
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. O Senhor nos comunicou o seu Espí-
rito. Com a confiança e a liberdade de 
filhos digamos juntos:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Cantar a beleza da vida, presente do 
amor sem igual: / missão do teu povo esco-
lhido. Senhor, vem livrar-nos do mal!
refrão: Vem dar-nos teu Filho, 
Senhor, sustento no pão e no vinho, / e 
a força do Espírito Santo, unindo o teu 
povo a caminho!
2. Falar do teu Filho às nações, vivendo 
como Ele viveu: / missão do teu povo esco-
lhido. Senhor, vem cuidar do que é teu!
3. Viver o perdão sem medida, servir sem 
jamais condenar: / missão do teu povo 
escolhido. Senhor, vem conosco ficar!
4. Erguer os que estão humilhados, doar-
-se aos pequenos, aos pobres: / missão do 
teu povo escolhido. Senhor, nossas forças 
redobres!
5. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas 
brilhar como luz: / missão do teu povo 
escolhido. Senhor, nossos passos conduz!
6. Andar nos caminhos do mundo, plan-

tando teu Reino de Paz: / missão do teu 
povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz!
7. Fazer deste mundo um só povo, frater-
no, a serviço da vida: / missão do teu povo 
escolhido. Senhor, vem nutrir nossa lida!

Antífona da Comunhão (Gl 4.6)

Porque sois filhos, Deus enviou aos vos-
sos corações o Espírito do seu Filho, que 
clama: Abba, Pai!

20. Canto de 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 mise-
ricordia 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 
aeternum misericordia eius”! / Por Ele 
confortados, 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”! / Gra-
ça e alegria a quem ama e perdoa - “in 
aeternum misericordia eius”! / Serão 
novos os céus e a terra - “in aeternum 
misericordia eius”!.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Possa valer-nos, Senhor 
nosso Deus, a comunhão no vosso sacra-
mento, ao proclamarmos nossa fé na 

Trindade eterna e santa, e na sua indivi-
sível Unidade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. A celebração do mistério trinitário deve 
nos levar à contínua busca pela fraterni-
dade entre as pessoas e com toda a cria-
ção. Quanto mais unidos nós formos, mais 
próximos estaremos da Trindade e mais a 
testemunharemos ao mundo.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco
T. ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre a sua face e se compa-
deça de vós.
T. Amém.
P.  Volte para vós o seu olhar e vos dê a 
sua paz.
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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eUCArISTIA: ALIMeNTo DA 
MISerICÓrDIA

Solenidade do Corpo e Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo
Próxima quinta-feira, dia 26.

15h - Concentração e oração na Igreja da 
Candelária.
16h - Procissão rumo à Catedral.
Não deixe de participar. Leve, pelo menos, um 
quilo de alimento não perecível como sinal de 
que seu coração misericordiosamente se preocu-
pa com os que nada têm para se alimentar. 



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

refrão: Vinde Espírito Divino, doce 
luz do coração, / ensinai aos pequeninos 
o louvor e a oração.
1. Espírito Santo, laço vivo da unidade / 
entre Deus Pai e o Seu Filho, pelo amor, / 
vento que sopra aonde quer na liberdade. 
/ Sois nosso mestre e nosso guia interior.
2. Brisa suave, chama ardente, inspiração! 
/ Na Santa Igreja, sois a força e a doçura. 
/ Nela infundis os vossos dons em profu-
são / e a confortais em seus momentos de 
amargura.
3. Graças a Vós! Vossos dons admiráveis! 
/ Fonte de Amor, Consolador, serena voz 
/ que por nós ora com gemidos inefáveis, 
/ sabendo bem o que convém a todos nós.
4. Fogo divino, consagrai-nos na verdade, 
/ para tornar-nos corpo vivo do Senhor / 
e congregar a vossa Igreja na Unidade, / 
num só rebanho sob a voz de um só Pastor.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T.  Amém.
P.  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada
Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho 
unigênito e bendito o Espírito Santo. Deus 
foi misericordioso para conosco.

3. Ato Penitencial
P. O Deus-Comunhão nos convida à 
incessante prática da comunhão entre os 
seres humanos e com todas as criaturas. 
Examinemos, pois, nossa consciência, 
reconhecendo todos os pensamentos, 
atos e omissões que não conduzem à 
comunhão, à vida em família e em comu-
nidade.  (Pausa) 

P. Senhor, pelas vezes em que não vos 
reconhecemos como o único e verdadeiro, 
colocando falsos deuses em vosso lugar, 
tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós! (ou can-
tando) Piedade, piedade, piedade de nós.
P.  Cristo, pelas vezes em que não viven-
ciamos o amor ao próximo, como vós 
o vivenciastes, mas nos preocupamos 
apenas com a nossa própria vida, tende 
piedade de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós! (ou can-
tando) Piedade, piedade, piedade de nós.
P.  Senhor, pelas vezes em que o pecado 
nos afastou do chamado à santidade e à 
pureza de coração, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós! (ou can-
tando) Piedade, piedade, 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,
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, nosso Pai, envian-
do ao mundo a Palavra da verdade e o 
Espírito santificador, revelastes o vosso 
inefável mistério. Fazei que, professando 
a verdadeira fé, reconheçamos a glória 
da Trindade e adoremos a Unidade oni-

Entrada: Oswaldo dos Santos; Aclamação, Ofertas e Comunhão: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti;  
Ação de Graças: Pe. Eugenio Costa e Paul Inwood.
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potente. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. O amor trinitário, entre o Pai e o Filho 
gera, no Espírito, paz, esperança e miseri-
córdia, sendo sempre a referência maior 
para todos os relacionamentos humanos.

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Pr 8,22-31)

Leitura do Livro dos Provérbios
Assim fala a Sabedoria de Deus: 22“O 
Senhor me possuiu como primícia de seus 
caminhos, antes de suas obras mais antigas; 
23desde a eternidade fui constituída, desde 
o princípio, antes das origens da terra. 24Fui 
gerada quando não existiam os abismos, 
quando não havia os mananciais das águas, 
25antes que fossem estabelecidas as mon-
tanhas, antes das colinas fui gerada. 26Ele 
ainda não havia feito as terras e os campos, 
nem os primeiros vestígios da terra do 
mundo. 27Quando preparava os céus, ali 
estava eu, quando traçava a abóbada sobre 
o abismo, 28quando firmava as nuvens lá 
no alto e reprimia as fontes do abismo, 
quando 29fixava ao mar os seus limites — 
de modo que as águas não ultrapassassem 
suas bordas — e lançava os fundamen-
tos da terra, 30eu estava ao seu lado como 
mestre-de-obras; eu era seu encanto, dia 
após dia, brincando, todo o tempo, em 
sua presença, 31brincando na superfície 
da terra, e alegrando-me em estar com os 
filhos dos homens.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial  

 (Sl 8,4-5.6-7.8-9)

refrão: Ó Senhor nosso Deus, como é 
grande vosso nome por todo o universo!
1. Contemplando este céus que plasmas-
tes * e formastes com dedos de artista; 
vendo a lua e estrelas brilhantes, * per-
guntamos: “Senhor, que é o homem, para 
dele assim vos lembrardes * e o tratardes 
com tanto carinho?”
2. Pouco abaixo de Deus o fizestes, * 

coroan do-o de glória e esplendor; vós 
lhe destes poder sobre tudo, * vossas obras 
aos pés lhe pusestes:
3. as ovelhas, os bois, os rebanhos, * todo 
o gado e as feras da mata; passarinhos e 
peixes dos mares, * todo ser que se move 
nas águas.

8. Segunda Leitura (Rm 5,1-5)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: 1Justificados pela fé, estamos em 
paz com Deus, pela mediação do Senhor 
nosso, Jesus Cristo. 2Por ele tivemos aces-
so, pela fé, a esta graça, na qual estamos 
firmes e nos gloriamos, na esperança da 
glória de Deus. 3E não só isso, pois nos 
gloriamos também de nossas tribulações, 
sabendo que a tribulação gera a cons-
tância, 4a constância leva a uma virtude 
provada, a virtude provada desabrocha em 
esperança; 5e a esperança não decepciona, 
porque o amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)

refrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! Aleluia!
1. Vós, povos todos da terra – Aleluia! 
Aleluia! / Vinde, cantai ao Senhor! – Ale-
luia! Aleluia! / Vinde, louvai nosso Deus 
– Aleluia! Aleluia!, / que seu amor é sem 
fim! – Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Jo 16,12-15) 

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. NAQUELE TEMPO, disse Jesus a seus 
discípulos: 12“Tenho ainda muitas coisas a 
dizer-vos, mas não sois capazes de as com-
preender agora. 13Quando, porém, vier o 
Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à 
plena verdade. Pois ele não falará por si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; 
e até as coisas futuras vos anunciará. 14Ele 
me glorificará, porque receberá do que é 
meu e vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai 
possui é meu. Por isso, disse que o que ele 

receberá e vos anunciará, é meu”.  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 um só Deus, Pai todo-pode-
roso, 
T. criador do céu e da terra, de todas as 
coisas visíveis e invisíveis. Creio em um 
só Senhor, Jesus Cristo, filho Unigênito 
de Deus, nascido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai. Por 
ele todas as coisas foram feitas. e por nós, 
homens, e para nossa salvação, desceu 
dos céus: e se encarnou pelo espírito 
Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez 
homem. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepulta-
do. ressuscitou ao terceiro dia, conforme 
as escrituras, e subiu aos céus, onde está 
sentado à direita do Pai. e de novo há de 
vir, em sua glória, para julgar os vivos e 
os mortos; e o seu reino não terá fim. 
Creio no espírito Santo, Senhor que dá 
a vida, e procede do Pai e do filho; e com 
o Pai e o filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. Creio na 
Igreja, una, santa, católica e apostólica. 
Professo um só batismo para remissão 
dos pecados. e espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Na certeza de que fomos criados pela 
e para a comunhão, unamo-nos a toda a 
Igreja e apresentemos as nossas preces.
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que 
testemunhe sempre mais que a comunhão 
das pessoas entre si e, destas, com o res-
tante da criação, é o maior caminho para 
a paz e a felicidade, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelas famílias, para que, contemplan-
do o mistério da Trindade Santa, sejam 
escolas de comunhão, reconciliação e 
misericórdia, rezemos ao Senhor:
3. Pelas pessoas e povos que não con-



seguem perceber o profundo valor que 
existe na atitude de comunhão, para que 
abram seus corações e quebrem o gelo do 
isolamento e da prepotência, rezemos ao 
Senhor:
4. Por nós, que hoje nos reunimos para 
celebrar o mistério do Deus Uno e Trino, 
para que nos tornemos sempre mais pro-
motores da comunhão e da fraternidade, 
rezemos ao Senhor:

(Outras preces)

P. Pai Santo, vosso amado Filho Jesus 
nos revelou o mistério do Amor Divino, 
libertando-nos das garras do pecado para 
vivermos entre nós este mesmo amor. 
Enviai sobre nós o vosso Santo Espírito, 
para que, por Ele santificados, sejamos 
efetivamente capazes de vos amar e nos 
amarmos como irmãos. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T.  Amém.

 Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Ó Pai, que pelo Espírito, dás vida e santi-
dade / a toda criatura, recebe, que te agrade, 
/ a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão: 
/ esforço que fizemos e dom de tua mão!
refrão: Transforma a nossa oferta 
no dom do Filho teu / e os passos do teu 
povo, em luz que se acendeu.
2. Ó Pai, que pelo Espírito, em rios de 
água viva, / transformas nossa sede, recebe 
sem esquiva / a oferta que trazemos, o 
nosso vinho e pão, / sinais do compromisso: 
plantar um mundo irmão! 
3. Ó Pai, que pelo Espírito, nos fazes 
renascer / e tudo nos ensinas, recebe com 
prazer / a oferta que trazemos, o nosso 
vinho e pão: / firmeza dos que aprendem 
a força do perdão!

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. Senhor nosso Deus, pela invocação 
do vosso nome, santificai as oferendas 
de vossos servos e servas, fazendo de nós 
uma oferenda eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio
o mistério da Santíssima Trindade
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. Com vosso Filho 
único e o Espírito Santo sois um só Deus 
e um só Senhor. Não uma única pessoa, 
mas três pessoas num só Deus. Tudo o que 
revelastes e nós cremos a respeito de vossa 
glória atribuímos igualmente ao Filho e ao 
Espírito Santo. E, proclamando que sois o 
Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada 
uma das pessoas, na mesma natureza e 
igual majestade. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, nós vos aclamamos, 
jubilosos, 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 nos-
so, 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 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. 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 gra-
ças 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.
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