
 
 
 
 
 
 
 Diante da convocação do Papa Francisco à oração pela paz na Síria e Diante da convocação do Papa Francisco à oração pela paz na Síria e Diante da convocação do Papa Francisco à oração pela paz na Síria e Diante da convocação do Papa Francisco à oração pela paz na Síria e no no no no 
mundo, a acontecer no dia 7 de setembro, sábado próximo, a Arquidiocese do mundo, a acontecer no dia 7 de setembro, sábado próximo, a Arquidiocese do mundo, a acontecer no dia 7 de setembro, sábado próximo, a Arquidiocese do mundo, a acontecer no dia 7 de setembro, sábado próximo, a Arquidiocese do 
Rio de Janeiro oferece os seguintes subsídios, de modo que, sob diversas Rio de Janeiro oferece os seguintes subsídios, de modo que, sob diversas Rio de Janeiro oferece os seguintes subsídios, de modo que, sob diversas Rio de Janeiro oferece os seguintes subsídios, de modo que, sob diversas 
formas, elevemformas, elevemformas, elevemformas, elevem----se incessantesse incessantesse incessantesse incessantes preces por tão urgente necessidade.  preces por tão urgente necessidade.  preces por tão urgente necessidade.  preces por tão urgente necessidade.     
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� Celebrada ao longo de todo o sábado, até o entardecer, quando já se deverá celebrar a missa do 23º 
Domingo do Tempo Comum. 

� Missa por várias necessidades: pela conservação da paz e da justiça B. 
� Paramentos brancos 
� Leituras específicas para esta celebração 
� Cantos à escolha  

 
 
1.1.1.1. SAUDAÇÃOSAUDAÇÃOSAUDAÇÃOSAUDAÇÃO    
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.T.T.T.        Amém.Amém.Amém.Amém.    
P.  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. 
T.T.T.T.    Bendito sejBendito sejBendito sejBendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.a Deus que nos reuniu no amor de Cristo.a Deus que nos reuniu no amor de Cristo.a Deus que nos reuniu no amor de Cristo.    
 
 
2.2.2.2. ANTÍFONAANTÍFONAANTÍFONAANTÍFONA (cf. Eclo 36,18-19)    
Dai a paz, Senhor, àqueles que em vós esperam. Escutai a oração dos vossos servos e guiai-nos 
no caminho da justiça. 
 
 
3.3.3.3. ATO PENITENCIALATO PENITENCIALATO PENITENCIALATO PENITENCIAL    (Primeira opção)(Primeira opção)(Primeira opção)(Primeira opção)    
P. Irmãos e irmãs, a paz é dom de Deus e compromisso de todos os batizados. Imploremos, 

pois a misericórdia de Deus para que esta água se abençoada e aspergida sobre nós.  
P. Senhor Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai � esta água que 

vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da 
vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa 
misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos 
aproximar de vós com o coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma.  Por Cristo, 
nosso Senhor. 

T. T. T. T.     Amém.Amém.Amém.Amém.    
(Durante a aspersão, todos cantam conforme o costume.:) 

 
 
4.4.4.4. ATO PENITENCIAL ATO PENITENCIAL ATO PENITENCIAL ATO PENITENCIAL (S(S(S(Seeeegunda opção)gunda opção)gunda opção)gunda opção)    
P.  O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 

conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do 
Pai. 



P.  Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. 
TTTT....        Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. (Ou, cantando:(Ou, cantando:(Ou, cantando:(Ou, cantando:    Piedade! Piedade! Piedade! Piedade! Piedade! Piedade! Piedade! Piedade! Piedade de nós.Piedade de nós.Piedade de nós.Piedade de nós.))))    
P.  Cristo, nossa vida, tende piedade de nós. 
T.T.T.T.        Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. (Ou, cantando:(Ou, cantando:(Ou, cantando:(Ou, cantando:    Piedade! Piedade! Piedade de nós.Piedade! Piedade! Piedade de nós.Piedade! Piedade! Piedade de nós.Piedade! Piedade! Piedade de nós.))))    
P.  Senhor, nossa esperança, tende piedade de nós. 
T.T.T.T.        Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. (Ou, cantando:(Ou, cantando:(Ou, cantando:(Ou, cantando:    Piedade! Piedade! Piedade de nós.Piedade! Piedade! Piedade de nós.Piedade! Piedade! Piedade de nós.Piedade! Piedade! Piedade de nós.))))    
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 

vida eterna.  
T.T.T.T.     Amém.Amém.Amém.Amém.  
 
 
5.5.5.5. ORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃO    
P.  Ó Deus, criador do mundo e senhor da história, atendei propício às nossas preces e 
concedei a paz aos nossos dias, para que nos alegremos sem cessar, louvando a vossa 
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T.T.T.T.    Amém.Amém.Amém.Amém.    
 
 
6.6.6.6. PRIMEIRA LEITURAPRIMEIRA LEITURAPRIMEIRA LEITURAPRIMEIRA LEITURA        (Ef 2,13-17a)          (Na terça-feira da 29ª semana comum, anos pares )    
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios - Irmãos, 13 em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis 
longe, vós vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. 14 Ele, de fato, é a nossa paz: do que 
era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro de separação: a 
inimizade. 15 Ele aboliu a Lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do 
judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. 16 Quis reconciliá-los 
com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz; assim ele destruiu em si mesmo a 
inimizade.17 Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam 
próximos. 
 
 
7.7.7.7. SALMO RESPONSORIALSALMO RESPONSORIALSALMO RESPONSORIALSALMO RESPONSORIAL        [Do Sl. 84(85),9-14]    
Ref.Ref.Ref.Ref.    O Senhor é a paz de todo o povo!O Senhor é a paz de todo o povo!O Senhor é a paz de todo o povo!O Senhor é a paz de todo o povo! 
 
9.  Vou ouvir o que o Senhor nos diz,  
porque Ele fala de paz  
ao seu povo e aos seus fiéis,  
para que não voltem à insensatez.  
 
11.  Amor e Verdade se encontram.  
Justiça e paz se abraçam.  
12.  Da terra germinará a Verdade  
e a Justiça se inclinará do alto céu. 
 
13.  O próprio Senhor dará felicidade  
e nossa terra dará o seu fruto.  
14.  A justiça caminhará à sua frente  
e, com seus passos, traçará um caminho. 
 
 
8.8.8.8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHOACLAMAÇÃO AO EVANGELHOACLAMAÇÃO AO EVANGELHOACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    (Jo 14,27)    
R. Aleluia! Aleluia! Aleluia!        



V. Deixo-vos a paz; a minha paz vos dou 
    
    
9.9.9.9. EVANGELHOEVANGELHOEVANGELHOEVANGELHO        (Jo 14,23-27)   (Na segunda e na terça-feira da quinta semana da Páscoa)    
23  Naquele tempo, disse Jesus: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o 
amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. 24  Quem não me ama não guarda a 
minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. 25  Isso ‚ o 
que vos disse enquanto estava convosco. 26  Mas, o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. 27  
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se 
intimide o vosso coração. 
 
    
10.10.10.10. PRECPRECPRECPRECES DA COMUNIDADEES DA COMUNIDADEES DA COMUNIDADEES DA COMUNIDADE    

P. Repletos de esperança e unidos com toda a Igreja, clamemos pela paz. 

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, através do anúncio do Evangelho, contribua cada 
vez mais para a para e a concórdia entre os povos, rezemos ao Senhor. 

T.T.T.T.    Senhor, escutai a nossa prece.Senhor, escutai a nossa prece.Senhor, escutai a nossa prece.Senhor, escutai a nossa prece.    

2. Pelo Papa Francisco, para que Deus o fortaleça no firme empenho pela paz entre todos os 
povos, rezemos ao Senhor. 

3. Por nossa Arquidiocese, com seu pastor D. Orani, com os bispos auxiliares e eméritos, o 
clero e todos os batizados, para que, através de suas pastorais, movimentos e demais 
associações, nunca deixe de anunciar e defender a paz, rezemos ao Senhor. 

4. Pela Síria e por todos os povos que experimentam situações que agridem a paz, para que 
cesse a guerra e seus habitantes reencontrem a alegria e a esperança do convívio entre 
irmãos, rezemos ao Senhor. 

5. Pelo Brasil, que hoje celebra seu dia nacional, para que, através do empenho de todos, 
sejam vencidas as diversas formas de agressão à paz, rezemos ao Senhor. 

6. Por nós, que hoje nos reunimos para atender à convocação do Santo Padre, para que 
aprendamos a sempre rezar e agir pela paz, como grande dom de Deus, rezemos ao 
Senhor. 

(Outras preces) 

P. Escutai, ó Deus, as preces que vos apresentamos. Fazei que, reconhecendo-vos como Pai, 
a humanidade se redescubra como irmã, a fim de que, superadas, pelo amor, a guerra e 
todas as formas de violência, o mundo alcance a paz. Por Cristo, nosso Senhor. 

T.T.T.T.    Amém.Amém.Amém.Amém.    
    
    
11.11.11.11. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDASORAÇÃO SOBRE AS OFERENDASORAÇÃO SOBRE AS OFERENDASORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS    
Pai, nós vos pedimos que o sacrifício salutar do vosso Filho, Rei da paz, oferecido sob estes 
sinais sacramentais, símbolos da paz e da unidade, promova a concórdia entre todos os vossos 
filhos e filhas. Por Cristo, nosso Senhor. 
    
    
12.12.12.12. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIIIORAÇÃO EUCARÍSTICA VIIIORAÇÃO EUCARÍSTICA VIIIORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII    (Da Reconciliação 2)    
P. O Senhor esteja convosco. 



T.T.T.T.    Ele está no meio de nós.Ele está no meio de nós.Ele está no meio de nós.Ele está no meio de nós.    
P. Corações ao alto. 
T.T.T.T.    O nosso coração está em Deus.O nosso coração está em Deus.O nosso coração está em Deus.O nosso coração está em Deus.    
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
T.T.T.T.    É nosso dever e nossa salvação.É nosso dever e nossa salvação.É nosso dever e nossa salvação.É nosso dever e nossa salvação.    
P. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso e por causa de vossa ação no mundo vos 

louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, 
sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso 
Espírito Santo move os corações de modo que os inimigos volte à amizade, os adversários 
se dêem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz.  

T.T.T.T.    FazeiFazeiFazeiFazei----nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz.nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz.nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz.nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz.    
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere 

o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, não podemos 
deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, dizemos [cantamos] a 
uma só voz: 

T.T.T.T.    Santo, Santo,Santo...Santo, Santo,Santo...Santo, Santo,Santo...Santo, Santo,Santo...    
P. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso 

nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva os seres humanos. Ele é a mão que estendeis 
aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. 

T.T.T.T.    FazeiFazeiFazeiFazei----nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz. nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz. nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz. nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz.     
P. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho 

entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por 
isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu.  

CC. Cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos: � Santificai, por vosso Espírito, estas 
oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, 
pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: TOMAI 
TODOS E COMEI.. ISTO É O MEU CORPO QUE É DADO POR VÓS. Naquela mesma noite, tomou 
nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos dizendo: 
TOMAI E BEBEI TODOS E BEBEI. ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE É DERRAMADO POR VÓS E POR T. OS HOMENS PARA O PERDÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé. 

T.T.T.T.    Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
Jesus. Jesus. Jesus. Jesus.     

CC. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua 
morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o sacrifício da perfeita 
reconciliação. 

T.T.T.T.    Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.    
CC. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o 

mesmo Espírito de reconciliação e de paz.  
T.T.T.T.    Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.    
P. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e nosso Bispo Orani, com todos os 

bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres 
humanos e instrumento da vossa paz. 

T.T.T.T.    Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.    
P. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho em união com a Virgem Maria, 

Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os 
homens e as mulheres de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por 
Jesus Cristo, nosso Senhor. 

T.T.T.T.    Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.    
P. Por Cristo ... 



T.T.T.T.    Amém.Amém.Amém.Amém.    
 
 
13.13.13.13. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃOORAÇÃO APÓS A COMUNHÃOORAÇÃO APÓS A COMUNHÃOORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO    
Alimentados com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, dai-nos, ó Deus, espírito de caridade, 
para que possamos nutrir entre todos a paz que Ele nos deixou. 
 
 
14.14.14.14. ANTÍFONAANTÍFONAANTÍFONAANTÍFONA (Mt 5,9)    
Bem aventurados os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
    
    
15.15.15.15. ORAÇÃO AORAÇÃO AORAÇÃO AORAÇÃO A N. S. PAZ N. S. PAZ N. S. PAZ N. S. PAZ    
P.P.P.P.    Irmãos e irmãs, o Santo Padre Francisco nos exortou a rezarmos pela paz, rogando a 

intercessão da Bem Aventurada Virgem Maria, Senhora da Paz.  
T.T.T.T.    Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.    
    Tristes porqTristes porqTristes porqTristes porque o pecado trouxe o conflito e a violência, pedimos vossa intercessão para ue o pecado trouxe o conflito e a violência, pedimos vossa intercessão para ue o pecado trouxe o conflito e a violência, pedimos vossa intercessão para ue o pecado trouxe o conflito e a violência, pedimos vossa intercessão para 

que a paz seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a que a paz seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a que a paz seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a que a paz seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a 
guerra. guerra. guerra. guerra.     

    Que todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudeQue todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudeQue todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudeQue todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudem, m, m, m, 
se compreendam e se perdoem. se compreendam e se perdoem. se compreendam e se perdoem. se compreendam e se perdoem.     

    Que se afastem de todos os povos os sentimentos de egoísmo e prepotência, ganância e Que se afastem de todos os povos os sentimentos de egoísmo e prepotência, ganância e Que se afastem de todos os povos os sentimentos de egoísmo e prepotência, ganância e Que se afastem de todos os povos os sentimentos de egoísmo e prepotência, ganância e 
inveja, competição e discórdia. inveja, competição e discórdia. inveja, competição e discórdia. inveja, competição e discórdia.     

    Que saibamos ser humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade Que saibamos ser humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade Que saibamos ser humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade Que saibamos ser humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade 
e confiantes noe confiantes noe confiantes noe confiantes no Deus de Amor.  Deus de Amor.  Deus de Amor.  Deus de Amor.     

    Que nossos corações, nossas famílias e nossas comunidades sejam cada vez mais casas e Que nossos corações, nossas famílias e nossas comunidades sejam cada vez mais casas e Que nossos corações, nossas famílias e nossas comunidades sejam cada vez mais casas e Que nossos corações, nossas famílias e nossas comunidades sejam cada vez mais casas e 
escolas de paz e de reconciliação.  escolas de paz e de reconciliação.  escolas de paz e de reconciliação.  escolas de paz e de reconciliação.      

    Rainha da Paz, abençoaiRainha da Paz, abençoaiRainha da Paz, abençoaiRainha da Paz, abençoai----nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da 
mútua caridade, para que, fmútua caridade, para que, fmútua caridade, para que, fmútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizerormando aqui a vossa família, possamos no céu bendizerormando aqui a vossa família, possamos no céu bendizerormando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer----vos e vos e vos e vos e 
a vosso divino Filho por toda a eternidade. Amém.a vosso divino Filho por toda a eternidade. Amém.a vosso divino Filho por toda a eternidade. Amém.a vosso divino Filho por toda a eternidade. Amém.    

    ����Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em 
prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus a vós meus olhos, meus a vós meus olhos, meus a vós meus olhos, meus 
ouvidos, minha boca. Tudo o que sou desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, ouvidos, minha boca. Tudo o que sou desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, ouvidos, minha boca. Tudo o que sou desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, ouvidos, minha boca. Tudo o que sou desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, 
guardaiguardaiguardaiguardai----me, defendeime, defendeime, defendeime, defendei----me como coisa e propriedade vossa. Amém! me como coisa e propriedade vossa. Amém! me como coisa e propriedade vossa. Amém! me como coisa e propriedade vossa. Amém!  

    
    
16.16.16.16. BÊNÇÃO FINALBÊNÇÃO FINALBÊNÇÃO FINALBÊNÇÃO FINAL    
P. O Senhor esteja convosco. 
T.T.T.T.    Ele está no meio de nósEle está no meio de nósEle está no meio de nósEle está no meio de nós. 
P. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no 

conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.T.T.T.    Amém.Amém.Amém.Amém.    
P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho � e Espírito Santo. 
T.T.T.T.    Amém.Amém.Amém.Amém.    
P.  Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  
T.T.T.T.        Graças a Deus.Graças a Deus.Graças a Deus.Graças a Deus.    
 
 
 

MMMMMMMMOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAAÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO        BBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEE        



((AAoo  ffiinnaall  ddaa  rreecciittaaççããoo  ddoo  TTeerrççoo  oouu  ddoo  AAnnggeelluuss  ee  oouuttrrooss  mmoommeennttooss  ffoorraa  ddaa  mmiissssaa))  
 
 
1.1.1.1. SAUDAÇÃOSAUDAÇÃOSAUDAÇÃOSAUDAÇÃO    
P. A paz de Deus a todos nós! 
T.T.T.T.    A paz de Deus ao mundo inteiro!A paz de Deus ao mundo inteiro!A paz de Deus ao mundo inteiro!A paz de Deus ao mundo inteiro!    
P. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
T.T.T.T.    Como era no princípio, agora e sempre. Amém.Como era no princípio, agora e sempre. Amém.Como era no princípio, agora e sempre. Amém.Como era no princípio, agora e sempre. Amém.    
 

Se oportuno, recorda-se o motivo da oração pela paz no dia de hoje. 
 
2.2.2.2. PRECES PRECES PRECES PRECES     

P. Louvando à Virgem Maria e, por ela, seu Amado Filho Jesus, unamos nossos corações a 
todos que clamam pela paz. 

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que, através do anúncio do Evangelho, contribua cada 
vez mais para a para e a concórdia entre os povos, roguemos: 

T.T.T.T.    Senhor, escutai a nossa prece.Senhor, escutai a nossa prece.Senhor, escutai a nossa prece.Senhor, escutai a nossa prece.    

2. Pelo Papa Francisco, para que Deus o fortaleça no firme empenho pela paz entre todos os 
povos, roguemos: 

3. Por nossa Arquidiocese, com seu pastor D. Orani, com os bispos auxiliares e eméritos, o 
clero e todos os batizados, para que, através de suas pastorais, movimentos e demais 
associações, nunca deixe de anunciar e defender a paz, roguemos: 

4. Pela Síria e por todos os povos que experimentam situações que agridem a paz, para que 
cesse a guerra e seus habitantes reencontrem a alegria e a esperança do convívio entre 
irmãos, roguemos: 

5. Pelo Brasil, que hoje celebra seu dia nacional, para que, através do empenho de todos, 
sejam vencidas as diversas formas de agressão à paz, roguemos: 

6. Por nós, que hoje nos reunimos para atender à convocação do Santo Padre, para que 
aprendamos a sempre rezar e agir pela paz, como grande dom de Deus, roguemos: 

(Outras preces) 

P. Pela intercessão da Virgem Maria, reunamos nossos pedidos, rezando juntos:   
T.T.T.T.    Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.Ó, Maria, doce Mãe de Deus e nossa, vosso Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz.    Tristes Tristes Tristes Tristes 

porque o pecado trouxe o conflito e a violência, peporque o pecado trouxe o conflito e a violência, peporque o pecado trouxe o conflito e a violência, peporque o pecado trouxe o conflito e a violência, pedimos vossa intercessão para que a paz dimos vossa intercessão para que a paz dimos vossa intercessão para que a paz dimos vossa intercessão para que a paz 
seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a guerra. seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a guerra. seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a guerra. seja restabelecida em todo o mundo, especialmente nos lugares onde existe a guerra. 
Que todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudem, Que todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudem, Que todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudem, Que todos os povos vivam em união, concórdia e fraternidade. Que as pessoas se ajudem, 
se compreendam e se perdoem. se compreendam e se perdoem. se compreendam e se perdoem. se compreendam e se perdoem.     Que se afastem dQue se afastem dQue se afastem dQue se afastem de todos os povos os sentimentos de e todos os povos os sentimentos de e todos os povos os sentimentos de e todos os povos os sentimentos de 
egoísmo e prepotência, ganância e inveja, competição e discórdia. Que saibamos ser egoísmo e prepotência, ganância e inveja, competição e discórdia. Que saibamos ser egoísmo e prepotência, ganância e inveja, competição e discórdia. Que saibamos ser egoísmo e prepotência, ganância e inveja, competição e discórdia. Que saibamos ser 
humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade e confiantes no humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade e confiantes no humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade e confiantes no humildes na abundância, firmes na paciência, perseverantes na caridade e confiantes no 
Deus de Amor. Que nossos corações, nossas famílias Deus de Amor. Que nossos corações, nossas famílias Deus de Amor. Que nossos corações, nossas famílias Deus de Amor. Que nossos corações, nossas famílias e nossas comunidades sejam cada e nossas comunidades sejam cada e nossas comunidades sejam cada e nossas comunidades sejam cada 
vez mais casas e escolas devez mais casas e escolas devez mais casas e escolas devez mais casas e escolas de paz e de reconciliação.  paz e de reconciliação.  paz e de reconciliação.  paz e de reconciliação. Rainha da Paz, abençoaiRainha da Paz, abençoaiRainha da Paz, abençoaiRainha da Paz, abençoai----nos dirigindo nos dirigindo nos dirigindo nos dirigindo 
os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando 
aqui a vossa família, possamos no céu bendizeraqui a vossa família, possamos no céu bendizeraqui a vossa família, possamos no céu bendizeraqui a vossa família, possamos no céu bendizer----vovovovos e a vosso divino Filho por toda a s e a vosso divino Filho por toda a s e a vosso divino Filho por toda a s e a vosso divino Filho por toda a 
eternidade. Amém.eternidade. Amém.eternidade. Amém.eternidade. Amém.    

    ����Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço  inteiramente todo a vós e, em 
prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus 



ouvidos, minha boca. Tudo o que soouvidos, minha boca. Tudo o que soouvidos, minha boca. Tudo o que soouvidos, minha boca. Tudo o que sou desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, u desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, u desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, u desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, 
guardaiguardaiguardaiguardai----me, defendeime, defendeime, defendeime, defendei----me como coisa e propriedade vossa. Amém! me como coisa e propriedade vossa. Amém! me como coisa e propriedade vossa. Amém! me como coisa e propriedade vossa. Amém!  

 
 
3.3.3.3. DESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDA    
P. Voltemos aos nossos lares com o compromisso de permanecer, no dia de hoje, rezando pela 

paz. 
T. Bem aventurados os que constroem a Bem aventurados os que constroem a Bem aventurados os que constroem a Bem aventurados os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.paz, porque serão chamados filhos de Deus.paz, porque serão chamados filhos de Deus.paz, porque serão chamados filhos de Deus.    
P.P.P.P.    Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. 
T.T.T.T.    E que a paz reine sobre todos os povos. Amém.E que a paz reine sobre todos os povos. Amém.E que a paz reine sobre todos os povos. Amém.E que a paz reine sobre todos os povos. Amém.        
 
 
 

HHHHHHHHOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAA        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAA        
((((((((CCaannttooss  ccoonnffoorrmmee  oo  ccoossttuummee  llooccaall))))))))        

 
1.1.1.1. SAUDAÇÃOSAUDAÇÃOSAUDAÇÃOSAUDAÇÃO    
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.T.T.T.        Amém.Amém.Amém.Amém.    
P.  A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
T.T.T.T.    Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.    
P. O Senhor nos reuniu para rezar pela paz. 
T.T.T.T.    A paz é dom de Deus. A paz brota do coração eucarístico do CristA paz é dom de Deus. A paz brota do coração eucarístico do CristA paz é dom de Deus. A paz brota do coração eucarístico do CristA paz é dom de Deus. A paz brota do coração eucarístico do Cristo.o.o.o.    
P. Rezemos em silêncio, pedindo a paz para o mundo inteiro. 

Todos rezam em silêncio por alguns instantes. Quem desejar pode se ajoelhar. 
P. Deus, autor e amigo da paz, conhecer-vos é viver e vos servir é reinar. Olhai compassivo 

para os povos em guerra. Purificai os corações que escolheram a guerra. Afastai as aflições 
e as lágrimas e fazei que, vivendo como irmãos, todos cresçam no amor mútuo, na 
esperança e na paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.  

T.T.T.T.    Amém.Amém.Amém.Amém.    
    
 
2.2.2.2. O O O O CONVITE DO PAPA FRANCISCOCONVITE DO PAPA FRANCISCOCONVITE DO PAPA FRANCISCOCONVITE DO PAPA FRANCISCO    
P. No dia 1º de setembro, o Papa Francisco dirigiu as seguintes palavras que devem ecoar por 

muito tempo em nossos corações: 
L. “Hoje, queridos irmãos e irmãs, queria fazer-me intérprete do grito que se eleva, com 

crescente angústia, em todos os cantos da terra, em todos os povos, em cada coração, na 
única grande família que é a humanidade: o grito da paz! É um grito que diz com força: 
queremos um mundo de paz, queremos ser homens e mulheres de paz, queremos que 
nesta nossa sociedade, dilacerada por divisões e conflitos, possa irromper a paz! Nunca 
mais a guerra! Nunca mais a guerra! A paz é um dom demasiado precioso, que deve ser 
promovido e tutelado. 

Breve momento de silêncio  
L. Vivo com particular sofrimento e com preocupação as várias situações de conflito que 

existem na nossa terra; mas, nestes dias, o meu coração ficou profundamente ferido por 
aquilo que está acontecendo na Síria, e fica angustiado pelos desenvolvimentos 
dramáticos que se preanunciam. 

Breve momento de silêncio  



L. Dirijo um forte Apelo pela paz, um Apelo que nasce do íntimo de mim mesmo! Quanto 
sofrimento, quanta destruição, quanta dor causou e está causando o uso das armas 
naquele país atormentado, especialmente entre a população civil e indefesa! Pensemos em 
quantas crianças não poderão ver a luz do futuro! Condeno com uma firmeza particular o 
uso das armas químicas! Ainda tenho gravadas na mente e no coração as imagens terríveis 
dos dias passados! Existe um juízo de Deus e também um juízo da história sobre as nossas 
ações aos quais não se pode escapar! O uso da violência nunca conduz à paz. Guerra chama 
mais guerra, violência chama mais violência. 

Breve momento de silêncio  
L. Com todas as minhas forças, peço às partes envolvidas no conflito que escutem a voz da 

sua consciência, que não se fechem nos próprios interesses, mas que olhem para o outro 
como um irmão e que assumam com coragem e decisão o caminho do encontro e da 
negociação, superando o confronto cego. Com a mesma força, exorto também a 
Comunidade Internacional a fazer todo o esforço para promover, sem mais demora, 
iniciativas claras a favor da paz naquela nação, baseadas no diálogo e na negociação, para 
o bem de toda a população síria. 

Breve momento de silêncio  
L. Que não se poupe nenhum esforço para garantir a ajuda humanitária às vítimas deste 

terrível conflito, particularmente os deslocados no país e os numerosos refugiados nos 
países vizinhos. Que os agentes humanitários, dedicados a aliviar os sofrimentos da 
população, tenham garantida a possibilidade de prestar a ajuda necessária...” 

Breve momento de silêncio  Em seguida, um canto à escolha. 
 
 
3.3.3.3. JESUS CRISTO, SENHOR DA PAZ JESUS CRISTO, SENHOR DA PAZ JESUS CRISTO, SENHOR DA PAZ JESUS CRISTO, SENHOR DA PAZ (Ef 2,13-17a)     
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios - Irmãos, 13 em Jesus Cristo, vós que outrora 

estáveis longe, vós vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. 14 Ele, de fato, é a nossa 
paz: do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro de 
separação: a inimizade. 15 Ele aboliu a Lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, 
assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. 16 
Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz; assim ele destruiu 
em si mesmo a inimizade.17 Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que 
estavam próximos. Palavra do Senhor. 

T.T.T.T.    Graças a Deus.Graças a Deus.Graças a Deus.Graças a Deus.    
 
 
4.4.4.4. SALMO RESPONSORIALSALMO RESPONSORIALSALMO RESPONSORIALSALMO RESPONSORIAL        [Do Sl. 84(85),9-14]    
Ref.Ref.Ref.Ref.    O Senhor é a paz de todo o povo!O Senhor é a paz de todo o povo!O Senhor é a paz de todo o povo!O Senhor é a paz de todo o povo! 
 
9.  Vou ouvir o que o Senhor nos diz,  
porque Ele fala de paz  
ao seu povo e aos seus fiéis,  
para que não voltem à insensatez.  
 
11.  Amor e Verdade se encontram.  
Justiça e paz se abraçam.  
12.  Da terra germinará a Verdade  
e a Justiça se inclinará do alto céu. 
 
13.  O próprio Senhor dará felicidade  
e nossa terra dará o seu fruto.  



14.  A justiça caminhará à sua frente  
e, com seus passos, traçará um caminho. 
 

Um canto à escolha, seguindo-se um tempo de silêncio para a oração pessoal. 
 
5.5.5.5. E A PAZ REINARÁE A PAZ REINARÁE A PAZ REINARÁE A PAZ REINARÁ    (Apoc. 21,1-7)    
L. Leitura do Apocalipse de S. João - 1.1.1.1. Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o 

primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. 2.2.2.2. Eu vi descer do céu, 
de junto de Deus, a Cidade Santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o 
esposo. 3.3.3.3. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o 
tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo 
estará com eles. 4.4.4.4. Enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, 
nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. 5.5.5.5. Então o que está assentado no 
trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras 
são fiéis e verdadeiras. 6. 6. 6. 6. Novamente me disse: Está pronto! Eu sou o Alfa e o Ômega, o 
Começo e o Fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. 
7.7.7.7. O vencedor herdará tudo isso; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do 
Senhor.  

T.T.T.T.    Graças a Deus.Graças a Deus.Graças a Deus.Graças a Deus.    
 
 
6.6.6.6. POR ISSO ROGAMOSPOR ISSO ROGAMOSPOR ISSO ROGAMOSPOR ISSO ROGAMOS    (Se possível, cantando)    

A paz em meio à guerra, daidaidaidai----nos, Senhor.nos, Senhor.nos, Senhor.nos, Senhor.    
A paz em meio à violência das cidades e do campo, daidaidaidai----nnnnos, Senhor.os, Senhor.os, Senhor.os, Senhor.    
A paz às famílias divididas pelo ódio, daidaidaidai----nos, Senhor.nos, Senhor.nos, Senhor.nos, Senhor.    
A paz aos corações magoados e vingativos, daidaidaidai----nos, Senhor.nos, Senhor.nos, Senhor.nos, Senhor.    
 
Da Síria e de todos os povos em guerra, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
Do nosso Brasil, em sua data nacional, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
De nossa cidade e de cada recanto do mundo, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
De quem clama por esperança e paz, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
 
De toda a vossa santa Igreja, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
De nossas famílias, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
De nossas comunidades, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
De cada um de nós aqui reunidos, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!    
 
Dos doentes, dos famintos e dos abandonados, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor! 
Das vítimas da guerra e de todas as formas de violência, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor! 
Dos que a morte levou de junto de nós, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor! 
De todo ser humano que sofre e chora, lembrailembrailembrailembrai----vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor!vos, Senhor! 
 
Do flagelo das drogas, livrailivrailivrailivrai----nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!    
Do vergonhoso comércio de armas, livrailivrailivrailivrai----nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!    
Do tráfico de seres humanos, livrailivrailivrailivrai----nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!    
De todas as formas de agressão à vida, livrailivrailivrailivrai----nos, Senos, Senos, Senos, Senhor!nhor!nhor!nhor!    
 
Os bens indispensáveis à vida de pessoas e povos, daidaidaidai----nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!    
A liberdade religiosa, daidaidaidai----nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!    
A democracia e o direito de todos, daidaidaidai----nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!    



Os caminhos para a paz e a reconciliação, daidaidaidai----nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!nos, Senhor!    
 
Piedade, Senhor. – Piedade, SePiedade, SePiedade, SePiedade, Senhor!nhor!nhor!nhor!    
Tende misericórdia– Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!    
E dai-nos a paz– Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!    
A paz e a concórdia– Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!Piedade, Senhor!    

 
Momento de silêncio para a oração pessoal 

 
7.7.7.7. UM TESTEMUNHO DE PAZUM TESTEMUNHO DE PAZUM TESTEMUNHO DE PAZUM TESTEMUNHO DE PAZ    
P. Nós, cariocas, temos que agradecer muito ao Senhor da paz durante a Jornada Mundial da 

Juventude Rio 2013. Em meio a um número de pessoas tão grande, vimos com nossos 
próprios olhos a paz, a concórdia, a ajuda mútua e o respeito.  

T.T.T.T.    Os peregrinos testemunharam que é possível viver em paz!Os peregrinos testemunharam que é possível viver em paz!Os peregrinos testemunharam que é possível viver em paz!Os peregrinos testemunharam que é possível viver em paz!    
L. Sim! A Fé conduzia os corações pelos caminhos da paz.  
T.T.T.T.    Testemunhamos nossa Fé quando vivemos em paz. Testemunhamos nossa Fé quando Testemunhamos nossa Fé quando vivemos em paz. Testemunhamos nossa Fé quando Testemunhamos nossa Fé quando vivemos em paz. Testemunhamos nossa Fé quando Testemunhamos nossa Fé quando vivemos em paz. Testemunhamos nossa Fé quando 

construímos e transmitimos a paz. construímos e transmitimos a paz. construímos e transmitimos a paz. construímos e transmitimos a paz.     
L. Nada nos impediu de viver e testemunhar a paz! Idiomas e culturas diferentes, 

dificuldades, preocupações, distâncias, caminhadas ou improvisos. Nada nos impediu de 
viver e testemunhar a paz! 

T.T.T.T.    Mais forte do que qualquer razão que tivéssemos para nos afastar da paz, ela Aquele que Mais forte do que qualquer razão que tivéssemos para nos afastar da paz, ela Aquele que Mais forte do que qualquer razão que tivéssemos para nos afastar da paz, ela Aquele que Mais forte do que qualquer razão que tivéssemos para nos afastar da paz, ela Aquele que 
nos fortalecia na paz.nos fortalecia na paz.nos fortalecia na paz.nos fortalecia na paz.    

P. Para bendizer ao Senhor da Paz e em profunda adoração, contemplemos o Senhor 
Sacramentado e rezemos parte da Oração da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. 

T.T.T.T.    Ó Cristo, Redentor da humanidade, Tua imagem de braços abertos no alto do Corcovado Ó Cristo, Redentor da humanidade, Tua imagem de braços abertos no alto do Corcovado Ó Cristo, Redentor da humanidade, Tua imagem de braços abertos no alto do Corcovado Ó Cristo, Redentor da humanidade, Tua imagem de braços abertos no alto do Corcovado 
acolhe todos os povos. Em Tua oferta pascal, nos conduziste pelo Espírito Santacolhe todos os povos. Em Tua oferta pascal, nos conduziste pelo Espírito Santacolhe todos os povos. Em Tua oferta pascal, nos conduziste pelo Espírito Santacolhe todos os povos. Em Tua oferta pascal, nos conduziste pelo Espírito Santo ao o ao o ao o ao 
encontro filial com o Pai. Os jovens, que se alimentam da Eucaristia, Te ouvem na Palavra e encontro filial com o Pai. Os jovens, que se alimentam da Eucaristia, Te ouvem na Palavra e encontro filial com o Pai. Os jovens, que se alimentam da Eucaristia, Te ouvem na Palavra e encontro filial com o Pai. Os jovens, que se alimentam da Eucaristia, Te ouvem na Palavra e 
Te encontram no irmão, necessitam de Tua infinita misericórdia para percorrer os Te encontram no irmão, necessitam de Tua infinita misericórdia para percorrer os Te encontram no irmão, necessitam de Tua infinita misericórdia para percorrer os Te encontram no irmão, necessitam de Tua infinita misericórdia para percorrer os 
caminhos do mundo como discípuloscaminhos do mundo como discípuloscaminhos do mundo como discípuloscaminhos do mundo como discípulos----missionários da nova evangelização.missionários da nova evangelização.missionários da nova evangelização.missionários da nova evangelização.        

 
Segue-se um canto para aclamação ao Evangelho 

 
8.8.8.8. EVANGELHOEVANGELHOEVANGELHOEVANGELHO    (Mt 5,1-9)    
P.  O Senhor esteja convosco. 
T.T.T.T.        Ele está no meio de nósEle está no meio de nósEle está no meio de nósEle está no meio de nós    
P.  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 
T.T.T.T.        Glória a vós, Senhor.Glória a vós, Senhor.Glória a vós, Senhor.Glória a vós, Senhor.    
P. Naquele tempo, 1. vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos 

aproximaram-se 2. e Jesus começou a ensiná-los:  3."Bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o Reino dos Céus. 4. Bem-aventurados os que choram, porque 
serão consolados. 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. 6. Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 7. Bem-aventurados 
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 8. Bem-aventurados os puros de 
coração, porque verão a Deus. 9. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. Palavra da Salvação. 

T.T.T.T.        Glória a vós, Senhor.Glória a vós, Senhor.Glória a vós, Senhor.Glória a vós, Senhor.    
 

Se oportuno, uma palavra seja dirigida aos participantes.  
 
9.9.9.9. BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO (Não estando presente padre nem diácono, passar para o nº9)    
Tão sublime sacramento adoremos neste altar, 



pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. 
Venha a Fé por suplemento os sentidos completar. 
Ao eterno Pai cantemos, a Jesus, o salvador, 
ao Espírito exaltemos, na Trindade o eterno amor. 
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém! 
 
P. Do céu lhes destes o Pão! 
T.T.T.T.    Que contem todo sabor!Que contem todo sabor!Que contem todo sabor!Que contem todo sabor!    
P. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial 

da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do 
vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que sois 
Deus com o Pai e o Espírito Santo. 

TTTT....    Amém.Amém.Amém.Amém.    
 
Bendito seja Deus 
Bendito seja 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, no Santíssimo Sacramento do Altar! 
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito! 
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima! 
Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição! 
Bendita seja sua gloriosa Assunção! 
Bendito seja o Nome de Maria Virgem e Mãe. 
Bendito seja S. José seu castíssimo esposo. 
Bendito seja Deus, nos seus Anjos e nos seus Santos. 
 
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos Ministros. 
Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre nosso Arcebispo com seus 
Bispos Auxiliares e Eméritos, sobre o nosso Pároco, sobre todo o 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 prosperidade completa. Favorecei com os 
efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, este Arcebispado, a Paróquia em que habitamos, 
a cada um de nós em particular 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. Amém. 
 
Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 
 
10.10.10.10. NOSSO COMPROMISSO PELA PAZNOSSO COMPROMISSO PELA PAZNOSSO COMPROMISSO PELA PAZNOSSO COMPROMISSO PELA PAZ    
P.P.P.P.    Irmãos e irmãs, voltemos aos nossos lares com as palavras do Papa Francisco em nossos Irmãos e irmãs, voltemos aos nossos lares com as palavras do Papa Francisco em nossos Irmãos e irmãs, voltemos aos nossos lares com as palavras do Papa Francisco em nossos Irmãos e irmãs, voltemos aos nossos lares com as palavras do Papa Francisco em nossos 

corações:corações:corações:corações:    
L. “Possa uma corrente de compromisso pela paz unir todos os homens e mulheres de boa 

vontade! ... Que o grito da paz se erga alto para que chegue até o coração de cada um, e 
que todos abandonem as armas e se deixem guiar pelo desejo de paz. 

T.T.T.T.    Que assim seja! Que por isso rezemos e trabalhemos! Bendito seja Deus para sempre!Que assim seja! Que por isso rezemos e trabalhemos! Bendito seja Deus para sempre!Que assim seja! Que por isso rezemos e trabalhemos! Bendito seja Deus para sempre!Que assim seja! Que por isso rezemos e trabalhemos! Bendito seja Deus para sempre!    
 

Canto final à escolha. 



 


