – R. 

4. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: 
“Tu és sacerdote eternamente, segundo a 
ordem do rei Melquisedec!” – R.

DIA 23 – QUARTA-FEIRA
II SEMANA DO 
TEMPO COMUM

(verde – ofício do dia)

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

Para Jesus, a Lei está a serviço da vida das 
pessoas. A dureza do coração das pessoas é 
capaz de produzir ira e tristeza em Jesus. Seu 
sacerdócio é libertação verdadeira.

Leitura (Hb 7,1-3.15-17): Leitura da 
carta aos Hebreus – Irmãos, 1Melquisedec, 
rei de Salém, sacerdote do Deus 
altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, 
quando esse regressava do combate 
contra os reis, e o abençoou. 2Foi a ele 
que Abraão entregou o dízimo de tudo. 
E o seu nome significa, em primeiro 
lugar, “Rei de Justiça”; e, depois: “Rei 
de Salém”, o que quer dizer “rei da paz”. 
3Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem 
início de dias, nem fim de vida! É assim 
que ele se assemelha ao Filho de Deus e 

R. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus pregava a boa nova, o reino 
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anunciando, e curava toda espécie de 
doenças entre o povo. (Mt 4,23).

Evangelho - Mc 3,1-6
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, 1Jesus entrou de novo 
na sinagoga. Havia ali um homem com a 
mão seca. 2Alguns o observavam para ver 
se haveria de curar em dia de sábado, para 
poderem acusá-lo. 3Jesus disse ao homem 
da mão seca: “Levanta-te e fica aqui no 
meio!” 4E perguntou-lhes: “É permitido 
no sábado fazer o bem ou fazer o mal? 
Salvar uma vida ou deixá-la morrer?” 
Mas eles nada disseram. 5Jesus, então, 
olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, 
porque eram duros de coração; e disse ao 
homem: “Estende a mão”. Ele a estendeu 
e a mão ficou curada. 6Ao saírem, os 
fariseus com os partidários de Herodes, 
imediatamente tramaram, contra Jesus, a 
maneira como haveriam de matá-lo.
Palavra da salvação.

2.Concedei a vossa sabedoria aos que 
governam as nações, 

– para que o vosso conselho ilumine seus 
corações e seus atos. R. 

3.Vós, que tornais os artistas capazes de 
exprimir a vossa beleza, por meio da sua 
sensibilidade e imaginação, 

– fazei de suas obras uma mensagem de 

ORAÇÃO UNIVERSAL

LITURGIA EUCARÍSTICA

Invoquemos a Deus, esperança do seu 
povo; e aclamemos com alegria: 

R. Senhor, sois a esperança do vosso 
povo! 

1.Nós vos damos graças, Senhor, porque 
nos enriquecestes em tudo, por Jesus 
Cristo, 

– com o dom da palavra e do 
conhecimento. R.

alegria e de esperança para o mundo. R.

4.Vós, que não permitis sermos tentados 
acima de nossas forças, 

– fortalecei os fracos e levantai os caídos. R.

(Intenções livres) 
Jesus é o Sumo e Eterno Sacerdote que na 
Eucaristia realiza o perfeito culto e Deus e a 
santificação do seu povo.

Sobre as oferendas: Concedei-
nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da eucaristia, pois todas 
as vezes que celebramos este sacrifício, 
torna-se presente a nossa redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Sabemos que 
Deus nos ama, e cremos no seu amor (1Jo 
4,16).

Depois da comunhão: Penetrai-nos, ó 
Deus, com o vosso espírito de caridade, 
para que vivam unidos no vosso amor os 
que alimentais com o mesmo pão. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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Nasceu na Sabóia em 1567. Ordenado 
sacerdote, trabalhou muito pela 
restauração da fé católica em sua pátria. 
Eleito bispo de Genebra, mostrou-se um 
verdadeiro pastor de seu clero e de seus 
fiéis, instruindo-os com seus escritos e 
obras, tornando-se modelo para todos. 
Morreu em Lião a 28 de dezembro de 
1622, mas foi sepultado definitivamente 
em Annecy, a 24 de janeiro do ano 
seguinte.

Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá 
segundo o meu coração e a minha 
vontade, diz o Senhor (1Sm 2,35). 
Reunidos como Igreja, santuário e tenda 
armada pelo Senhor, celebramos o 
verdadeiro culto a Deus. É Jesus o Sumo 
Sacerdote que se oferece ao Pai e a nós, e 
nos oferece com Ele.

Oração do dia: Ó Deus, para a salvação 
da humanidade, quisestes que são 
Francisco de Sales se fizesse tudo para 
todos; concedei que, a seu exemplo, 
manifestemos sempre a mansidão do 
vosso amor no serviço de nossos irmãos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

Senhor. Assim o reconhecemos como Filho de 
Deus e somos libertos dos nossos males.  

Leitura (Hb 7,25-8,6): Leitura da 
carta aos Hebreus – Irmãos, 25Jesus é 
capaz de salvar para sempre aqueles 
que, por seu intermédio, se aproximam 
de Deus. Ele está sempre vivo para 
interceder por eles. 26Tal é precisamente o 
sumo sacerdote que nos convinha: santo, 
inocente, sem mancha, separado dos 
pecadores e elevado acima dos céus. 27Ele 
não precisa, como os sumos sacerdotes 
oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro 
por seus próprios pecados e depois 
pelos do povo. Ele já o fez uma vez por 
todas, oferecendo-se a si mesmo. 28A lei, 
com efeito, constituiu sumos sacerdotes 
sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra 
do juramento, que veio depois da lei, 
constituiu alguém que é Filho, perfeito 
para sempre. 8,1O tema mais importante 
da nossa exposição é este: temos um 
sumo sacerdote tão grande, que se 
assentou à direita do trono da majestade, 
nos céus. 2Ele é ministro do santuário e 
da tenda verdadeira, armada pelo Senhor, 
e não por mão humana. 3Todo sumo 
sacerdote, com efeito, é constituído para 
oferecer dádivas e sacrifícios; portanto, 
é necessário que tenha algo a oferecer. 
4Na verdade, se Cristo estivesse na terra, 
não seria nem mesmo sacerdote, pois 
já existem os que oferecem dádivas  de 
acordo com a lei. 5Estes celebram um 
culto que é cópia e sombra das realidades 
celestes, como foi dito a Moisés, quando 
estava para executar a construção da 

DIA 24 – QUINTA-FEIRA
MEMÓRIA DE S. FRANCISCO DE 

SALES, BISPO E DOUTOR.
(branco, Pref. comum ou dos 
pastores – ofício da memória)

LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

Vindos de tantos lugares, nós acorremos para 
ouvir a Palavra e permitir que ela se atualize 
em nós. A Palavra nos põe em contato com o 
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tenda: “Vê, faze tudo segundo o modelo 
que te foi mostrado sobre a montanha”. 
6Agora, porém, Cristo possui um 
ministério superior. Pois ele é o mediador 
de uma aliança bem melhor, baseada em 
promessas melhores. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (40/39) 
R. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa 
vontade, Senhor!
1. Sacrifício e oblação não quisestes, 
mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não 
pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos 
por nossos pecados, e então eu vos disse: 
“Eis que venho!” – R. 
2. Sobre mim está escrito no livro: “Com 
prazer faço a vossa vontade, guardo em 
meu coração vossa lei!” – R. 
3. Boas novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembléia;  vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! – R.
4. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser 
que vos busca, Senhor! Digam sempre: “É 
grande o Senhor!” os que buscam em vós 
seu auxílio. – R. 

uma barca, por causa da multidão, para 
que não o comprimisse. 10Com efeito, 
Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos 
os que sofriam de algum mal jogavam-se 
sobre ele para tocá-lo. 11Vendo Jesus, os 
espíritos maus caíam a seus pés, gritando: 
“Tu és o Filho de Deus!” 12Mas Jesus 
ordenava severamente para não dizerem 
quem ele era.

Palavra da salvação.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

ORAÇÃO UNIVERSAL

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesus Cristo salvador destruiu o mal e a 
morte; fez brilhar pelo evangelho a luz e a 
vida imperecíveis. (2Tm 1,10).

Evangelho - Mc 3,7-12
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, 7Jesus se retirou para a 
beira do mar, junto com seus discípulos. 
Muita gente da Galiléia o seguia. 8E 
também muita gente da Judéia, de 
Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do 
Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, 
foi até Jesus, porque tinham ouvido falar 
de tudo o que ele fazia. 9Então Jesus pediu 
aos discípulos que lhe providenciassem 

Bendigamos a Deus, que enviou seu 
Filho ao mundo como Salvador e Mestre 
do seu povo; e peçamos humildemente: 

R. Que vosso povo vos louve, Senhor! 

1.Nós vos damos graças, Senhor, porque 
nos escolhestes como primícias da 
salvação,

– e nos chamastes para tomar parte na 
glória de nosso Senhor Jesus Cristo. R. 

2.A todos os que invocam o vosso santo 
nome, concedei que vivam unidos na 
verdade de vossa palavra, 

– e sejam sempre fervorosos no vosso 
amor. R. 

3.Criador de todas as coisas, vosso Filho 
quis trabalhar no meio de nós com suas 
próprias mãos; 

– lembrai-vos de todos aqueles que 
trabalham para comer o pão com o suor 
do seu rosto. R. 

4.Lembrai-vos também dos que se 
dedicam ao serviço do próximo, 

– para que nem o fracasso nem a 
incompreensão dos outros os façam 
desistir de seus propósitos. R. 

(Intenções livres)
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Nosso único Sacerdote, Jesus, se ofereceu de 
uma vez para sempre. A Eucaristia prolonga 
e atualiza, na Igreja, o sacerdócio de Cristo.

Sobre as oferendas: Ó Deus, por este 
sacrifício de salvação, acendei em nós o 
fogo do Espírito Santo que inflamava de 
modo admirável o coração terníssimo de 

são Francisco de Sales. Por Cristo Nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Eu vim para que 
tenham vida, e a tenham cada vez mais, 
diz o Senhor (Jo 10,10).

Depois da comunhão: Ó Deus todo-
poderoso, concedei-nos, por esta 
eucaristia, imitar a caridade e a mansidão 
de são Francisco de Sales, para com ele 
chegarmos à glória do céu. Por Cristo, 
nosso Senhor.

DIA 25 – SEXTA-FEIRA
CONVERSÃO DE S. PAULO 

APÓSTOLO, FESTA.
(branco, Pref. dos Apóstolos I 

ou II – ofício da festa)

RITOS INICIAIS

Sei em quem acreditei; e estou certo de 
que o justo juiz conservará a minha fé 
até o dia de sua vinda (2Tm1,12;4,8). 
Festejamos hoje a conversão de São 
Paulo. Do seu encontro com o Cristo 
ressuscitado surge uma pessoa nova, um 
grande Apóstolo. A partir desse encontro 
sua vida tomou um novo rumo. Paulo só 
tem agora um objetivo: anunciar o Cristo 
Salvador. Na nossa celebração também 
nós nos encontramos com Jesus e nossa 
vida se transforma.
Rezemos hoje, dia 25 de Janeiro pelo 
Aniversário de Casamento do Diácono 
Amós José Host e Luciene Queiroz Host. 
Pequiá – Iúna – ES.

Oração do dia: Ó Deus, que instruístes 
o mundo inteiro pela pregação do 
apóstolo são Paulo, dai-nos, ao celebrar 

hoje a sua conversão, caminhar para vós 
seguindo seus exemplos e ser no mundo 
testemunhas do evangelho. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

A Igreja é chamada a continuar a pessoa e 
a obra salvadora de Jesus. Como a Paulo, a 
luz de Jesus brilha aos nossos olhos e nos faz 
reconhecê-lo nos irmãos com quem o Cristo 
Jesus se identifica.

I Leitura (At 22,3-16): Leitura dos 
Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, Paulo 
disse ao povo: 3“Eu sou judeu, nascido 
em Tarso na Cilícia, mas fui criado aqui 
nesta cidade. Como fui discípulo de 
Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da 
lei de nossos antepassados, tornando-me 
zeloso da causa de Deus, como acontece 
hoje convosco. 4Persegui até a morte os 



73

1. Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes, povos todos, festejai-o! –R.
2. Pois comprovado é seu amor para 
conosco, para sempre ele é fiel! – R.

que seguiam este caminho, prendendo 
homens e mulheres e jogando-os na prisão. 
5Disso são minhas testemunhas o sumo 
sacerdote e todo o conselho dos anciãos. 
Eles deram-me cartas de recomendação 
para os irmãos de Damasco. Fui para lá, 
a fim de prender os que encontrasse e 
trazê-los para Jerusalém, a fim de serem 
castigados. 6Ora, aconteceu que, na 
viagem, estando já perto de Damasco, 
pelo meio dia, de repente uma grande 
luz que vinha do céu brilhou sobre 
mim. 7Caí por terra e ouvi uma voz que 
me dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me 
persegues?’ 8Eu perguntei: ‘Quem és tu, 
Senhor?’ Ele respondeu: ‘Eu sou Jesus, o 
nazareno, a quem tu estás perseguindo’. 
9Meus companheiros viram a luz, mas 
não ouviram a voz que me falava. 10Então 
perguntei: ‘Que devo fazer, Senhor?’ 
O Senhor respondeu: ‘Levanta-te e vai 
para Damasco. Ali te explicarão tudo o 
que deves fazer’. 11Como eu não podia 
enxergar, por causa do brilho daquela luz, 
cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos 
meus companheiros. 12Um certo Ananias, 
homem piedoso e fiel à lei, com boa 
reputação junto de todos os judeus que 
aí moravam, 13veio encontrar-me e disse: 
‘Saulo, meu irmão, recupera a vista!’ No 
mesmo instante, recuperei a vista e pude 
vê-lo. 14Ele, então, me disse: ‘O Deus de 
nossos antepassados escolheu-te para 
conhecerdes a sua vontade, veres o justo 
e ouvires a sua própria voz. 15Porque tu 
serás a sua testemunha diante de todos 
os homens, daquilo que viste e ouviste. 
16E agora, o que estás esperando? Levanta-
te, recebe o batismo e purifica-te dos teus 
pecados, invocando o nome dele!’” – 
Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (117/116)
R. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o 
Evangelho.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia.

Eu vos designei para que vades e deis 
frutos, e o vosso fruto permaneça, assim 
disse o Senhor. (Jo 15,16).

Evangelho - Mc 16,15-18
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, Jesus se manifestou 
aos onze discípulos, 15e disse-lhes: 
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 
evangelho a toda criatura! 16Quem crer 
e for batizado será salvo. Quem não 
crer será condenado. 17Os sinais que 
acompanharão aqueles que crerem serão 
estes: expulsarão demônios em meu 
nome, falarão novas línguas; 18se pegarem 
em serpentes ou beberem algum veneno 
mortal não lhes fará mal algum; quando 
impuserem as mãos sobre os doentes, eles 
ficarão curados”.

Palavra da salvação.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Irmãos, edificados sobre o fundamento 
dos apóstolos, roguemos a Deus Pai todo-
poderoso em favor de seu povo santo; e 
digamos: 

R. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 

1.Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, 
ressuscitado dos mortos, aparecesse em

primeiro lugar aos apóstolos; 
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– fazei de nós testemunhas do vosso Filho 
até os confins da terra. R. 

2.Vós, que enviastes vosso Filho ao 
mundo para evangelizar os pobres, 

– fazei que o Evangelho seja pregado a 
toda criatura. R. 

3.Vós, que enviastes vosso Filho para 
semear a palavra do reino, 

– concedei-nos colher na alegria os 
frutos da palavra semeada com o nosso 
trabalho. R. 

4.Vós, que enviastes vosso Filho para 
reconciliar o mundo convosco pelo seu 
sangue, 

– fazei que todos nós colaboremos na obra 
da reconciliação de toda a humanidade. 
R. 

(Intenções livres) 

Na Eucaristia nos encontramos com Jesus 
ressuscitado e dele recebemos a missão e a 
força de evangelizar.

Sobre as oferendas: Que o vosso espírito, 
ó Deus, nos conceda nesta celebração a 
luz da fé que sempre iluminou o apóstolo 
são Paulo para anunciar o vosso nome 
aos povos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Vivo da fé 
no Filho de Deus, que me amou e se 
entregou por mim (Gl 2, 20).

Depois da comunhão: Que esta 
comunhão, Senhor nosso Deus, alimente 
em nós o ardor da caridade que inflamava 
o apóstolo são Paulo em sua solicitude 
por todas as Igrejas. Por Cristo, nosso 
Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

DIA 26 – SEXTA-FEIRA
S. TIMÓTEO E S. TITO BISPOS, 

MEMÓRIA
(branco, Pref. Comum ou 

das Pastores – ofício da memória)

RITOS INICIAIS

Velarei sobre as minha ovelhas, diz 
o Senhor; chamarei um pastor que 
as conduza e serei o seu Deus (Ez 
34,11.23s). A memória dos Bispos S. 
Timóteo e S. Tito nos reúne para a 
Eucaristia. Colaboradores diretos de 
São Paulo, viveram o ardor missionário 
do grande Apóstolo. Aqui congregados, 
percebemos que hoje continuamos a ação 
evangelizadora que se desenvolve desde o 
início da Igreja.

Oração do dia: Ó Deus, que ornastes são 
Timóteo e são Tito com as virtudes dos 
apóstolos, concedei-nos, pela intercessão 
de ambos, viver neste mundo com piedade 
e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

Ouvindo a Palavra reavivamos em nós o 
dom de Deus. Por ele temos for-taleza, amor 
e sobriedade. Assim nos dispomos a trabalhar 
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o Senhor!” Ele firmou o universo 
inabalável, e os povos ele julga com 
justiça. – R.

na colheita do Senhor. É urgente este trabalho. 
Seus frutos serão a paz e a construção do 
Reino de Deus. 

I Leitura (2Tm 1,1-8): Leitura da 
segunda carta de Paulo a Timóteo – 
1Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo 
desígnio de Deus referente à promessa 
de vida que temos em Cris-to Jesus, 2a 
Timóteo, meu querido filho: Graça, 
misericórdia e paz da parte de Deus 
Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor! 
3Dou graças a Deus – a quem sirvo com 
consciência pura, como aprendi dos 
meus antepassados – quando me lembro 
de ti, dia e noite, nas minhas orações. 
4Lembrando-me de tuas lágrimas, sinto 
grande desejo de rever-te, e assim ficar 
cheio de alegria. 5Recordo-me da fé 
sincera que tens, aquela mesma fé que 
antes tiveram tua avó Loide e tua mãe 
Eunice. Sem dúvida, assim é também a 
tua. 6Por este motivo, exorto-te a reavivar 
a chama do dom de Deus que recebeste 
pela imposi-ção de minhas mãos. 7Pois 
Deus não nos deu espírito de timidez, mas 
de fortaleza, de amor e sobriedade. 8Não 
te envergonhes do testemunho de nosso 
Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas 
sofre comigo pelo evangelho, fortificado 
pelo poder de Deus. – Pa-lavra do Senhor 

Salmo de resposta (96/95)
R. Anunciai entre as nações os grandes feitos 
do Senhor!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 
Cantai e bendizei seu santo nome! – R.
2. Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as nações, e 
entre os povos do universo seus prodígios! 
– R.
3. Ó família das nações, dai ao Senhor; ó 
nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-
lhe a glória que é devida ao seu nome! – R. 
4. Publicai entre as nações: “Reina 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia

O Espírito do Senhor repousa sobre mim e 
enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho 
( Lc 4,18)

Evangelho - Lc 10,1-9
Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.

Naquele tempo:
1.O Senhor escolheu outros setenta e 
dois discípulos e os enviou dois a dois, 
na sua frente, a toda cidade e lugar aonde 
ele próprio devia ir. 2E dizia-lhes: “A 
messe é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Por isso, pedi ao dono da 
messe que mande trabalhadores para 
a colheita. 3Eis que vos envio como 
cordeiros para o meio de lobos. 4Não 
leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, 
e não cumprimenteis ninguém pelo 
caminho! 5.Em qualquer casa em que 
entrardes, dizei primeiro: À paz esteja 
nesta casa!’ 6.Se ali morar um amigo da 
paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, 
ela voltará para vós. 7Permanecei naquela 
mesma casa, comei e bebei do que tiverem, 
porque o trabalhador merece o seu 
salário. Não passeis de casa em casa. 
8.Quando entrardes numa cidade e 
fordes bem recebidos, comei do que vos 
servirem, 9curai os doentes que nela 
houver e dizei ao povo: Ó Reino de Deus 
está próximo de vós’”.

Palavra da Salvação.      
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– e sede bondoso para conosco. R. 

(Intenções livre)

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORAÇÃO UNIVERSAL

Invoquemos o Senhor Jesus, a quem o Pai 
entregou à morte pelos nossos pecados 
e ressuscitou para nossa justificação; e 
digamos humildemente:

R. Senhor, tende piedade do vosso povo! 

1.Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e 
perdoai os pecados dos que se reconhecem 
culpados perante vós, 

– e, em vossa bondade, dai-nos a 
reconciliação e a paz. R. 

2.Vós, que dissestes por meio do apóstolo 
Paulo: ‘Onde o pecado foi grande, muito 
maior foi a graça’, 

– perdoai generosamente os nossos 
numerosos pecados. R.

3.Senhor, tende piedade do vosso povo! 
Muito pecamos, Senhor, mas confiamos 
na vossa infinita misericórdia; 

– convertei-nos inteiramente ao vosso 
amor. R.

4.Salvai, Senhor, o vosso povo de seus 
pecados, 

Transformados em Jesus na Eucaristia, 
reavivamos a nossa fé e vencemos tudo o que 
nos impede de vivê-la.

Sobre as oferendas: Olhai com bondade, 
ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer 
em vosso altar na festa de são Timóteo 
e são Tito, para que, alcançando-nos o 
perdão, glorifique o vosso nome. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Não fostes 
vós que me escolhestes, diz o Senhor. 
Fui eu que vos escolhi e vos enviei 
para produzirdes frutos e o vosso fruto 
permaneça (Jo 15,16).

Depois da comunhão: Alimentados pela 
eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que, 
seguindo o exemplo de são Timóteo e 
são Tito, procuremos abraçar a fé que 
abraçaram e praticar a doutrina que 
ensinaram. Por Cristo, nosso Senhor.

DIA 27 – DOMINGO
III DO TEMPO COMUM

(branco, Pref. dos Apóstolos I 
ou II – ofício da festa)

RITOS INICIAIS

Cantai ao Senhor um canto novo, cantai 
ao Senhor, ó terra inteira; esplendor, 

majestade e beleza brilham no seu templo 
santo (Sl 95,1.6). Cantamos a glória de 
Deus no dia do Senhor ressuscitado. Dia 
de alegria que restaura as forças e nos 
anima com a esperança para uma nova 
semana. Ressuscitados com Cristo somos 
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A Palavra desperta em nós a alegria. Ao ouvi-
la damos o nosso “Amém” a Deus. Ele nos 
capacita para sua obra, distribuindo seus dons 
para o serviço. Sua graça acontece no “hoje” 
de nossa vida.

I leitura (Ne 8,2-4.5-6.8-10): Leitura 
do livro de Neemias – Naqueles dias, 
2 o sacerdote Esdras apresentou a lei 
diante da assembleia de homens, de 
mulheres e de todos os que eram capazes 
de compreender. Era o primeiro dia do 
sétimo mês. 3Assim, na praça que fica 
defronte da porta das águas, Esdras fez a 
leitura do livro, desde o amanhecer até 
o meio-dia, na presença dos homens, das 
mulheres e de todos os que eram capazes 
de compreender. E todo o povo escutava 
com atenção a leitura do livro da lei. 
4Esdras, o escriba, estava de pé sobre um 
estrado de madeira, erguido para esse fim. 
5Estando num lugar mais alto, ele abriu o 
livro à vista de todo o povo. E, quando o 
abriu, todo o povo ficou de pé. 6Esdras 
bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo 
o povo respondeu, levantando as mãos: 
“Amém! Amém!” Depois inclinaram-
se e prostraram-se diante do Senhor, 
com o rosto em terra. 8E leram clara e 
distintamente o livro da lei de Deus e 
explicaram seu sentido, de maneira que 
se pudesse compreender a leitura. 9O 

LITURGIA DA PALAVRA

ungidos com o Espírito Santo em vista 
da restauração da vida plena em todas as 
pessoas
Oração do dia: Deus eterno e todo-
poderoso, dirigi a nossa vida segundo o 
vosso amor, para que possamos, em nome 
do vosso Filho, frutificar em boas obras. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo...

governador Neemias e Esdras, sacerdote 
e escriba, e os levitas que instruíam o 
povo, disseram a todos: “Este é um dia 
consagrado ao senhor, vosso Deus! Não 
fiqueis tristes nem choreis”, pois todo 
o povo chorava ao ouvir as palavras da 
lei. 10E Neemias disse-lhes: “Ide para 
vossas casas e comei carnes gordas, tomai 
bebidas doces e reparti com aqueles que 
nada prepararam, pois este dia é santo 
para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, 
porque a alegria do Senhor será a vossa 
força”. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (19/18)
R. Vossas palavras, Senhor, são espírito e 
vida! 
1. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto 
para a alma! O testemunho do Senhor é 
fiel, sabedoria dos humildes. – R.
2. Os preceitos do Senhor são precisos, 
alegria ao coração. O mandamento do 
Senhor é brilhante, para os olhos é uma 
luz. – R.
3. É puro o temor do Senhor, imutável 
para sempre. Os julgamentos do Senhor 
são corretos e justos igualmente. – R.
4. Que vos agrade o cantar dos meus 
lábios e a voz da minha alma; que ela 
chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e 
redentor! – R.

II leitura (1Cor 12,12-30: longa): 
Leitura da primeira carta de Paulo aos 
Coríntios – Irmãos, 12como o corpo é 
um, embora tenha muitos membros, 
e como todos os membros do corpo, 
embora sejam muitos, formam um só 
corpo, assim também acontece com 
Cristo. 13De fato, todos nós, judeus ou 
gregos, escravos ou livres, fomos batizados 
num único Espírito, para formarmos um 
único corpo, e todos nós bebemos de um 
único Espírito. 14Com efeito, o corpo não 
é feito de um membro apenas, mas de 
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muitos membros. 15Se o pé disser: “Eu 
não sou mão, portanto não pertenço ao 
corpo”, nem por isso deixa de pertencer 
ao corpo. 16E se o ouvido disser: “Eu 
não sou olho, portanto não pertenço ao 
corpo”, nem por isso deixa de pertencer 
ao corpo. 17Se o corpo todo fosse olho, 
onde estaria o ouvido? Se o corpo todo 
fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18De 
fato, Deus dispôs os membros e cada um 
deles no corpo, como quis. 19Se houvesse 
apenas um membro, onde estaria o 
corpo? 20Há muitos membros, e, no 
entanto, um só corpo. 21O olho não pode, 
pois, dizer à mão: “Não preciso de ti”. 
Nem a cabeça pode dizer aos pés: “Não 
preciso de vós”. 22Antes pelo contrário, 
os membros do corpo que parecem ser 
mais fracos são muito mais necessários 
do que se pensa. 23Também os membros 
que consideramos menos honrosos, a 
estes nós cercamos com mais honra, e os 
que temos por menos decentes, nós os 
tratamos com mais decência. 24Os que 
nós consideramos decentes não precisam 
de cuidado especial. Mas Deus, quando 
formou o corpo, deu maior atenção e 
cuidado ao que nele é tido como menos 
honroso, 25para que não haja divisão 
no corpo e, assim, os membros zelem 
igualmente uns pelos outros. 26Se um 
membro sofre, todos os membros sofrem 
com ele; se é honrado, todos os membros 
se regozijam com ele. 27Vós, todos juntos, 
sois o corpo de Cristo e, individualmente, 
sois membros desse corpo. 28E, na Igreja, 
Deus colocou, em primeiro lugar, os 
apóstolos; em segundo lugar, os profetas; 
em terceiro lugar, os que têm o dom 
e a missão de ensinar; depois, outras 
pessoas com dons diversos, a saber: dom 
de milagres, dom de curas, dom para 
obras de misericórdia, dom de governo 
e direção, dom de línguas. 29Acaso todos 
são apóstolos? Todos são profetas? Todos 
ensinam? Todos realizam milagres? 
30Todos têm o dom das curas? Todos 

falam em línguas? Todos as interpretam? 
– Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia.

Foi o Senhor quem me mandou boas 
notícias anunciar; ao pobre, a quem está 
no cativeiro, libertação eu vou proclamar! 
(Lc 4,18).

Evangelho - Lc 1,1-4;4,14-21
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
1Muitas pessoas já tentaram escrever 
a história dos acontecimentos que se 
realizaram entre nós, 2como nos foram 
transmitidos por aqueles que, desde o 
princípio, foram testemunhas oculares e 
ministros da palavra. 3Assim sendo, após 
fazer um estudo cuidadoso de tudo o que 
aconteceu desde o princípio, também 
eu decidi escrever de modo ordenado 
para ti, excelentíssimo Teófilo. 4Deste 
modo, poderás verificar a solidez dos 
ensinamentos que recebeste. 4,14Naquele 
tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com 
a força do Espírito, e sua fama espalhou-
se por toda a redondeza. 15Ele ensinava 
nas suas sinagogas e todos o elogiavam. 
16E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha 
criado. Conforme seu costume, entrou 
na sinagoga no sábado, e levantou-se 
para fazer a leitura. 17Deram-lhe o livro 
do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus 
achou a passagem em que está escrito: 
18“O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque ele me consagrou com a unção 
para anunciar a boa nova aos pobres; 
enviou-me para proclamar a libertação 
aos cativos e aos cegos a recuperação da 
vista; para libertar os oprimidos 20e para 
proclamar um ano da graça do Senhor”. 
Depois fechou o livro, entregou-o ao 
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ajudante, e sentou-se. Todos os que 
estavam na sinagoga tinham os olhos 
fixos nele. 21Então começou a dizer-lhes: 
“Hoje se cumpriu esta passagem da 
escritura que acabastes de ouvir”.

Palavra da salvação.

Pistas para a reflexão:
I leitura: A disposição amorosa de Deus 
já estava contida em textos que formariam 
os livros sagrados do Antigo Testamento. 
Ao ouvir sua leitura solene, o povo adora 
a Deus, promete fidelidade e assume a 
conversão. A alegria e a festa são efeitos 
da acolhida da Palavra.
II leitura: Formamos em Cristo um só 
Corpo. À semelhança do corpo humano, 
o Corpo eclesial de Cristo tem vários 
membros. Todos úteis e necessários. 
O importante é que todos cumpram 
sua missão. Na Igreja o maior é quem 
age com amor e realiza o que lhe é 
próprio. Não valem posição, grandezas, 
conhecimentos. O que vale é o amor. 
Todos são igualmente requeridos para o 
trabalho. O amor constrói a Igreja.
Evangelho: São Lucas soube pesquisar 
o que se falava e o que se escrevia sobre 
Jesus. Queria dar um fundamento 
sólido à fé das pessoas. Começa seu 
testemunho apresentando Jesus como 
o Ungido de Deus, quer dizer, o Cristo, 
e o seu programa de ação: anúncio da 
Boa Notícia, libertação dos oprimidos, 
tirar os cativos de suas prisões e a visão 
para as vítimas das cegueiras do mundo. 
Também para nós isso acontece “hoje”. E 
nos tornamos “Teófilos”, isto é, amigos 
de Deus.

R. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos! 

1.Testemunha fiel e primogênito dentre 
os mortos, que nos purificastes do pecado 
com o vosso sangue, 

– fazei-nos sempre lembrar as vossas 
maravilhas. R. 

2.Aqueles que escolhestes como 
mensageiros do vosso evangelho, 

– tornai-os fiéis e zelosos administradores 
dos mistérios do reino. R. 

3.Rei da paz, mandai o vosso Espírito 
sobre aqueles que governam os povos, 

– a fim de que olhem com mais atenção 
para os pobres e necessitados. R. 

4.Socorrei os que são vítimas da 
discriminação por causa da raça, cor, 
condição, língua ou religião, 

– e fazei que sejam reconhecidos os seus 
direitos e a sua dignidade. R. 

(Intenções livres)

ORAÇÃO UNIVERSAL

Em Cristo formamos um só corpo. Na 
Eucaristia acolhemos a Palavra, e  alimentados 
com o Corpo do Senhor, somos capacitados 
para o serviço.

Sobre as oferendas: Ó Deus, acolhei 
com bondade as oferendas que vos 
apresentamos para que sejam santificadas 
e nos tragam a salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Contemplai a 
sua face e alegrai-vos e vosso rosto não se 
cubra de vergonha! (Sl 33,6).

Depois da comunhão: Concedei-nos, 
Deus todo-poderoso, que, tendo recebido 
a graça de uma nova vida, sempre nos 
gloriemos de vossos dons. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Invoquemos a Jesus Cristo, alegria de 
todos os que nele esperam; e digamos: 

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Os sábios refulgirão como o esplendor 
do firmamento; e os que ensinaram a 
muitos a justiça, brilharão como estrelas 
para sempre (Dn 12,3). Fazer memória 
dos santos é celebrar a obra de Deus. 
Hoje recordamos a vida de São Tomás 
de Aquino que nasceu por volta do 
ano 1225, da família dos Condes de 
Aquino. Estudou primeiramente no 
mosteiro de Monte Cassino e depois em 
Nápoles. Ingressou na Ordem dos Frades 
Pregadores e completou os estudos em 
Paris e em Colônia, tendo tido como 
professor Santo Alberto Magno. Escreveu 
muitas obras de grande erudição, e, como 
professor, lecionou disciplinas filosóficas 
e teológicas, o que lhe valeu grande 
reputação. Morreu nas proximidades de 
Terracina, a 7 de março de 1274. Sua 
memória é celebrada a 28 de janeiro, data 
em que seu corpo foi trasladado para 
Toulouse (França), em 1369.

Oração do dia: Ó Deus, que tornastes 
santo Tomás de Aquino um modelo 
admirável pela procura da santidade 
e amor à ciência sagrada, dai-nos 
compreender seus ensinamentos e seguir 
seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo...

em todos os tempos e em todas as 
pessoas. Qualquer desculpa serve para 
não acreditar. Só em Jesus encontramos 
vida e salvação. Por Ele chegamos a Deus, 
por Ele já estamos na presença de Deus. 
Um dia Jesus vem uma segunda vez para 
a salvação definitiva dos que O esperam.

Leitura (Hb 9,15.24-28): Leitura 
da carta aos Hebreus – Irmãos, 15Cristo 
é mediador de uma nova aliança. Pela 
sua morte, ele reparou as transgressões 
cometidas no decorrer da primeira aliança. 
E, assim, aqueles que são chamados 
recebem a promessa da herança eterna. 
24Jesus não entrou num santuário feito 
por mão humana, imagem do verdadeiro, 
mas no próprio céu, a fim de comparecer, 
agora, na presença de Deus, em nosso 
favor. 25E não foi para se oferecer a si 
muitas vezes, como o sumo sacerdote 
que, cada ano, entra no santuário com 
sangue alheio. 26Porque, se assim fosse, 
deveria ter sofrido muitas vezes, desde a 
fundação do mundo. Mas foi agora, na 
plenitude dos tempos, que, uma vez por 
todas, ele se manifestou para destruir o 
pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27O 
destino de todo homem é morrer uma 
só vez, e depois vem o julgamento. 28Do 
mesmo modo, também Cristo, oferecido 
uma vez por todas, para tirar os pecados 
da multidão, aparecerá uma segunda vez, 
fora do pecado, para salvar aqueles que o 
esperam. – Palavra do Senhor.

DIA 28 – SEGUNDA-FEIRA
S. TOMÁS DE AQUINO, 

DOUTOR, MEMÓRIA
(branco,Pref. Comum ou dos 
Pastores – ofício da memória)

LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

A resistência à Palavra de Deus acontece 
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Salmo de resposta (98/97) 
R. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios!
1.Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! 
Sua mão e o seu braço forte e santo 
alcançaram-lhe a vitória.
O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre fiel pela casa de Israel. – R. 

2.Os confins do universo contemplaram 
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
alegrai-vos e exultai! 
Cantai salmos ao Senhor ao som da 
harpa e da cítara suave!
Aclamai, com os clarins e as trombetas, 
ao Senhor, o nosso rei! – R. 

amarrar. Só depois poderá saquear sua 
casa. 28Em verdade vos digo: tudo será 
perdoado aos homens, tanto os pecados, 
como qualquer blasfêmia que tiverem 
dito.29Mas quem blasfemar contra o 
Espírito Santo, nunca será perdoado, 
mas será culpado de um pecado eterno”. 
30Jesus falou isso, porque diziam: “Ele 
está possuído por um espírito mau”. 

Palavra da salvação.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORAÇÃO UNIVERSAL

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesus Cristo salvador destruiu o mal e a 
morte; fez brilhar pelo evangelho a luz e a 
vida imperecíveis. (2Tm 1,10).

Evangelho - Mc 3,22-30
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
Naquele tempo, 22os mestres da lei, que 
tinham vindo de Jerusalém, diziam que 
ele estava possuído por Beelzebul, e que 
pelo príncipe dos demônios ele expulsava 
os demônios. 23Então Jesus os chamou 
e falou-lhes em parábolas: “Como é que 
satanás pode expulsar a satanás? 24Se um 
reino se divide contra si mesmo, ele não 
poderá manter-se. 25Se uma família se 
divide contra si mesma, ela não poderá 
manter-se. 26Assim, se satanás se levanta 
contra si mesmo e se divide, não poderá 
sobreviver, mas será destruído. 27Ninguém 
pode entrar na casa de um homem forte 
para roubar seus bens, sem antes o 

Alegramo-nos no Senhor, de quem 
procede todo bem. Por isso, peçamos de 
coração sincero: 

R. Ouvi, Senhor, a nossa oração! 

1.Pai e Senhor do universo, que enviastes 
vosso Filho ao mundo para que em toda 
parte fosse glorificado o vosso nome, 

– confirmai o testemunho da vossa Igreja 
entre os povos. R. 

2.Fazei-nos dóceis à pregação dos 
apóstolos, 

– para vivermos de acordo com a verdade 
da nossa fé. R. 

3.Vós, que amais os justos, 

– fazei justiça aos oprimidos. R. 

4.Libertai os prisioneiros e abri os olhos 
aos cegos, 

– levantai os que caíram e protegei os 
estrangeiros.  R.

(Intenções livres) 

Na Eucaristia antecipamos a segunda vinda 
de Jesus, dia da vitória definitiva sobre o 
pecado e a morte.
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Sobre as oferendas: Que o vosso Espírito, 
ó Deus, nos conceda nesta celebração a 
luz da fé que iluminava santo Tomás de 
Aquino na propagação da vossa glória. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Nós anunciamos 
o Cristo crucificado: o Cristo, força e 

sabedoria de Deus (1Cor 1,23s).

Depois da comunhão: Nós vos pedimos, ó 
Deus, que, renovados por esta comunhão 
e exortados pelos ensinamentos de santo 
Tomás de Aquino vivamos em contínua 
ação de graças pelos dons que recebemos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

DIA 29 – TERÇA-FEIRA
III SEMANA DO 
TEMPO COMUM

(verde – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Cantai ao Senhor um canto novo, cantai 
ao Senhor, ó terra inteira; esplendor, 
majestade e beleza brilham no seu templo 
santo (Sl 95,1.6). Sacrifício não significa 
diretamente sofrimento. É antes entrega 
amoroso a quem nos amou primeiro. 
Aqui reunidos manifestamos a Deus 
nossa disposição de fazer a sua vontade.
Rezemos hoje, pelo Aniversário de 
Casamento do Diácono João Baptista 
de Vasconcellos Ribeiro e Roza Oliveira 
Santos Ribeiro.

Oração do dia: Deus eterno e todo-
poderoso, dirigi a nossa vida segundo 
o vosso amor, para que possamos, em 
nome do vosso Filho, frutificar em boas 
obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

Jesus oferecendo o seu corpo, sua vida, nos 
purifica para Deus e nos oferece a Deus 

consigo. É nosso modelo de como fazer a 
vontade de Deus. Ouvindo a sua Palavra 
nos dispomos a realizar a vontade do Senhor. 
Tornamo-nos sua família.

Leitura (Hb 10,1-10): Leitura da 
carta aos Hebreus – Irmãos, 1a lei possui 
apenas o esboço dos bens futuros e 
não o modelo real das coisas. Também, 
com os seus sacrifícios sempre iguais 
e sem desistência repetidos cada ano, 
ela é totalmente incapaz de levar à 
perfeição aqueles que se aproximam 
para oferecê-los. 2Se não fosse assim, 
não se teria deixado de oferecê-los, se os 
que prestam culto, uma vez purificados, 
já não tivessem nenhuma consciência 
dos pecados? 3Mas, ao contrário, é por 
meio destes sacrifícios que, anualmente, 
se renova a memória dos pecados, 4pois 
é impossível eliminar os pecados com o 
sangue de touros e bodes. 5Por isso, ao 
entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu 
não quiseste vítima nem oferenda, mas 
formaste-me um corpo. 6Não foram do 
teu agrado holocaustos nem sacrifícios 
pelo pecado. 7Por isso eu disse: Eis que 
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Naquele tempo, 31chegaram a mãe de 
Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado 
de fora e mandaram chamá-lo. 32Havia 
uma multidão sentada ao redor dele. 
Então lhe disseram: “Tua mãe e teus 
irmãos estão lá fora à tua procura”. 33Ele 
respondeu: “Quem é minha mãe, e quem 
são meus irmãos?” 34E olhando para os 
que estavam sentados ao seu redor, disse: 
“Aqui estão minha mãe e meus irmãos. 
35Quem faz a vontade de Deus, esse é 
meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

Palavra da salvação.

eu venho. No livro está escrito a meu 
respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a 
tua vontade”. 8Depois de dizer: “Tu 
não quiseste nem te agradaram vítimas, 
oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo 
pecado” coisas oferecidas segundo a lei 
9ele acrescenta: “Eu vim para fazer a tua 
vontade”. Com isso, suprime o primeiro 
sacrifício, para estabelecer o segundo. 
10É graças a esta vontade que somos 
santificados pela oferenda do corpo de 
Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. 
– Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (40/39) 
R. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa 
vontade, Senhor!
1. Esperando, esperei no Senhor, e 
inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto 
novo ele pôs em meus lábios, um poema 
em louvor ao Senhor. – R. 
2. Sacrifício e oblação não quisestes, 
mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não 
pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos 
por nossos pecados. E então eu vos disse: 
“Eis que venho!” – R. 
3. Boas novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! – R. 
4. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-
la no meu coração; vosso auxílio e lealdade 
narrei. Não calei vossa graça e verdade na 
presença da grande assembleia. – R. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia.

Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, pois revelaste os mistérios do teu 
reino aos pequeninos, escondendo-os aos 
doutores! (Mt 11,25).

Evangelho - Mc 3,31-35
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Oremos a Jesus Cristo, que nunca 
abandona os que nele confiam; e digamos 
humildemente: 

R. Senhor Deus, ouvi a nossa oração! 

1.Senhor Jesus Cristo, nossa luz, iluminai 
a vossa Igreja, 

– a fim de que ela anuncie a todos os 
povos o grande mistério da piedade 
manifestado na vossa encarnação. R. 

2.Protegei os sacerdotes e ministros da 
vossa Igreja, 

– para que, pregando aos outros, sejam 
também eles fiéis ao vosso serviço. R. 

3.Vós, que, pelo vosso sangue, destes a 
paz ao mundo, 

– afastai o pecado da discórdia e o flagelo 
da guerra. R. 

4.Dai a riqueza da vossa graça aos que 
vivem no matrimônio, 

– para que sejam mais perfeitamente um 
sinal do mistério de vossa Igreja. R. 

(Intenções livres) 
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A Eucaristia nos une ao sacrifício de Jesus, 
expressão de sua total entrega ao Pai e à 
humanidade.

Sobre as oferendas: Ó Deus, acolhei 
com bondade as oferendas que vos 
apresentamos para que sejam santificadas 
e nos tragam a salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Contemplai a 

sua face e alegrai-vos e vosso rosto não se 

cubra de vergonha! (Sl 33,6).

Depois da comunhão: Concedei-nos, 

Deus todo-poderoso, que, tendo recebido 

a graça de uma nova vida, sempre nos 

gloriemos de vossos dons. Por Cristo, 

nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

DIA 30 – QUARTA-FEIRA
III SEMANA DO 
TEMPO COMUM
(verde – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Cantai ao Senhor um canto novo, cantai 
ao Senhor, ó terra inteira; esplendor, 
majestade e beleza brilham no seu templo 
santo (Sl 95,1.6). A misericórdia de Deus 
está sempre presente e atuante em nossa 
celebração. Deus não se lembra dos 
nossos pecados, perdoa e não leva em 
conta. Sua Aliança conosco é eterna.
Rezemos hoje, pelo Aniversário de 
Nascimento de Frei Mário Aparecido 
-Agostiniano.

Oração do dia: Deus eterno e todo-
poderoso, dirigi a nossa vida segundo 
o vosso amor, para que possamos, em 
nome do vosso Filho, frutificar em boas 
obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo...

LITURGIA DA PALAVRA

O Reino de Deus chegou para nós. A Palavra 
foi semeada em nossos corações. Por seu 
sacrifício de amor, Jesus venceu par sempre o 
pecado e a morte. Sua lei não é imposição, 
mas é semente lançada no coração. Resta-nos 
corresponder e ser terra boa onde a Palavra 
possa germinar.
 
I Leitura (Hb 10,11-18)
Leitura da carta aos Hebreus – 11Todo 
sacerdote se apresenta diariamente para 
celebrar o culto, oferecendo muitas vezes 
os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar 
os pecados. 12Cristo, ao contrário, depois 
de ter oferecido um sacrifício único pelos 
pecados, sentou-se para sempre à direita 
de Deus. 13Não 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. 15É isto 
que também nos atesta o Espírito Santo, 
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porque, depois de ter dito: 16”Eis a aliança 
que farei com eles, depois daqueles dias”, 
o Senhor declara: “Pondo as minhas leis 
nos seus corações e inscrevendo-as na 
sua mente, 17não me lembrarei mais dos 
seus pecados, nem das suas iniqüidades”. 
18Ora, onde existe o perdão, já não se 
faz oferenda pelo pecado. – Palavra do 
Senhor.

Salmo de resposta (110/109)
R. Tu és sacerdote eternamente segundo a 
ordem do rei Melquisedec!
1. Palavra do Senhor ao meu Senhor: 
“Assenta-te ao lado meu direito até que 
eu ponha os inimigos teus como escabelo 
por debaixo de teus pés!” – R. 
2. O Senhor estenderá desde Sião vosso 
cetro de poder, pois Ele diz: “Domina 
com vigor teus inimigos. – R. 
3. Tu és príncipe desde o dia em que 
nasceste; na glória e esplendor da 
santidade, como o orvalho, antes da 
aurora, eu te gerei!” – R. 
4. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: 
“Tu és sacerdote eternamente, segundo a 
ordem do rei Melquisedec!” – R. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia.

Semente é de Deus a palavra, Cristo é o 
semeador; todo aquele que o encontra 
vida eterna encontrou. 

Evangelho - Mc 4,1-20
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
Naquele tempo, 1Jesus começou a 
ensinar de novo às margens do mar da 
Galiléia. Uma multidão muito grande 
se reuniu em volta dele, de modo que 
Jesus entrou numa barca e se sentou, 
enquanto a multidão permanecia junto 
às margens, na praia. 2Jesus ensinava-

lhes muitas coisas em parábolas. E, em 
seu ensinamento, dizia-lhes: 3”Escutai! 
O semeador saiu a semear. 4Enquanto 
semeava, uma parte da semente caiu à 
beira do caminho; vieram os pássaros e 
a comeram. 5Outra parte caiu em terreno 
pedregoso, onde não havia muita terra; 
brotou logo, porque a terra não era 
profunda, 6mas, quando saiu o sol, ela foi 
queimada; e, como não tinha raiz, secou. 
7Outra parte caiu no meio dos espinhos; 
os espinhos cresceram, a sufocaram, e 
ela não deu fruto. 8Outra parte caiu em 
terra boa e deu fruto, que foi crescendo 
e aumentando, chegando a render trinta, 
sessenta e até cem por um”. 9E Jesus 
dizia: “Quem tem ouvidos para ouvir, 
ouça”. 10Quando ficou sozinho, os que 
estavam com ele, junto com os doze, 
perguntaram sobre as parábolas. 11Jesus 
lhes disse: “A vós, foi dado o mistério do 
reino de Deus; para os que estão fora, 
tudo acontece em parábolas, 12para que 
olhem mas não enxerguem, escutem 
mas não compreendam, para que não se 
convertam e não sejam perdoados”. 13E 
lhes disse: “Vós não compreendeis esta 
parábola? Então, como compreendereis 
todas as outras parábolas? 14O semeador 
semeia a palavra. 15Os que estão à beira 
do caminho são aqueles nos quais a 
palavra foi semeada; logo que a escutam, 
chega satanás e tira a palavra que neles 
foi semeada. 16Do mesmo modo, os 
que receberam a semente em terreno 
pedregoso, são aqueles que ouvem a 
palavra e logo a recebem com alegria, 
17mas não têm raiz em si mesmos, 
são inconstantes; quando chega uma 
tribulação ou perseguição, por causa 
da Palavra, logo desistem.18Outros 
recebem a semente entre os espinhos: 
são aqueles que ouvem a palavra; 19mas 
quando surgem as preocupações do 
mundo, a ilusão da riqueza e todos os 
outros desejos, sufocam a palavra, e ela 
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não produz fruto. 20Por fim, aqueles que 
recebem a semente em terreno bom, são 
os que ouvem a palavra, a recebem e 
dão fruto; um dá trinta, outro sessenta e 
outro cem por um”. 

Palavra da salvação.

– ensinai-nos a repartir o pão com aqueles 
que têm fome. R. 

4. Fazei que os governantes não se 
preocupem apenas com seu próprio país, 

– mas respeitem as outras nações e sejam 
solícitos para com todas elas. R. 

(Intenções livres) 
ORAÇÃO UNIVERSAL

Exaltemos a Jesus Cristo, que dá ao seu 
povo força e poder; e lhe peçamos de 
coração sincero: 

R. Ouvi-nos, Senhor, e vos louvaremos 
para sempre! 

1. Jesus Cristo, nossa força, que nos 
chamastes ao conhecimento da verdade, 

– concedei a vossos fiéis a perseverança 
na fé. R.

2. Dirigi, Senhor, segundo o vosso 
coração, todos os que nos governam, 

– e inspirai-lhes bons propósitos, para 
que nos conduzam na paz. R. 

3. Vós, que saciastes as multidões no 
deserto, 

LITURGIA EUCARÍSTICA

A Eucaristia é presença e atuação do sacrifício 
pascal de Cristo. Ele nos comunica o perdão e 
a perfeição definitiva.

Sobre as oferendas: Ó Deus, acolhei com 
bondade as oferendas que vos apresentamos 
para que sejam santificadas e nos tragam a 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Contemplai a 
sua face e alegrai-vos e vosso rosto não se 
cubra de vergonha! (Sl 33,6).

Depois da comunhão: Concedei-nos, 
Deus todo-poderoso, que, tendo recebido 
a graça de uma nova vida, sempre nos 
gloriemos de vossos dons. Por Cristo, 
nosso Senhor.

DIA 31 – QUINTA-FEIRA
S. JOÃO BOSCO, PRESBÍTERO

(branco – ofício da memória)

RITOS INICIAIS

Deixai vir a mim os pequeninos e não 
os impeçais, diz o Senhor. O reino dos 
céus pertence aos que se parecem com 

eles (Mc 10,14). Fazemos hoje memória 
de São João Bosco, amigo e orientador da 
juventude, Nasceu perto de Castelnuovo, 
na diocese de Turim, em 1815. Teve uma 
infância sofrida. Ordenado sacerdote, 
consagrou todas as suas energias à 
educação da juventude, para formá-la 
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Temos livre acesso à presença de Deus. 
Podemos nos aproximar dele porque Deus 
tomou a iniciativa de vir até nós em Jesus, 
Deus feito humano. Deus nos deu tanta 
atenção. Do mesmo modo não desanimemos, 
não deixemos de nos reunir, mas, atentos uns aos 
outros, produzamos os frutos que Deus espera.

Leitura (Hb 10,19-25): Leitura da 
carta aos Hebreus – 19Sendo assim, 
irmãos, temos plena liberdade para entrar 
no Santuário, pelo sangue de Jesus. 20Ele 
nos abriu um caminho novo e vivo, 
através da cortina, quer dizer, através da 
sua humanidade. 21Temos um grande 
sacerdote constituído sobre a casa de 
Deus. 22Aproximemo-nos, portanto, de 
coração sincero e cheio de fé, com coração 
purificado de toda a má consciência e 
o corpo lavado com água pura. 23Sem 
desânimo, continuemos a afirmar a 
nossa esperança, porque é fiel quem fez 
a promessa. 24Sejamos atentos uns aos 
outros, para nos incentivar à caridade e às 
boas obras. 25Não abandonemos as nossas 
assembleias, como alguns costumam 

LITURGIA DA PALAVRA

na prática da vida cristã e no exercício 
de uma profissão. Com essa finalidade, 
fundou Congregações, sobretudo, 
a Sociedade São Francisco de Sales 
(Salesianos). Escreveu também diversos 
opúsculos para proteger e defender a 
religião católica. Morreu em 1888.

Oração do dia: Ó Deus, que suscitastes 
são João Bosco para educador e pai 
dos adolescentes, fazei que, inflamados 
da mesma caridade, procuremos a 
salvação de nosso irmão, colocando-nos 
inteiramente ao vosso serviço. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo...

fazer. Antes, procuremos animar-nos 
mutuamente, e tanto mais quanto vedes 
o dia aproximar-se. – Palavra do Senhor.

Salmo de resposta (24/23) 
R. É assim a geração dos que buscam 
vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.
1. Ao Senhor pertence a terra e o que ela 
encerra,
o mundo inteiro com os seres que o 
povoam;
porque ele a tornou firme sobre os mares,
e sobre as águas a mantém inabalável. – R. 

2. “Quem subirá até o monte do Senhor,
quem ficará em sua santa habitação?”
“Quem tem mãos puras e inocente 
coração,
quem não dirige sua mente para o crime. – R. 

3. Sobre este desce a bênção do Senhor
e a recompensa de seu Deus e salvador”.
“É assim a geração dos que o procuram,
e do Deus de Israel buscam a face”. – R. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia.

Vossa Palavra é uma luz para os meus 
passos, e uma lâmpada luzente em meu 
caminho. (Sl 118,105).

Evangelho - Mc 4,21-25 
Proclamação do evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.

Naquele tempo, Jesus disse à multidão: 
21”Quem é que traz uma lâmpada para 
colocá-la debaixo de um caixote ou 
debaixo da cama? Ao contrário, não a 
coloca num candeeiro? 22Assim, tudo 
o que está escondido deverá tornar-se 
manifesto, e tudo o que está em segredo 
deverá ser descoberto. 23Se alguém tem 
ouvidos para ouvir, ouça”. 24Jesus dizia 
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ainda: “Prestai atenção no que ouvis: 
com a mesma medida com que medirdes, 
também vós sereis medidos; e vos será 
dado ainda mais. 25Ao que tem alguma 
coisa, será dado ainda mais; do que não 
tem, será tirado até mesmo o que ele tem”.

Palavra da salvação.

de castidade perfeita por amor do reino 
dos céus, 

– concedei-lhes a graça de seguirem fiel e 
generosamente as pegadas de vosso Filho. R.

(Intenções livres)

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORAÇÃO UNIVERSAL

Aclamemos ao Eterno Pai, cuja 
misericórdia para com o seu povo é sem 
limites; e digamos com alegria de coração:

R. Senhor, alegrem-se todos os que em 
vós esperam!

1.Senhor, que enviastes o vosso Filho não 
para julgar o mundo mas para salvá-lo, 

– concedei que a sua morte gloriosa 
produza em nós muitos frutos. R.

2.Vós, que constituístes os sacerdotes 
como ministros de Cristo e dispensadores 
dos vossos mistérios, 

– dai-lhes um coração fiel, ciência e 
caridade. R.

3.Àqueles que chamastes para uma vida 

Pela Eucaristia podemos chegar confiantes à 
presença de Deus e viver unidos como irmãos.

Sobre as oferendas: Recebei, ó Deus, 
as oferendas desta assembleia na 
comemoração dos vossos santos e 
concedei que, pela participação desta 
eucaristia, sejamos um sinal da vossa 
caridade. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Se não 
vos converterdes e não vos tonardes 
semelhantes às crianças, diz o Senhor, 
não entrareis no reino dos céus (Mt 18,3).

Depois da comunhão: Deus todo-
poderoso, esta santa ceia nos sustente 
para que, a exemplo de vossos santos, 
tenhamos no coração e demonstremos 
em obras o amor pelo próximo e a luz da 
verdade. Por Cristo, nosso Senhor.

CELEBRAÇÃO DA COMUNHÃO 
AOS ENFERMOS

(Preparar o espaço com uma mesa, se possível 
vela, para colocar o Jesus Eucarístico).

RITOS INICIAIS

M: Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém 
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M: A paz esteja nesta casa e com todos os seus habitantes.

M: Irmãos, reconheçamos os nossos pecados, para participarmos dignamente 
desta santa celebração. 

T: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, 
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

M: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 

T: Amém.

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS

(Poderá ler o Evangelho do Dia e depois uma breve homilia).

M: Agora, todos juntos, rezemos a Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha 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 
perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas 
livrai-nos do mal.

M: 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).

M: O Corpo de Cristo.

T: Amém.

Depois da distribuição da comunhão o ministro faz a purificação de costume.

M: Oremos: Senhor, Pai Santo, Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
confiantes que o sagrado Corpo de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 
seja para nosso irmão (nossa irmã) remédio de eternidade, tanto para o corpo 
como para a alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

T: Amém.
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M: Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à 
vida eterna.

T: Amém.

RITOS FINAIS

RITUAL DE EXÉQUIAS  
ENCOMENDAÇÃO

(Aproximando-se a hora do enterro, todos se 
reúnem ao redor do caixão. Pode-se entoar 

um canto ou refrão contemplativo).

RITOS INICIAIS

CP: Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo.

T: Amém.

CP: A graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo 
estejam convosco.

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

CP: Convido os familiares e todos aqui presentes, para entregarmos aos 
cuidados da misericórdia de Deus nosso (a) irmão (a) N. o Senhor da vida 
nos console em nossa tristeza e confirme nossa esperança de encontrarmo-nos 
todos, um dia, na pátria celeste.

CP: Irmãos, reconheçamos os nossos pecados, para participarmos dignamente 
desta santa celebração. 

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, 
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

CP: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
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nos conduza à vida eterna. 

T: Amém.

ORAÇÃO

Ó Pai, eterno Deus, a vós pertencem o tempo e a eternidade, sede 
misericordioso com este (a) nosso (a) irmão (ã) que chamaste deste mundo. 
Acolhei este (a) nosso (a) irmão (ã) na alegria eterna de vossa casa. Criado (a) 
à vossa imagem e semelhança e feito participante da morte e ressurreição de 
Cristo pelo Batismo, possa participar da comunhão de vossos santos. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

T: Amém.

EVANGELHO DE MATEUS 5, 1-12ª

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

Naquele tempo: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os 
discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: Bem- aventurados os 
pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os aflitos, 
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-
aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os 
que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados 
os que são perseguidos por causada justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo 
disserem todo tipo de mail contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, 
porque será grande a vossa recompensa dos céus. 
Palavra da Salvação.

BREVE HUMÍLIA

PRECES

CP: Irmãos e irmãs, rezemos por N. por seus familiares e por toda a comunidade 
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e digamos confiantes:

T: Senhor, vós sois a ressurreição e a vida!

1.Senhor, em vossa misericórdia, concedei o perdão e a paz a este (a) nosso (a) 
irmão (a) N. nós vos pedimos:

2. Senhor, concedei o descanso eterno a todos os falecidos de nossa comunidade. 
Nós vos pedimos:

3. Senhor, nesta hora da passagem de N., confortai seus familiares na dor da 
separação. Nós vos pedimos:

4. Senhor, diante do mistério da morte, aumentai em nós a fé e a esperança na 
vida eterna. Nós vos pedimos:

5. Senhor, fazei que sejamos encontrados vigilantes quando chegar a nossa 
hora. Nós vos pedimos:

CP: Inclinai, Senhor, vosso ouvido às preces, que brotam de nosso coração, ao 
implorarmos vossa misericórdia para com vosso (a) filho (a) N. Acolhei-o (a) 
com ternura no convívio de todos os vossos santos. Por Cristo nosso Senhor.

T: Amém.

CP: Com fé e esperança na vida eterna, recomendemos ao Pai de misericórdia 
este (a) nosso (a) irmão (a) que morreu na paz de Cristo.

CP: Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos entregamos este (a) nosso (a) irmão 
(a), N., na firme esperança de que ele (a) ressuscitará no último dia com todos 
os que no Cristo adormeceram. Abri para ele (a) as portas do paraíso; e a nós 
que aqui ficamos, consolai-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos 
todos em vossa casa. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.

ORAÇÃO DE DESPEDIDA

PAI NOSSO

(Quem preside pode aspergir o corpo com água benta)

CP: Santos de Deus, vinde em seu auxílio; Anjos do Senhor, recebei na glória 
eterna este (a) servidor (a) N. Cristo, nosso Senhor, te chamou. Ele te acolha 



93

no paraíso para o descanso eterno.

T: Amém.

CP: Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno.

T: E brilhe para ele (a) a vossa luz.

CP: Descanse em paz.

T: Amém.

CP: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

T: Amém. 

CP: 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.

VIGÍLIA EUCARÍSTICA

(Entoar um refrão meditativo)

MOTIVAÇÃO

Reunidos para este momento de Vigília Eucarística, recordamos que a presença 
do Senhor decorre da Celebração Eucarística e a ela nos conduz. Eucaristia é 
fonte de fraternidade, serviço e comunhão.

(Durante o canto da comunidade, o presidente expõe o Santíssimo Sacramento).

Canto: Eis-me aqui Senhor

R: Eis-me aqui Senhor! / Eis-me aqui Senhor!/ Pra fazer tua vontade/ pra 
viver do teu amor/ Pra fazer tua vontade/ Pra viver no teu amor/ Eis-me aqui 
Senhor!
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1. O Senhor é o pastor que me conduz/ por caminhos nunca vistos me 
enviou/ sou chamado a ser fermento sal e luz/ e por isso respondi: 
aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção/ me ungiu como profeta e 
trovador/ da história e da vida do meu povo/ e por isso respondi: aqui 
estou!

3. Ponho a minha confiança no Senhor/ da esperança sou chamado a 
ser sinal/ seu ouvido se inclinou ao meu clamor/ e por isso respondi: 
aqui estou!

CP: Graças e louvores se deem a todo o momento.

T: Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento!

MOMENTO DE SILÊNCIO

(Após a exposição do Santíssimo faz-se alguns minutos de silêncio. E, pode-se 
fazer a Recordação da Vida).

LITURGIA DA PALAVRA

(Usar leituras próprias para esta celebração)

Oração Silenciosa.

Cantos 

(Breve silêncio de adoração).

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO

(O presbítero ou diácono aproxima-se do altar, faz a genuflexão e se ajoelha: 
entoa-se um hino ou outro cântico eucarístico.)

Tão Sublime Sacramento, adoremos neste altar,/ pois o Antigo Testamento 
deus ao Novo o seu lugar./ Venha a fé por suplemento, os sentidos completar./ 
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador,/ ao Espírito exaltemos, na 
Trindade eterno Amor./ Ao Deus Uno e Trino demos, a alegria do louvor./ 
Amém! Amém!
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OREMOS

CP: Do céu lhes destes o Pão.

T: Que contém todo sabor!

CP: Senhor Jesus Cristo, neste admirável Sacramento, nos deixastes o memorial 
da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso 
Corpo e do vosso Sangue, que possamos colher continuamente os frutos da 
Redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

T: Amém!

(Benção do Santíssimo Sacramento)

CP: Bendito seja Deus / Bendito seja o seu Santo nome. / Bendito seja Jesus 
Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. / Bendito seja o nome de Jesus. 
/ Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração. / Bendito seja o seu preciosíssimo 
Sangue. / Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. / 
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. / Bendita seja a grande Mãe de Deus 
Maria Santíssima. / Bendita seja a sua gloriosa Assunção. / Bendito seja o 
nome de Maria Virgem e Mãe. / Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 
/ Bendito seja Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.

REPOSIÇÃO

ORAÇÃO PELA IGREJA E PELA PÁTRIA

Deus e Senhor nosso, / protegei vossa Igreja, / dai-lhe santos pastores e dignos 
Ministros. / Derramais vossas bênçãos / sobre nosso santo Padre, o Papa, 
/ sobre nosso Bispo, / sobre nosso Pároco e todo Clero; / sobre o chefe da 
nação e do Estado / e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, / 
para que governem com justiça. / Dai ao povo brasileiro / paz constante / 
e properidade completa. / Favorecei, / com os efeitos contínuos da vossa 
bondade, / o Brasil, este bispado, / a Paróquia em que habitamos / a cada 
um de nós em particlar, / e a todas as pessoas / por quem somos obrigados 
a orar / ou que se recomendaram / às nossas orações. / Tende misericórdia 
/ das almas dos fiéis, / que padecem no purgatório. / Dai-lhes, Senhor, / o 
descanso e a luz eterna.

(Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória)



96

CP: Graças e louvores se deem a todo momento:

T: Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento.

CP: O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus Cristo nos (vos) encha do 
seu Espírito e nos renove na alegria de servir com amor, agora e para sempre.

T: Amém!

CP: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

T: Para sempre seja louvado!
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