
2. Na Páscoa Nova da Nova Lei, / quando 
amou-nos até o fim, / partiu o Pão, disse:  
“Isto é meu Corpo / por vós doado:  Tomai, 
Comei”.
3. Se neste pão, nesta Comunhão, / Jesus 
por nós, dá a própria vida, / vamos também 
repartir os dons, / doar a vida por nosso irmão.
4. Onde houver fome, reparte o pão / e tuas 
trevas hão de ser luz. / Encontrarás Cristo 
no irmão. / Serás bendito do Eterno Pai.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 1,2-3)

O que medita dia e noite na lei do Senhor   
dará seu fruto no devido tempo.

19. Canto de Ação de Graças
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas,  
/ no palco do mundo, onde a história se faz.  
/ Sonhei uma Igreja a serviço da vida. / Eu 
fiz do meu povo os atores da paz!
RefRão: Quero uma Igreja solidária, ser-
vidora e missionária, que anuncia e saiba 
ouvir. / A lutar por dignidade, por justiça 
e igualdade, pois “Eu vim para servir”.
2. Os grandes oprimem, exploram o povo, 
/ mas entre vocês bem diverso há de ser. / 
Quem quer ser o grande se faça de servo:  
/ Deus ama o pequeno e despreza o poder. 
3. Preciso de gente que cure feridas, / que 
saiba escutar, acolher, visitar. / Eu quero 
uma Igreja em constante saída, / de portas 
abertas, sem medo de amar!
4. O meu mandamento é antigo e tão novo: 
/ Amar e servir como faço a vocês. / Sou 
Mestre que escuta e cuida seu povo, / um 
Deus que se inclina e que lava seus pés. 
5. As chagas do ódio e da intolerância / se 
curam com o óleo do amor-compaixão. / 
Na luz do Evangelho, acende a esperança. / 
Vem! Calça as sandálias, assume a missão!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, fazei que sejamos 
ajudados pelo sacramento que acabamos 
de receber, para que o jejum de hoje vos 
seja agradável e nos sirva de remédio. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Não saiamos desta missa achando que 
já cumprimos nossa obrigação ao receber 

as cinzas. Pelo contrário, este é apenas o 
primeiro passo da grande caminhada de 
conversão que, durante quarenta dias, somos 
chamados a fazer. A Campanha da Fra-
ternidade nos ajudará a vencer a omissão, 
superar o individualismo e o consumismo 
religioso e trabalhar pela transformação da 
sociedade. Estamos no Ano Arquidiocesano 
da Esperança: tenhamos esperança na con-
versão e na paz.

22. Bênção Final e Despedida
P.  O Senhor esteja convosco.
T.  ele está no meio de nós. 
P.  Deus, Pai de misericórdia, conceda a 
todos vós, como concedeu ao filho pródigo, 
a alegria do retorno à casa. 
T.  Amém.
P.  O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção e de vida, vos guie nesta caminhada 
quaresmal a uma verdadeira conversão.
T.  Amém.
P.  O Espírito de sabedoria e fortaleza vos 
sustente na luta contra o mal, para poder-
des com Cristo celebrar a vitória da Páscoa.
T.  Amém.
P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo. 
T.  Amém.
P.  A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T.  Graças a Deus.
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Quaresma:   
do deserto ao oásis

Com o austero rito da imposição das cinzas, 

iniciamos o tempo quaresmal, período de 

quarenta dias até a Quinta-Feira Santa, 

através do qual nos preparamos para a gran-

de festa da Ressurreição do Senhor. 

A Quaresma, retiro espiritual que a Igreja 

anualmente nos propõe, é tempo favorável 

à conversão. Nela recordamos que, como 

peregrinos, somos caminhantes neste mundo 

rumo à Terra Prometida. Como nômades 

em direção ao oásis, passamos pelo deserto, 

lugar de luta contra o mal e de encontro com 

Deus. O importante é chegar ao oásis; no 

entanto faz-se necessária a travessia pelas 

areias do deserto.

As cinzas que recebemos na fronte nos recor-

dam a transitoriedade, a caducidade deste 

mundo passageiro. Elas são para nós um 

convite a colocar nossos referenciais naquilo 

que não passa, nos lembram que hoje é tempo 

de nos convertermos, de recomeçarmos, de 

nascer de novo a cada dia.

O cristão não nasceu para a Quaresma. 

Somos chamados à vida para fazer dela uma 

perene Páscoa. No entanto, as aleluias pas-

cais brotam do mistério da cruz que recorda-

mos de modo particular neste tempo.

Que nesta Quaresma, nos empenhemos para 

fazer brotar no deserto da vida, a fonte que 

jorra para a Vida Eterna que está em Jesus. 

Ele, que também iniciou seu caminho pascal 

pela experiência do deserto, nos oriente ao 

longo destes quarenta dias para renascer 

das cinzas.

oRAÇão DA CAMPANHA DA 
fRATeRNIDADe 2015

Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, vós con-
duzis a Igreja, servidora da vida, nos caminhos da 
história. / A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo 
a sua palavra que chama à conversão, seja vossa 
Igreja testemunha viva de fraternidade e de liber-
dade, de justiça e de paz. / Enviai o vosso Espírito 
da Verdade para que a sociedade se abra à aurora 
de um mundo justo e solidário, sinal do Reino 
que há de vir. / Por Cristo Senhor nosso. Amém!

CAMPANHA DA fRATeRNIDADe eM 
fAMÍLIA

Neste tempo de Quaresma e Campanha da 
Fraternidade, somos convidados a reunir nossos 
familiares, vizinhos e amigos para os encontros 
da Cf em família. É também um rico momento 
para missionariamente formarmos grupos em 
locais ainda não tão atingidos pela vida paro-
quial. O livrinho já está à disposição nas paró-
quias e nas sedes dos Vicariatos. Não percamos 
um só momento.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

RefRão: Irei a Ti, Senhor dos Senhores, 
Pai da eternidade, Deus de eterno Amor.  
/ Irei a Ti, com hinos de glória, cantando 
a vitória de um Deus vencedor.
1. No deserto teu povo, Senhor, teve fome, 
mas teve alegria. / Animado, cantava lou-
vores ao Senhor que dá o pão, que sacia. / 
Preferido de Deus, povo eleito, protegido por 
imenso amor, / como nuvem os cobria do sol, 
como brisa aliviava o calor. 
2. Este povo às vezes cansado, sem coragem, 
querendo voltar, / mas chorando pedia per-
dão: “Meu Senhor, vamos recomeçar!” / Sim, 
iremos a Ti, Pai de amor, como o povo da tua 
aliança, / mesmo quando esquecemos tuas 
leis, muitas vezes perdendo a esperança. 
3. Hoje, povo da Nova Aliança, prossegui-
mos, fazendo a história, / esperando por 
Cristo que vem com poder majestoso em 
sua glória. / Nós iremos a Ti, meu Jesus, 
como ovelhas que seguem o pastor. / Pere-
grino, este povo é teu povo, caminhamos 
pra Ti, meu Jesus.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T.  Amém.
P.  O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P.  Meus irmãos e minhas irmãs, com o rito 
das cinzas, iniciamos a Quaresma, tempo 
de oração e conversão. 
T. Tempo de crescer em comunhão com 
todos os homens, principalmente com os 
mais pobres e necessitados. 
P. A fim de orientar nosso caminho de 
conversão em direção à Páscoa anual, os 
bispos no Brasil escolheram para a Campa-
nha da Fraternidade o tema Fraternidade: 
Igreja e Sociedade.
T. Que nossa fé se traduza em gestos 
concretos de transformação do mundo 
em que vivemos.
P. Iniciemos, portanto, nesta Eucaristia, 
o nosso projeto pessoal e comunitário de 
conversão. 

(Todos rezam em silêncio por alguns instantes.)

Antífona da Entrada (Sb 11,24-25.27)

Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e 
nada do que criastes desprezais: perdoais 
nossos pecados pela penitência porque sois 
o Senhor nosso Deus.

3. Oração
P. OREMOS: Concedei-nos, ó Deus todo-
-poderoso, iniciar com este dia de jejum o 
tempo da Quaresma, para que a penitência 
nos fortaleça no combate contra o espírito 
do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A Quaresma nos convida a deixar que o 
coração se transforme pela força do Evan-
gelho. Esta conversão deve ser iniciada já 
e alimentada através de atitudes de amor 
a Deus e ao próximo.

4. Primeira Leitura
(Sentados) ( (Jl 2,12-18)

Leitura da Profecia de Joel
12“Agora, diz o Senhor, voltai para mim com 
todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas 
e gemidos; 13rasgai o coração, e não as ves-
tes; e voltai para o Senhor, vosso Deus; ele é 
benigno e compassivo, paciente e cheio de 
misericórdia, inclinado a perdoar o castigo.” 
14Quem sabe, se ele se volta para vós e vos 
perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação 
e libação para o Senhor, vosso Deus? 15Tocai 
trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, 
16convocai a assembleia; congregai o povo, 
realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, 
ajuntai crianças e lactentes; deixe o esposo 
seu aposento, e a esposa, seu leito. 17Chorem, 
postos entre o vestíbulo e o altar, os minis-
tros sagrados do Senhor, e digam: “Perdoa, 
Senhor, a teu povo, e não deixes que esta 
tua herança sofra infâmia e que as nações a 
dominem.” Por que se haveria de dizer entre 
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Quarta-Feira de Cinzas
Penitência rumo à Ressurreição

A Quaresma é um tempo de intensa busca de conversão. Nela, cada pessoa e cada comunidade 
são convidadas à revisão de toda a vida, no desejo de superar aquilo que não está de acordo 
com o que Jesus Cristo viveu e ensinou. No Brasil, há várias décadas também celebramos neste 
tempo a Campanha da Fraternidade. Este ano, refletiremos, à luz da fé, sobre nossa atitude 
diante dos desafios ligados à nossa ação para transformar nossa sociedade, tornando-a mais 
fraterna, justa, solidária e repleta de paz. Portanto, em profundo espírito de conversão, par-
ticipemos intensamente desta Eucaristia. Que Deus nos dê a graça de uma Santa Quaresma!

Entrada e Imposição das Cinzas 2: Oswaldo dos Santos; Imposição das Cinzas 1: Luiz Carlos Agostini; Aclamação: Irmã Míria T. Kolling; 
Ofertas: Maria de Fátima de Oliveira e Waldeci Farias; Comunhão: Pe. José Weber e Ação de Graças: Hino da CF 2015: José Antônio de Oliveira e Pe. José Weber.



� revisão de vida

� reconciliação com Deus e com os 

irmãos: perdão e confi ssão

� participar de um grupo da Campanha da 

Fraternidade em Família

Quaresma:
Tempo de
renovação da
própria vida.

Sugerimos 
fazer alguns 

propósitos:

Quaresma:

os povos: “Onde está o Deus deles?” 18Então 
o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e 
perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

5. Salmo Responsorial [Sl 50(51)]

RefRão: Misericórdia, ó Senhor, pois 
pecamos.
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericór-
dia! * Na imensidão de vosso amor, purificai-
-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, * e 
apagai completamente a minha culpa!
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, * 
o meu pecado está sempre à minha frente. 
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, * 
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!
3. Criai em mim um coração que seja 
puro, * dai-me de novo um espírito decidido. 
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, * 
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo * 
e confirmai-me com espírito generoso! 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, * 
e minha boca anunciará vosso louvor!

6. Segunda Leitura (2Cor 5,20 – 6,2)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios
Irmãos,20somos embaixadores de Cristo, e 
é Deus mesmo que exorta através de nós. 
Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: 
deixai-vos reconciliar com Deus. 21Aquele 
que não cometeu nenhum pecado, Deus o 
fez pecado por nós, para que nele nós nos 
tornemos justiça de Deus. 6,1Como cola-
boradores de Cristo, nós vos exortamos 
a não receberdes em vão a graça de Deus, 
2pois ele diz: “No momento favorável, eu te 
ouvi e no dia da salvação, eu te socorri.” É 
agora o momento favorável, é agora o dia 
da salvação. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Aclamação ao Evangelho (De pé)  

1. Porque és, Senhor, o Caminho, que 
devemos nós seguir: / nós te damos, hoje 
e sempre, toda glória e louvor!
2. Porque és, Senhor, a Verdade, que deve-
mos aceitar: / nós te damos ...
3. Porque és, Senhor, plena Vida, que deve-
mos nós viver: / nós te damos ...

8. Evangelho (Mt 6,1-6.16-18)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P.  NAQUELE TEMPO, disse Jesus aos 
seus discípulos: 1“Ficai atentos para não 
praticar a vossa justiça na frente dos 
homens, só para serdes vistos por eles. 
Caso contrário, não recebereis a recom-
pensa do vosso Pai que está nos céus. 2Por 
isso, quando deres esmola, não toques a 
trombeta diante de ti, como fazem os hipó-
critas nas sinagogas e nas ruas, para serem 
elogiados pelos homens. Em verdade vos 
digo: eles já receberam a sua recompensa. 
3Ao contrário, quando deres esmola, que 
a tua mão esquerda não saiba o que faz a 
tua mão direita, 4de modo que a tua esmola 
fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está 
oculto, te dará a recompensa. 5Quando 
orardes, não sejais como os hipócritas, 
que gostam de rezar em pé, nas sinago-
gas e nas esquinas das praças, para serem 
vistos pelos homens. Em verdade vos digo: 
eles já receberam a sua recompensa. 6Ao 
contrário, quando tu orares, entra no teu 
quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que 
está oculto. E o teu Pai, que vê o que está 
escondido, te dará a recompensa. 16Quando 
jejuardes, não fiqueis com o rosto tris-
te como os hipócritas. Eles desfiguram 
o rosto, para que os homens vejam que 
estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles já 
receberam a sua recompensa. 17Tu, porém, 
quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o 
rosto, 18para que os homens não vejam que 
tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que 
está oculto. E o teu Pai, que vê o que está 
escondido, te dará a recompensa.” Palavra 
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

9. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

10. Liturgia Penitencial (De pé)

Rito da bênção e imposição das cinzas
P. Caros irmãos e irmãs, roguemos ins-
tantemente a Deus Pai que abençoe com 
a riqueza da sua graça estas cinzas, que 
vamos colocar sobre as nossas cabeças em 
sinal de penitência.  (Pausa)

P. Ó Deus, que não quereis a morte do 
pecador, mas a sua conversão, escutai com 
bondade as nossas preces e dignai-vos aben-
çoar = estas cinzas, que vamos colocar sobre 
as nossas cabeças. E assim reconhecendo 

que somos pó e que ao pó voltaremos con-
sigamos, pela observância da Quaresma, 
obter o perdão dos pecados e viver uma vida 
nova, à semelhança do Cristo ressuscitado. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

(Em silêncio, o sacerdote asperge as cinzas com 
água benta. Todos se encaminham para receber as 
cinzas. O sacerdote, impondo-lhes as cinzas, diz a 
cada um: “Convertei-vos e crede no Evangelho” ou 

então “Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar”.)

11. Imposição das Cinzas 
Canto 1
1. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. / Per-
dão, Senhor, tantas vezes me omiti. /Perdão, 
Senhor, pelos males que causei, / pelas coisas 
que falei, / pelo irmão que eu julguei.
RefRão: Piedade, Senhor, tem pieda-
de, Senhor, / meu pecado vem lavar com 
teu amor. / Piedade, Senhor, tem pieda-
de, Senhor, / e liberta a minha alma para 
o amor.
2. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. 
/ Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. 
/ Mas mesmo assim, tu me amas; quero 
então, / te entregar meu coração, / suplicar 
o teu perdão.
Canto 2
1. Como posso merecer esse amor infinito 
que vem de Deus Pai? / Meu pecado está 
sempre ante a mim, mas tua misericórdia é 
bem mais. / Com este amor sou feliz, tenho 
paz.
2. Como posso te esquecer, meu Jesus? Se me 
canso, me ajudas com a cruz. / Se tropeço me 
estendes tua mão. Se anoitece caminho em 
tua luz. / Como posso te esquecer, meu Jesus?

12. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo 
de intensa oração. Elevemos, pois, nossas 
preces ao Deus de todo Bem. Que Ele nos 
inspire hoje e sempre atitudes de conversão 
e fraternidade.
1. Pela Santa Igreja de Deus, espalhada por 
todos os povos e culturas, para que sempre 
mais anuncie a Boa Nova que transforma 
pessoas e sociedades, rezemos ao Senhor. 
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelo Papa Francisco, por nosso Bis-
po Orani, pelo Clero e por todos os que 
de alguma forma anunciam a Boa Nova, 
para que, vivendo este tempo quaresmal, 
tenham fortalecida a fidelidade ao que Jesus 
Cristo ensinou, rezemos ao Senhor.



Campanha da Fraternidade em Família 2015
Fraternidade: Igreja e Sociedade
Disponível na sua Paróquia ou na sede do seu Vicariato.

Organize já o seu 
grupo e participe!

3. Pela Campanha da Fraternidade, há mui-
tas décadas rico instrumento de Evangeli-
zação no Brasil, para que a reflexão acerca 
da relação entre a Igreja e a sociedade faça 
crescer em nós a percepção de que todos têm 
grande responsabilidade pela transformação 
do mundo, rezemos ao Senhor.
4. Por nossa comunidade, para que forta-
lecendo em si a vida fraterna e solidária, 
redescubra sempre mais a alegria de amar 
a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor.
5. Por todos os que sofrem, a fim de que 
encontrem corações generosos que os socor-
ram e aliviem, sendo para eles sinal da espe-
rança que vem de Deus, rezemos ao Senhor.
6. Por nós, que hoje nos reunimos para 
iniciar a caminhada quaresmal, para que 
saibamos acolher a Cristo Jesus, renovando-
-nos rumo à Páscoa, rezemos ao Senhor. 
                              (Outras intenções da comunidade.)

P. Acolhei, Pai Santo, as preces que vos 
apresentamos neste dia de jejum e penitên-
cia e dai-nos a graça de uma santa Quares-
ma, fazendo crescer em nós a fraternidade 
e a solidariedade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

RefRão: Neste pão e neste vinho, o suor 
de nossas mãos: / o trabalho e a justiça 
para todos os irmãos!
1. Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos / 
dos pequenos e dos pobres, teus amados, / 
dos que lutam à procura de trabalho, / das 
crianças e anciãos abandonados.
2. Ofertamos a firmeza e a coragem / dos 
que lutam em favor dos oprimidos, / dos 
famintos e sedentos de justiça / e que são, 
por tua causa, perseguidos.
3. Ofertamos, ó Senhor, toda a certeza / 
na vitória do amor sobre o pecado. / Tua 
luz há de brilhar vencendo a treva / sobre 
o mundo convertido e renovado.

14. Convite à Oração (De pé)

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

15. Oração Sobre as Oferendas
P. Oferecendo-vos este sacrifício no come-
ço da Quaresma, nós vos suplicamos, ó 
Deus, a graça de dominar nossos maus 
desejos pelas obras de penitência e carida-
de, para que, purificados de nossas faltas, 
celebremos com fervor a paixão do vosso 
Filho. Que vive e reina para sempre.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio da Quaresma, IV
os frutos do jejum
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 nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso. Pela penitência da Qua-
resma, corrigis nossos vícios, elevais nossos 
sentimentos, fortificais nosso espírito frater-
no e nos garantis uma eterna recompensa, 
por Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos 
celebram vossa grandeza e os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos também a 
nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. 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. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. 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 nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie dade 
de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e glorifi-
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. 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.

17. Rito da Comunhão
P. Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo 
de união fraterna, rezemos, juntos, como 
o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso... (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
RefRão: O Pão da vida, a comunhão,  /
nos une a Cristo e aos irmãos. / E nos ensina 
abrir as mãos / para partir, repartir o pão.
1. Lá no deserto a multidão / com fome 
segue o Bom Pastor. / Com sede, busca a Nova 
Palavra: / Jesus tem pena e reparte o pão.


