
OraçãO dO dizimista
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo-
la, 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!”

e as esperanças, e andar juntos no caminho 
do vosso reino.
t. Caminhamos no amor e na alegria!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 
(N. e N.), que adormeceram na paz do vosso 
Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, 
a plenitude da vida.
t. Concedei-lhes, ó senhor, a luz eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sem-
pre convosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, com São José, 
seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, 
(com S. N.: santo do dia ou patrono) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho. 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. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ousa-
mos dizer:
t. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Esta Palavra que Deus Pai dizia fez vir 
do nada toda a criação. / Esta Palavra 
veio a nós e, um dia, na Ceia Santa quis 
ser nosso pão.
refrãO: Vossa Palavra se tornou 
comida. Não posso ouvi-la sem vos ben-
dizer! / No Pão, no Livro, no correr da 
vida, vossa Palavra é que me faz viver!
2. Abrindo a Bíblia vejo um Deus amigo 
que quer amor porque só sabe amar. / Pare-
ce sombra o Testamento Antigo, diante da 
luz que temos neste altar!
3. Vossa Palavra é como sol luzente: difun-
de luz e envolve no calor. / E vossa voz ouvi-
mos, de repente, em tantos gestos de ternura 
e amor.
4. Para cantar vossa Palavra, vemos: o dom 
é imenso e fraca é nossa voz. / Mas vosso 

Espírito que recebemos vos clama: “Pai! Ó 
Pai!” dentro de nós.
5. Vossa Palavra é a Comida agora e essa 
comida vai virar meu ser. / Serei Palavra 
pela vida afora, dizendo tudo o que quereis 
dizer.

Momento de silêncio para meditação pessoal.

Antífona da Comunhão (Jo 8,12)

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aquele 
que me segue não anda nas trevas, mas terá 
a luz da vida.

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 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”!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, que nutris e fortificais 
vossos fiéis com o alimento da vossa palavra 

e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons 
do vosso Filho, viver com ele para sempre. 
Por Cristo, nosso Senhor.

t. amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. A liturgia de hoje nos mostrou que o 
amor de Cristo por nós é infinito. Diante de 
um amor tão grande, só nos resta abrir mão 
de tudo e, despojados, correr ao encontro 
deste amor, acolhendo-o e transmitindo-o 
aos irmãos e irmãs. Não nos esqueçamos, 
ao longo da semana, de refletir sobre esta 
mensagem e, mais ainda, colocá-la em 
prática.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

t. ele está no meio de nós.

P. Deus vos abençoe com todas as bênçãos 
do céu e vos torne santos e puros diante 
dele; derrame sobre vós as riquezas da sua 
glória, instruindo-vos com as palavras da 
verdade, formando-vos pelo evangelho da 
salvação e inflamando-vos de amor pelos 
irmãos. Por Cristo, nosso Senhor.

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.

editOr a NOssa seNHOr a da Paz: Rua Joana Angél ica, 71 – Ipanema 
CEP: 22420 -030 – R io de Janeiro, RJ – Brasi l – Tel . :  (21) 2521-7299 - Fa x : (21) 2513-2955 – editora@nspaz.org.br

COm aPrOVaçãO eCLesiÁstiCa
Publicação da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

Rua Benjamin Constant, 23 – CEP 20241-150 – Rio de Janeiro, RJ – Telefax: 2292-3132.
Cantos selecionados pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra.

POrtaL da arQUidiOCese 
dO riO de JaNeirO

www.arquidiocese.org.br

LeitUras da semaNa
05/2a-feira: 1Cor 5, 1-8; Sl 5, 5-6.7.12; Lc 6, 6-11; 06/3a-feira: 1Cor 6, 1-11; Sl 149, 1-2.3-4.5-6a e 9b; Lc 6, 12-19; 07/4a-feira: 1Cor 7, 25-31; 
Sl 44(45); Lc 6, 20-26; 08/5a-feira: Natividade de Nossa senhora, festa: Mq 5, 1-4a ou Rm 8, 28-30; Sl 70(71); Mt 1, 1-16.18-23 ou mais breve: 1, 
18-23; 09/6a-feira: s. Pedro Claver, Presb: 1Cor 9, 16-19.22b-27; Sl 83(84); Lc 6, 39-42; 10/sÁBadO: 1Cor 10, 14-22; Sl 115(116B); Lc 6, 43-49.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. A Palavra de Deus é uma festa. / Nós 
queremos ouvi-la de novo. / Este livro sem 
par nos atesta: / “Deus escuta o clamor de 
seu povo.” 
refrãO: Vamos juntos cantar cele-
brando / o que Deus fez e faz para nós. / A 
Palavra é o Amor nos falando. / Com amor, 
ouviremos sua voz.
2. A Palavra de Deus, nossa festa, / para 
ouvi-la a Igreja nos chama. / Sempre mais 
ela nos manifesta: / Deus é imenso e, contudo, 
nos ama!
3.  A Palavra de Deus como festa / a lutar nos 
ajuda e convida. / Seu refrão, repetido, está 
nesta: / “Vim a vós para dar-vos mais vida!”
4. A Palavra de Deus é só festa. / Canta a 
glória e o poder de Javé. / Pra louvá-lo melhor 
nos empresta / os seus salmos e cantos de fé. 
5. A Palavra de Deus sempre é festa. / Se o 
profeta teu mal denuncia, / é o bom Deus que, 
do chão que não presta, / quer erguer-te ao 
amor, à alegria. 

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.

Antífona da Entrada 
(Sl 118,137.124)

Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa 
sentença; tratai o vosso servo segundo a 
vossa misericórdia.

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus, fonte de misericórdia 
e perdão, nos convida a renunciar a tudo 
que nos afasta do Reino de Deus. (Pausa)

P. Voltemo-nos, portanto, para o Deus de 
Misericórdia, reconheçamos o pecado que 
nos afasta dele e acolhamos seu convite à 
conversão. 
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
t. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
t.  e dai-nos a vossa salvação. 
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. 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 lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. / senhor Jesus Cristo, filho Unigê-
nito, / senhor deus, / Cordeiro de deus, 
/ filho de deus Pai. / Vós que tirais o 
pecado do mundo, / tende piedade 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, Pai de bondade, que 
nos redimistes e adotastes como filhos e 
filhas, concedei aos que creem no Cristo 
a verdadeira liberdade e a herança eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
t. amém.
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A Misericórdia de Deus questiona o modo como nos relacionamos com os bens e tudo 
mais que se coloque no lugar do amor a Deus e ao próximo. Sempre teremos motivos para 
não acolher nem manifestar a Misericórdia. Por isso, o Evangelho de hoje nos apresenta 
palavras tão duras de Jesus. Elas são uma grande advertência a nos despojarmos de tudo 
que nos fecha ao amor e à fraternidade. Esta é a sabedoria que precisamos aprender e 
colocar em prática.
No Brasil, a Igreja Católica celebra, em setembro, o mês da Bíblia. É tempo de valorizar 
o contato individual e comunitário com a Palavra de Deus, sempre integrando a Palavra 
de Deus com a vida.
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Liturgia da Palavra
L. Quando se ama, deixa-se muita coisa 
para trás. O amor a Jesus segue esta mesma 
sabedoria: até mesmo os grandes valores de 
nossa vida devem ser deixados para trás 
para acolhermos e transmitirmos o amor 
misericordioso de Jesus.

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Sb 9,13-18)

Leitura do Livro da Sabedoria
13“Qual é o homem que pode conhecer os 
desígnios de Deus? Ou quem pode imagi-
nar o desígnio do Senhor? 14Na verdade, 
os pensamentos dos mortais são tímidos e 
nossas reflexões incertas: 15porque o corpo 
corruptível torna pesada a alma e tenda de 
argila oprime a mente que pensa. 16Mal 
podemos conhecer o que há na terra, e com 
muito custo compreendemos o que está 
ao alcance de nossas mãos; quem, portan-
to, investigará o que há nos céus? 17Acaso 
alguém teria conhecido o teu desígnio, 
sem que lhe desses Sabedoria e do alto lhe 
enviasses teu santo espírito? 18Só assim se 
tornaram retos os caminhos dos que estão 
na terra, e os homens aprenderam o que 
te agrada, e pela Sabedoria foram salvos.” 
Palavra do Senhor.
t. Graças a deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 89(90)]

refrãO: Vós fostes, ó Senhor, um refú-
gio para nós.
1. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, 
* quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de 
Adão!” Pois mil anos para vós são como 
ontem, * qual vigília de uma noite que pas-
sou.
2. Eles passam como o sono da manhã, * 
são iguais à erva verde pelos campos: de 
manhã ela floresce vicejante, * mas à tarde 
é cortada e logo seca.
3. Ensinai-nos a contar os nossos dias, * 
e dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, 
voltai-vos! Até quando tardareis? * Tende 
piedade e compaixão de vossos servos!
4. Saciai-nos de manhã com vosso amor, * 
e exultemos de alegria todo o dia! Que a 
bondade do Senhor e nosso Deus  repouse 
sobre nós e nos conduza! * Tornai fecundo, 
ó Senhor, nosso trabalho.

8. Segunda Leitura (Fm 9b-10.12-17)

Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon
Caríssimo: 9bEu, Paulo, velho como estou 
e agora também prisioneiro de Cristo 
Jesus, 10faço-te um pedido em favor do 
meu filho que fiz nascer para Cristo na 
prisão, Onésimo. 12Eu o estou mandando 
de volta para ti. Ele é como se fosse o meu 
próprio coração. 13Gostaria de tê-lo comigo, 
a fim de que fosse teu representante para 
cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao 
evangelho. 14Mas, eu não quis fazer nada 
sem o teu parecer, para que a tua bondade 
não seja forçada, mas espontânea. 15Se ele 
te foi retirado por algum tempo, talvez seja 
para que o tenhas de volta para sempre, 16já 
não como escravo, mas, muito mais do que 
isso, como um irmão querido, muitíssimo 
querido para mim quanto mais ele o fôr 
para ti, tanto como pessoa humana quanto 
como irmão no Senhor. 17Assim, se estás 
em comunhão de fé comigo, recebe-o como 
se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor.
t. Graças a deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)

1. Eu vim para escutar
refrãO: Tua Palavra, Tua Palavra, 
Tua Palavra de amor.
2. Eu gosto de escutar...
3. Eu quero entender melhor...
4. O mundo ainda vai viver...

10. Evangelho (Lc 14,25-33)

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, 25grandes multi-
dões acompanhavam Jesus. Voltando-se, 
ele lhes disse: 26“Se alguém vem a mim, 
mas não se desapega de seu pai e sua mãe, 
sua mulher e seus filhos, seus irmãos e 
suas irmãs e até da sua própria vida, não 
pode ser meu discípulo. 27Quem não car-
rega sua cruz e não caminha atrás de mim, 
não pode ser meu discípulo. 28Com efeito: 
qual de vós, querendo construir uma torre, 
não se senta primeiro e calcula os gastos, 
para ver se tem o suficiente para terminar? 
Caso contrário, 29ele vai lançar o alicerce 
e não será capaz de acabar. E todos os que 

virem isso começarão a caçoar, dizendo: 
30‘Este homem começou a construir e não 
foi capaz de acabar!’ 31Ou ainda: Qual o rei 
que ao sair para guerrear com outro, não 
se senta primeiro e examina bem se com 
dez mil homens poderá enfrentar o outro 
que marcha contra ele com vinte mil? 32Se 
ele vê que não pode, enquanto o outro rei 
ainda está longe, envia mensageiros para 
negociar as condições de paz. 33Do mesmo 
modo, portanto, qualquer um de vós, se 
não renunciar a tudo o que tem, não pode 
ser meu discípulo!” 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 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. Irmãos e irmãs, unidos em Cristo, que 
nos convida a sermos seus discípulos, implo-
remos a misericórdia de Deus, nosso Pai.
1. Pela Igreja, para que, diante dos desafios 
de nosso tempo, anuncie Jesus Cristo por 
meio de gestos e palavras, roguemos:
t. Concedei-nos, ó Pai, o dom do des-
pojamento!
2. Por nossas comunidades, para que, 
sempre mais atentas à Palavra do Senhor, 
vivam o discipulado na disponibilidade e 
acolhimento a todos, roguemos:
3. Pelos grupos pastorais, movimentos e 
demais organismos que atuam na evange-
lização, para que, iluminados pela Palavra 
de Deus, sintam-se fortalecidos na missão 
de gerar corações despojados para Cristo 
Jesus, roguemos:



09h: Missa presidida por Dom 
Orani;
10h30: Inauguração da imagem de 
Madre Teresa;
11h: Apresentações culturais pelos 
que Madre Teresa amava em nome 
de Jesus.

Madre Teresa de Calcultá
Santa nos altares, santa nos corações, santa nas ruas, santa na misericórdia.

10 de setembro, próximo sábado, na Catedral
CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS PELA CANONIZAÇÃO DE MADRE TERESA. Convite aberto a todos. É só chegar.

Santa nos altares, santa nos corações, santa nas ruas, santa na misericórdia.

4. Por nós, que, dominicalmente, nos reu-
nimos ao redor do altar, para que a escuta 
atenta à Palavra de Deus produza frutos 
de conversão, roguemos:
5. Pela canonização hoje, em Roma, de 
Madre Teresa de Calcutá, para que seu 
exemplo como serva da misericórdia de 
Deus nos encante sempre mais e nos con-
vide a também transmitir a misericórdia 
aos que sofrem, roguemos:
6. Por nosso país, que no próximo dia 7, 
celebra seu dia nacional, para que, através 
da união de todos, cresçam o bem comum, 
a concórdia, a justiça e a paz, roguemos:  
    (Outras intenções)

P. Acolhei, Senhor, nossas preces e dai-nos a 
graça de servir-Vos cada vez mais com alegria, 
a fim de que, vivendo como discípulos de 
Jesus, manifestemos a todos o vosso Reino 
de amor. Por Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. A Palavra de Deus é meu Deus, / que 
me ama e a amar me convida / e me fala 
das coisas do céu, / e me diz o sentido da 
vida.
refrãO: Neste altar vamos por, vamos 
por pão e vinho / para dar graças mil, gra-
ças mil ao Senhor, / que nos fala com tanto 
carinho / e tudo faz para nós por amor!
2. Deus chamou-nos do escuro e do nada  / 
para ver, para ouvir, para amar, / descobrir 
na Palavra Sagrada / todo o Amor que só 
Deus pode dar.
3. Desde o dia em que fui batizado, / Deus 
me deu vocação bem feliz. / Para ouvi-lo é 
que eu fui chamado, / pra viver como Deus 
quer e diz.
4. Neste altar vai ficar nos presentes /   
quem falou das estradas do bem. / Deus 
não mostra o caminho somente, / passo a 
passo conosco Ele vem.

15. 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.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda 
render-vos a devida homenagem, e fazei que 
nossa participação na Eucaristia reforce 
entre nós os laços da amizade. Por Cristo, 
nosso Senhor.
t. amém.

17. Oração Eucarística VI-C
Jesus, caminho para o Pai
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, Pai santo, Senhor do céu 
e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 
vossa Palavra criastes o universo e em vossa 
justiça tudo governais. Tendo-se encar-
nado, vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus passos. Ele é 
o caminho que conduz para vós, a verdade 
que nos liberta e a vida que nos enche de 
alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só 
família os homens e as mulheres, criados 
para a glória de vosso nome, redimidos pelo 
sangue de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos à multidão dos 
Anjos e dos Santos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
t. santo, santo, santo...
P. Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres humanos 
e sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente 
no meio de nós, quando nos reunimos por 
seu amor. Como outrora aos discípulos, ele 
nos revela as Escrituras e parte o pão para 
nós.
t. O vosso filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a 

fim de que se tornem para nós o Corpo e 
= o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
t. mandai o vosso espírito santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, 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, 
tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. 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, pois, ó Pai Santo, a memó-
ria de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes 
entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso 
amor até que ele venha, e vos oferecemos 
o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai 
com bondade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal 
de Cristo, que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por toda a eter-
nidade, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.
t. aceitai, ó senhor, a nossa oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó Pai 
todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito 
e concedei que nos tornemos semelhantes 
à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso Papa 
N. e o nosso Bispo N., com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.
t. O vosso espírito nos una num só cor-
po!
P. Fazei que todos os membros da Igreja, à 
luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos 
tempos e empenhem-se, de verdade, no 
serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e 
disponíveis para todos, para que possamos 
partilhar as dores e as angústias, as alegrias 


