
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda! 
P. 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. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
P. 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 San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito. 
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito! 
P. Que ele faça de nós uma oferenda per-
feita para alcançarmos a vida eterna com 
os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N. (o santo do dia 
ou o padroeiro) e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vossa 
presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo intei-
ro. 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. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
P. Atendei às 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. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
P. 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. 
T. A todos saciai com vossa glória! 

P. 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. 
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer: 
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão 
ReFRão: Tua Igreja é um Corpo, / cada 
membro é diferente. / E há no Corpo, 
certamente, / coração, ó meu Senhor. /  
Dele nasce a caridade, / dom maior, mais  
importante. /  Nele, enfim, achei radiante,  
/ minha vocação: o amor. 

1. Que loucura não fizeste, / vindo ao mun- 
do nos salvar! / E depois que Tu morreste, 
/ ficas vivo neste altar!

2. Os teus santos compreenderam / teu 
amor sem dimensão. / E loucuras come-
teram, / em sua própria vocação.

3. Sou pequeno, igual criança, / cheio de 
limitações; / mas é grande a esperança: 
/ sinto muitas vocações.

4. Quero ser um missionário / até quando  
o sol der luz. / Dá-me por itinerário / toda  
a terra, ó Jesus!! 

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (1Pd  2,5)

Como pedras vivas, formai um templo 
espiritual, um sacerdócio santo.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que nos destes 
a Igreja neste mundo como imagem da 
Jerusalém celeste, concedei que por esta 
comunhão sejamos templos da vossa graça 
e habitemos um dia em vossa glória. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L.  A celebração de hoje nos convida a 
amar ainda mais a Igreja. Nosso amor 
deve se traduzir no cuidado e no esmero 
com a Casa do Senhor. Deve igualmente se 
traduzir no testemunho pessoal, de quem 
acolheu o Ressuscitado em sua vida.   

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Que Deus, o Senhor do céu e da terra, 
reunindo-vos hoje para o aniversário da 
dedicação da Basílica do Latrão, vos cubra 
com as bênçãos do céu.
T. Amém.
P. Reunindo em Cristo os filhos dispersos, 
faça de vós os seus templos e morada do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. E assim, plenamente purificados, pos-
sais ser habitação de Deus e herdar, com 
todos os santos, a felicidade eterna.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor 
Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.
T.  Graças a Deus.  
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CeLeBRAÇão DA UNIDADe
Aproxima-se o dia 22 de novembro, quan-
do todos os católicos cariocas estarão na 
Catedral, a partir das 13:30, para o encon-
tro especial com seu pastor, Cardeal D. Orani 
João Tempesta, para celebrar a alegria de 
sermos Igreja, amando a Deus e aos irmãos.  

Você não pode faltar!

oRAÇão Do DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo!  Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta 
representa minha gratidão! Pois o que tenho eu 
o recebi de vós. Amém!”

LeITURAS DA SeMANA
10/2a-feira, S. Leão Magno PpDr, memória: Tt 1, 1-9; Sl 23 (24); Lc 17, 1-6; 11/3a-feira, S. Martinho de Tours B, memória: Tt 2, 1-8.11-
14; Sl 36 (37); Lc 17, 7-10; 12/4a-feira, S. Josafá BMt, memória: Tt 3, 1-7; Sl 22 (23); Lc 17, 11-19; 13/5a-feira: Fm 7-20; Sl 145 (146); 
Lc 17, 20-25; 14/6a-feira: 2Jo 4-9; Sl 118 (119); Lc 17, 26-37; 15/Sábado, Sto. Alberto Magno BDr: 3Jo 5-8; Sl 111 (112); Lc 18, 1-8.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

ReFRão: Tu és o Rei dos reis! / O Deus 
do céu deu-te reino, força e glória / e 
entregou em tuas mãos a nossa história: 
/ Tu és Rei e o amor é a tua lei. 
1. Sou o primeiro e o derradeiro, / fui 
ungido pelo amor! / Vós sois meu povo; 
Eu, vosso Rei / e Senhor, Redentor! 
2. Vos levarei às grandes fontes, / dor e 
fome não tereis! / Vós sois meu povo; Eu, 
vosso Rei: / junto a mim vivereis!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. Irmãos, eleitos segundo a presciência 
de Deus Pai, pela santificação do Espírito 
para obedecer a Jesus Cristo e participar da 
bênção da aspersão do seu sangue, graça e 
paz vos sejam concedidas abundantemente.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

P. A Igreja, esposa de Cristo, é a nossa 
casa, é a nossa mãe.
T. Somos Igreja. Formamos a Igreja. 
Amamos a Igreja.

Antífona da Entrada (Ap 21,2) 

Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, des-
cendo do céu, de junto de Deus, ornada como 
a noiva que se preparou para o seu noivo.

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, a dedicação de uma 
Igreja não deve abranger apenas as paredes 
e demais construções. Ela deve atingir 
principalmente o nosso coração. Examine-
mos, pois, a nossa consciência, buscando 
em nossa vida pensamentos, palavras, 
atitudes e omissões que tanto nos afastam 
do Cristo Salvador.   
    (Pausa)

P. Senhor, pelas vezes que não soubemos 
honrar vossa casa, desrespeitando-a pela 
falta de união, por interesses individuais, 
pelo desrespeito ao que é sagrado, nós vos 
imploramos do fundo de nossos corações, 
tende piedade de nós.
T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós. 
(ou rezando:) Senhor, tende piedade 
de nós!

P. Cristo, pelas vezes que maculamos 
vossa casa com a falta de caridade, com 
a insensibilidade aos que sofrem, com o 
individualismo e o preconceito, nós vos 
imploramos do fundo de nossos corações, 
tende piedade de nós.

T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós. 
(ou rezando:) Cristo, tende piedade de 
nós!

P. Senhor, pelas vezes que nos acomoda-
mos em vossa casa, nela recebendo todas 
as vossas graças, e não soubemos partir em 
missão, buscando tantos e tantos irmãos 
que não vos conhecem, nós vos implora-
mos do fundo de nossos corações, tende 
piedade de nós.

T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós. 
(ou rezando:) Senhor, tende piedade 
de nós!

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

T.  Amém.

4. Hino de Louvor 
P. Glória a Deus nas alturas, 
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Convide seus
amigos e vizinhos

a participar da

Da Caridade
à Esperança Novena

  de Natal

T. 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 imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade de nós. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, / acolhei a nossa súplica. / 
Vós que estais à direita do Pai, / tende 
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, / 
só vós, o Senhor, / só vós, o Altíssimo, 
/ Jesus Cristo, / com o espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. / Amém. 

5. Oração 
P. OREMOS: Ó Deus, que edificais o 
vosso templo eterno com pedras vivas 
e escolhidas, difundi na vossa Igreja o 
Espírito que lhe destes, para que o vosso 
povo cresça sempre mais, construindo 
a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Jesus Cristo é o único alicerce sobre o 
qual a Igreja se constrói. N’Ele, com Ele e 
por Ele, ela se torna local de acolhimento, 
partilha e fraternidade.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Ez 47,1-2.8-9.12)

Leitura da Profecia de Ezequiel 
Naqueles dias, 1o homem fez-me vol-
tar até a entrada do Templo e eis que 
saía água da sua parte subterrânea na 
direção leste, porque o Templo estava 
voltado para o oriente; a água corria do 
lado direito do Templo, a sul do altar. 
2Ele fez-me sair pela porta que dá para 
o norte, e fez-me dar uma volta por fora, 
até a porta que dá para o leste, onde eu 
vi a água jorrando do lado direito. 8Então 
ele me disse: “Estas águas correm para a 
região oriental, descem para o vale do Jor-
dão, desembocam nas águas salgadas do 
mar, e elas se tornarão saudáveis. 9Onde 
o rio chegar, todos os animais que ali 

se movem poderão viver. Haverá peixes 
em quantidade, pois ali desembocam as 
águas que trazem saúde; e haverá vida 
onde chegar o rio. 12Nas margens junto 
ao rio, de ambos os lados, crescerá toda 
espécie de árvores frutíferas; suas folhas 
não murcharão e seus frutos jamais se 
acabarão: cada mês darão novos frutos, 
pois as águas que banham as árvores 
saem do santuário. Seus frutos servirão 
de alimento e suas folhas serão remédio.” 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 45(46)]

ReFRão: Os braços de um rio vêm tra-
zer alegria à Cidade de Deus, à morada 
do Altíssimo.  
1. O Senhor para nós é refúgio e vigor, * 
sempre pronto, mostrou-se um socorro na 
angústia; assim não tememos, se a terra 
estremece, * se os montes desabam, caindo 
nos mares.  
2. Os braços de um rio vêm trazer ale-
gria * à Cidade de Deus, à morada do Altís-
simo. Quem a pode abalar? Deus está no 
seu meio! * Já bem antes da aurora, ele vem 
ajudá-la. 
3. Conosco está o Senhor do universo! * 
O nosso refúgio é o Deus de Jacó! Vinde 
ver, contemplai os prodígios de Deus  e 
a obra estupenda que fez no universo: * 
reprime as guerras na face da terra. 

8. Segunda Leitura (1Cor 3,9c-11.16-17)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios  
Irmãos: 9cVós sois lavoura de Deus, 
construção de Deus. 10Segundo a graça 
que Deus me deu, eu coloquei — como 
experiente mestre de obra — o alicerce, 
sobre o qual outros se põem a construir. 
Mas cada qual veja bem como está cons-
truindo. 11De fato, ninguém pode colocar 
outro alicerce diferente do que está aí, 
já colocado: Jesus Cristo. 16Acaso não 
sabeis que sois santuário de Deus e que 
o Espírito de Deus mora em vós? 17Se 
alguém destruir o santuário de Deus, 
Deus o destruirá, pois o santuário de 
Deus é santo, e vós sois esse santuário. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé)  (2Cr 7,16)

ReFRão: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
L. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para 
nela estar meu nome para sempre. 

10. Evangelho (Jo 2,13-22)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 13ESTAVA PRÓXIMA a Páscoa dos 
judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 14No 
Templo, encontrou os vendedores de bois, 
ovelhas e pombas e os cambistas que esta-
vam aí sentados. 15Fez então um chicote 
de cordas e expulsou todos do Templo, 
junto com as ovelhas e os bois; espalhou 
as moedas e derrubou as mesas dos cam-
bistas. 16E disse aos que vendiam pombas: 
“Tirai isto daqui! Não façais da casa de 
meu Pai uma casa de comércio!” 17Seus 
discípulos lembraram-se, mais tarde, que 
a Escritura diz: “O zelo por tua casa me 
consumirá.” 18Então os judeus pergunta-
ram a Jesus: “Que sinal nos mostras para 
agir assim?” 19Ele respondeu: “Destruí, este 
Templo, e em três dias o levantarei.” 20Os 
judeus disseram: “Quarenta e seis anos 
foram precisos para a construção deste 
santuário e tu o levantarás em três dias?” 
21Mas Jesus estava falando do Templo do 
seu corpo. 22Quando Jesus ressuscitou, 
os discípulos lembraram-se do que ele 
tinha dito e acreditaram na Escritura e 
na palavra dele. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / e em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do espírito 
Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro 
dia; / subiu aos céus; / está sentado à 
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direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no espírito Santo; / na 
Santa Igreja Católica; / na comunhão 
dos santos; / na remissão dos pecados; 
/ na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. / Amém. 

13. Preces da Comunidade
P. Como pedras vivas, edificadas sobre 
Cristo, pedra angular, peçamos cheios de 
fé ao Deus de todo Bem, pela Igreja e pelo 
mundo inteiro. 
1. Pai do Céu, que sois o agricultor da 
vinha que Cristo plantou na terra, purifi-
cai, guardai e fazei crescer a vossa Igreja,
T. para que, sob o vosso olhar, ela se 
espalhe por toda a terra.
2. Pastor eterno, protegei e aumentai o 
vosso rebanho,
T. para que todas as ovelhas se con-
greguem na unidade, sob um só pastor, 
Jesus Cristo, vosso Filho.
3. Semeador providente, semeai a palavra 
em vosso campo,
T. para que ela dê frutos abundantes 
para a vida eterna.
4.  Sábio construtor, santificai a Igreja, 
vossa casa e vossa família,
T. para que ela apareça ao mundo como 
cidade celeste; nova Jerusalém e esposa 
sem mancha.
5. Pai bondoso e misericordioso, que 
fazeis chover sobre justos e injustos,
T. fortalecei a vossa Igreja na mais per-
feita caridade.
6. Pai clemente e Deus de toda consola-
ção, que, em vosso Filho, edificais a Igreja 
sobre o alicerce dos Apóstolos,
T. iluminai a Igreja do Rio de Janeiro 
na contínua prática da caridade. 
  (Outras preces, com a resposta: Senhor, escutai a 
nossa prece.)

P. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi 
as preces que vossa Igreja vos apresenta 
nesta santa assembleia. Dai-lhe a graça 
de crescer sempre mais na unidade, na 
verdade e na caridade. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Tu és, Senhor, a riqueza do meu cora-
ção! / Tu és, Senhor, o sentido da minha 
missão!
ReFRão: E eu sou, Senhor, em tuas 
mãos, / inteira entrega, oblação!
2. Tu és, Senhor, o tesouro que faz meu 
viver! / Tu és, Senhor, a alegria que tece o 
meu ser!
3. Tu és, Senhor, o rochedo que firma meus 
pés! / Tu és, Senhor, o meu tudo, por seres 
quem és!
4. Tu és, Senhor, o lugar deste meu cami-
nhar! / Tu és, Senhor, coração pelo qual 
quero amar! 

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que seja aceito 
por Deus Pai todo-poderoso. 
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e 
concedei-nos receber nesta igreja os frutos 
dos sacramentos e das preces. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III 
Prefácio 
Igreja, esposa de Cristo e templo do 
espírito Santo.
P. O Senhor esteja convosco. 
T. ele está no meio de nós. 
P. Corações ao alto. 
T. o nosso coração está em Deus.  
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.  
T. É nosso dever e nossa salvação. 
P. Na verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças, sem-

pre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós quisestes habitar esta 
casa de oração, para nos tornarmos, pelo 
auxílio contínuo da vossa graça, templo 
vivo do Espírito Santo. Dando-lhe vida 
sem cessar, santificais a Igreja, Espo-
sa de Cristo e Mãe exultante de muitos 
filhos, simbolizada pelos templos visíveis. 
E, enquanto esperamos a plenitude do 
vosso Reino, com os anjos e com todos 
os santos, nós vos aclamamos jubilosos, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / o céu e a terra proclamam 
a vossa glória. / Hosana nas alturas! / 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
/ Hosana nas alturas!   
P. 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. 
T. Santificai e reuni o vosso povo! 
P. 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. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
P. 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.  
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo:  
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.  
Eis o mistério da fé! 


