
18. Canto de Comunhão
RefRão: Teu Pão de Vida nos saciou. 
Nele revelas teu grande amor. / Vamos 
lutar por um mundo irmão, onde viva-
mos em comunhão.
1. Tu és grande, ó Senhor do Universo. Tu 
te vestes de luz como um manto. / Nossa 
terra sustentas no espaço e a revestes de 
graça, de encanto.
2. Tu navegas nas asas do vento. Tua face 
em mistério se encobre. / Sobre as nuvens 
fixaste morada, mas habitas no humilde, 
no pobre.
3. Sobre a terra estendeste o oceano, como 
vasto, infinito lençol. / Tu fixaste no espa-
ço as estrelas. Para a terra aquecer deste 
o sol.
4. Tu mandaste que as fontes brotas-
sem das entranhas da terra, a cantar. / 
Homens, aves e todo ser vivo nelas vêm 
sua sede acalmar.
5. Tu plantaste no mundo criança a bele-
za da planta e da flor, / que transformam 
os prados floridos numa festa de graça e 
de cor.
6. Todo ser que criaste te louva, espe-
rando de Ti o sustento. / Se lhes abres as 
mãos, os sacias, e se fartam de bens, num 
momento.
7. Tu criaste, por fim, o homem livre, 
como a imagem fiel de tua glória, / e entre-
gaste em suas mãos este mundo, para nele 
viver sua história.
8. Deste ao homem poder sobre tudo, 
confiando-lhe a nobre missão / de zelar 
pelos bens que criaste, preservando o que 
cabe ao irmão.
9. Vem, ó Pai, converter o teu povo, ele é 
santo e também pecador! / Pra criarmos 
um mundo mais justo, mais humano e 
mais rico em amor.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Mt 17,5)

Este é o meu Filho muito amado, no qual 
eu pus todo o meu amor: escutai-o!

19. Ação de Graças
RefRão:  Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom 
- “in aeternum misericordia eius”! 
(“eterna é a sua misericórdia”!) / Criou 
o mundo com sabedoria - “in aeternum 
misericordia eius”! / Conduz seu povo 
na história - “in aeternum misericordia 
eius”! / Perdoa e acolhe os seus filhos - “in 
aeternum misericordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gen-
tes - “in aeternum misericordia eius”! / 
Amou-nos com um coração de carne - “in 
aeternum misericordia eius”!  /Dele rece-
bemos, a Ele nos doamos - “in aeternum 
misericordia eius”! / O coração se abra 
a quem tem fome e sede - “in aeternum 
misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons - 
“in aeternum misericordia eius”! / Fonte 
de todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeter-
num misericordia eius”! / Por Ele confor-
tados, ofereçamos conforto - “in aeternum 
misericordia eius”! / O amor espera e 
tudo suporta - “in aeternum misericordia 
eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz 
- “in aeternum misericordia eius”! / A 
terra espera o Evangelho do Reino - “in 
aeternum misericordia eius”! / Graça e 
alegria a quem ama e perdoa - “in aeter-
num misericordia eius”! / Serão novos os 
céus e a terra - “in aeternum misericordia 
eius”!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Nós comungamos, Senhor 
Deus, no mistério da vossa glória, e nos 
empenhamos em render-vos graças, porque 
nos concedeis, ainda na terra, participar das 
coisas do céu. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Gestos concretos são indispensáveis, pois 
mostram que um outro mundo é possível. A 
Campanha da Fraternidade nos convida a 
praticar atitudes de preservação do planeta 
e há muitas atitudes a serem praticadas. 
Em virtude do Ano Santo, somos convidados 
este mês a visitar os doentes, como a obra 

de misericórdia a ser praticada por todos 
os cariocas. Desse modo, gestos não nos 
faltam. Conscientes de que Jesus Cristo nos 
fortalece, saiamos desta missa para viver o 
que aqui celebramos.

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 pró-
digo, 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 
poderdes 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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PeDINDo MISeRICÓRDIA e foRÇAS
Senhor Jesus, Tu me amas tanto! Tu me compre-
endes, acolhes, socorres e, apesar de meus peca-
dos, Tu me queres como sinal do teu amor infini-
to e misericordioso. Em meu coração “quero ver 
o direito brotar como fonte e a justiça correr igual 
a um riacho que não seca!” Quero um mundo de 
paz, fraternidade, respeito à natureza, solidarie-
dade com os pobres e misericórdia transbordan-
do em todos os lugares. Sei que este mundo só 
vai acontecer quando todos fizerem a parte que 
lhes cabe, quando eu fizer a parte que me cabe. 
Por isso, Senhor Jesus, eu te peço: dá-me forças, 
convida-me, empurra-me, arrasta-me, envolve-
-me. Toma conta do meu coração para que eu seja 
um sinal do teu amor. Amém!

CAMPANHA DA fRATeRNIDADe  
eM fAMÍLIA

A Quaresma é tempo de profunda conversão 
e reavivamento da nossa vida na fé. Para isso, 
a Igreja do Brasil nos propõe a Campanha da 
Fraternidade. Participemos dos nossos gru-
pos, utilizando o material preparado por nossa 
Arquidiocese. Sejamos missionários, convidando 
outras pessoas a também se unir nos grupos.



  Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada (De pé)

1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável / da 
conversão que te faz mais feliz, / da cons-
trução de um mundo sustentável, / “Casa 
Comum”. É teu Senhor quem diz:
RefRão: Quero ver, como fonte o direi-
to / a brotar, a gestar tempo novo; / e a 
justiça, qual rio em seu leito, / dar mais 
vida pra vida do povo.
2. Eu te carrego sobre as minhas asas, / 
te fiz a terra com mãos de ternura. / Vem, 
povo meu, cuidar da nossa casa! / Eu sonho 
o verde, o ar, a água pura.
3. Te dei um mundo de beleza e cores. / 
Tu me devolves esgoto e fumaça. / Criei 
sementes de remédio e flores. / Semeias lixo 
pelas tuas praças.
4. Justiça e paz, saúde e amor têm pressa. 
/ Mas, não te esqueças, há uma condição: 
/ o saneamento de um lugar começa / por 
sanear o próprio coração.
5. Eu sonho ver o pobre, o excluído / sentar-
-se à mesa da fraternidade; / governo e povo 
trabalhando unidos / na construção da 
nova sociedade.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.

P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo. 

Antífona da Entrada (Sl 26,8-9)

Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa 
face. É vossa face, Senhor, que eu procuro, 
não desvieis de mim o vosso rosto!

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, voltemos nossos cora-
ções para o Senhor da Misericórdia e, 
confiantemente, reconheçamos nossa 
fragilidade e nossas culpas.  (Pausa)

P. Confessemos os nossos pecados.
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.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, que nos mandastes 
ouvir o vosso Filho amado, alimentai 
nosso espírito com a vossa palavra, para 
que, purificado o olhar de nossa fé, nos 
alegremos com a visão da vossa glória. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Em meio às dificuldades do dia a dia, 
o Senhor Jesus alimenta nossa fidelidade. 
Assim, podemos segui-Lo na luta contra 
o pecado.

5. Primeira Leitura
(Sentados) (Gn 15,5-12.17-18)

Leitura do Livro do Gênesis
Naqueles dias, 5o Senhor conduziu Abrão 
para fora e disse-lhe: “Olha para o céu e 
conta as estrelas, se fores capaz!” E acres-
centou: “Assim será a tua descendência.” 
6Abrão teve fé no Senhor, que considerou 
isso como justiça. 7E lhe disse: “Eu sou 
o Senhor que te fez sair de Ur dos Cal-
deus, para te dar em possessão esta ter-
ra.” 8Abrão lhe perguntou: “Senhor Deus, 
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2o Domingo da Quaresma
A Misericórdia nos fortalece em meio  

às dificuldades da vida

Em sua misericórdia, o Senhor Jesus reconhece o risco de os discípulos desanimarem 
diante da Paixão que se aproxima. Convida, então, três deles e os leva ao Monte Tabor, 
onde se transfigura, fortalecendo-os na fé. A Campanha da Fraternidade nos ensina 
que toda pessoa que preserva a criação é um sinal de esperança, testemunhando ao 
mundo que é possível viver diferente, cuidando carinhosamente desta Casa Comum. 
Celebremos, pois, este Segundo Domingo da Quaresma pedindo a graça de sempre 
percebermos a força de Jesus Cristo para transformar nossos corações.

Entrada: José Antonio de Oliveira e Adenor Leonardo Terra; Aclamação: Irmã Míria T. Kolling; Ofertas: Maria de Fátima de Oliveira e Frei Beraldo; 
Comunhão: Maria de Fátima de Oliveira e Giovanne Rodrigues e Ação de Graças: Pe. Eugênio Costa e Paul Inwood.



como poderei saber que vou possuí-la?”  
9E o Senhor lhe disse: “Traze-me uma 
novilha de três anos, uma cabra de três 
anos, um carneiro de três anos, além de 
uma rola e de uma pombinha.” 10Abrão 
trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, 
mas não as aves, colocando as respectivas 
partes uma frente à outra. 11Aves de rapi-
na se precipitaram sobre os cadáveres, 
mas Abrão as enxotou. 12Quando o sol 
já se ia pondo, caiu um sono profundo 
sobre Abrão e ele foi tomado de grande e 
misterioso terror. 17Quando o sol se pôs e 
escureceu, apareceu um braseiro fumegan-
te e uma tocha de fogo, que passaram por 
entre os animais divididos. 18Naquele dia 
o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: 
“Aos teus descendentes darei esta terra, 
desde o rio do Egito até o grande rio, o 
Eufrates.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 26(27)]

RefRão: O Senhor é minha luz e sal-
vação.
1. O Senhor é minha luz e salvação; * 
de quem eu terei medo? O Senhor é a 
proteção da minha vida; * perante quem 
eu tremerei?
2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, * 
atendei por compaixão! Meu coração fala 
convosco confiante, * é vossa face que eu 
procuro.
3. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, 
* sois vós o meu auxílio! Não me esqueçais 
nem me deixeis abandonado, * meu Deus 
e Salvador!
4. Sei que a bondade do Senhor eu hei 
de ver * na terra dos viventes. Espera no 
Senhor e tem coragem, * espera no Senhor!

7. Segunda Leitura (Fl 3,17–4,1)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses
17Sede meus imitadores, irmãos, e obser-
vai os que vivem de acordo com o exem-
plo que nós damos. 18Já vos disse muitas 
vezes, e agora o repito, chorando: há 
muitos por aí que se comportam como 
inimigos da cruz de Cristo. 19O fim deles  
é a perdição, o deus deles é o estômago, a 
glória deles está no que é vergonhoso e só 
pensam nas coisas terrenas. 20Nós, porém, 
somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o 

nosso Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. 21Ele 
transformará o nosso corpo humilhado e o 
tornará semelhante ao seu corpo glorioso, 
com o poder que tem de sujeitar a si todas 
as coisas. 4,1Assim, meus irmãos, a quem 
quero bem e dos quais sinto saudade, minha 
alegria, minha coroa, meus amigos, conti-
nuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. 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 
devemos nós viver: / nós te damos ...

9. Evangelho (Lc 9,28b-36)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 28bJesus levou con-
sigo Pedro, João e Tiago, e subiu à mon-
tanha para rezar. 29Enquanto rezava, seu 
rosto mudou de aparência e sua roupa ficou 
muito branca e brilhante. 30Eis que dois 
homens estavam conversando com Jesus: 
eram Moisés e Elias. 31Eles apareceram 
revestidos de glória e conversavam sobre a 
morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. 
32Pedro e os companheiros estavam com 
muito sono. Ao despertarem, viram a gló-
ria de Jesus e os dois homens que estavam 
com ele. 33E quando estes homens se iam 
afastando, Pedro disse a Jesus: “Mestre, 
é bom estarmos aqui. Vamos fazer três  
tendas: uma para ti, outra para Moisés e 
outra para Elias.” Pedro não sabia o que 
estava dizendo. 34Ele estava ainda falan-
do, quando apareceu uma nuvem que os 
cobriu com sua sombra. Os discípulos 
ficaram com medo ao entrarem dentro da 
nuvem. 35Da nuvem, porém, saiu uma voz 
que dizia: “Este é o meu Filho, o Escolhido. 
Escutai o que ele diz!” 36Enquanto a voz 
ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os 
discípulos ficaram calados e naqueles dias 
não contaram a ninguém nada do que 
tinham visto. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. 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 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.

12. Preces da Comunidade
P. A Transfiguração do Senhor é a mani-
festação da misericórdia de Cristo, que 
nunca nos abandona, principalmente nos 
momentos em que a pressão da vida nos 
quer levar ao desânimo e ao pecado. Con-
fiantes, portanto, apresentemos nossas 
preces. 
1. Quando a pressão da vida nos quiser 
levar em direção ao pecado, 
T. por vossa misericórdia, fortalecei-nos.
2. Quando a violência, a maldade e a 
desonestidade forem tão grandes que 
queiramos desistir de praticar o bem,
3. Quando sentirmos na pele os efeitos 
do egoísmo, da vaidade, da indiferença e 
da ganância,
4. Quando tivermos vontade de abando-
nar a comunidade e nos afastarmos da fé,
5. Quando nossos corações ameaçarem 
se tornar duros como pedra por causa de 
tantos problemas,
6. Quando a devastação da natureza se 
apresentar diante dos meus olhos,
    (Outras preces)

P. Sustentai, Pai Santo, nossa esperança 
em meio às dores e aos desafios da vida 
e fazei que saibamos sempre crescer em 
santidade e conversão. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.



Campanha da Fraternidade em Família 2016
Casa Comum, nossa responsabilidade.
Disponível na sua Paróquia ou na sede do seu Vicariato.

Organize já o seu 
grupo e participe!

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

RefRão:  A Ti, ó Deus, celebra a cria-
ção / que aqui trazemos neste vinho e 
pão. / A Ti, ó Deus, celebra a criação / 
que aqui trazemos neste vinho e pão.
1. Conversão, esperança de vida, renovada 
na fé e no amor, / com os frutos colhidos 
na terra colocamos no altar do Senhor.
2. O infinito dos céus e dos mares, a bele-
za e perfume da flor, / a magia dos nossos 
luares, a Ti cantam por nós, seu louvor.
3. Tu ao homem confiaste o universo. Nós 
queremos cumprir a missão / de tornar 
nosso mundo fraterno, preservando o que 
deste ao irmão.
4. Por um mundo mais justo e habitável 
cada dia queremos lutar. / E o produto do 
nosso trabalho em pão vivo se vai trans-
formar.

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que levando 
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, 
nos disponhamos a oferecer um sacrifício 
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. Ó Deus, que estas oferendas lavem os 
nossos pecados e nos santifiquem intei-
ramente para celebrarmos a Páscoa. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística III
Prefácio
A transfiguração do Senhor
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, por 
Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos 
discípulos a própria morte, Jesus lhes 
mostra, na montanha sagrada, todo o  
seu esplendor. E com o testemunho da Lei 
e dos Profetas, simbolizados em Moisés 
e Elias, nos ensina que, pela Paixão e 
Cruz, chegará à glória da ressurreição. 
E, enquanto esperamos a realização ple-
na de vossas promessas, com os anjos e 
com todos os santos nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
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!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
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 Sangue 
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 Após-
tolos 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.

17. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)


