
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!”

com o sinal da fé, abrindo vossos braços, 
acolhei-os. Que vivam para sempre bem 
felizes no reino que pra todos preparastes.
t. a todos dai a luz que não se apaga!
P. E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, dai 
força para construirmos juntos o vosso 
reino que também é nosso. 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. Vou cantar teu amor, ser no mundo 
um farol. / Eis-me aqui, Senhor, vem 
abrir as janelas do meu coração. / E 
então falarei, imitando tua voz. / Creio 
em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por 
ti vou andar. / Vou falar do teu coração, 
com ternura nas mãos e na voz, / pro-
clamar que a vida é bem mais, do que 
aquilo que o mundo ensina e cantar...
rEFrãO: Cantar o canto ensinado 
por Deus. / Com poesia ensinar nossa 
fé. / Plantar o  chão, cultivar o amor, / 
como poetas que querem sonhar. / Pra 
realizar o que o Mestre ensinou, / viemos 
cear, restaurar o coração. / Fonte de 
vida no altar a brotar, a nos alimentar.
2. Celebrar meu viver pra, no mundo, ser 
mais. / Faz de mim, Senhor, aprendiz da 
verdade, justiça e da paz. / Comungar 
teu viver neste Vinho, neste Pão. / Quero 
ser, Senhor, novo homem nascido do teu 
Coração. / Vou falar do teu coração, com 
ternura nas mãos e na voz, / proclamar 
que a vida é bem mais, do que aquilo que 
o mundo ensina e cantar...

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Lm 3,25)

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

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 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 recebemos, a Ele nos doamos - “in 
aeternum misericordia eius”! / O cora-
ção 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: Possamos, ó Deus onipo-
tente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-
-nos do vinho sagrado, para que sejamos 
transformados naquele que agora rece-
bemos. Por Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Pelo Batismo somos todos missionários 
e a melhor missão é aquela que se realiza 
através de uma efetiva atitude de servi-
ço, especialmente aos mais necessitados. 
Saiamos desta missa com o propósito de 
seguirmos hoje e sempre o Cristo, que veio 
para servir e não para ser servido.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
t. Ele está no meio de nós.
P. Concedei, ó Deus, ao povo cristão 
conhecer a fé que professa e amar a litur-
gia que celebra. Por Cristo, nosso Senhor.
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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rEzEmOs PELa Vida missiONÁria 
da iGrEJa

Senhor Jesus, Redentor nosso, / somos teus ser-
vos, somos teus amigos! / Para cumprir Tua 
missão, / não paraste num único local, / não 
tiveste onde reclinar a cabeça, / sempre levaste os 
discípulos às águas mais profundas. / Fica conos-
co, Jesus! / Livra-nos do comodismo que sufoca 
a missão. / Envia-nos aos que não Te conhecem, 
/ aos que, tendo Te conhecido, de Ti já se esque-
ceram, / aos que, sendo batizados, vivem como 
se pagãos fossem. / Orienta nossos passos rumo 
aos pobres e sofredores. / Abre nossos olhos aos 
novos ambientes de missão. / Leva-nos, enfim, às 
terras onde quiseres. / Amém.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Em meu amor pela Igreja e ardor 
missionário, eu quisera ser / apóstolo, 
profeta e mártir, também sacerdote, 
tudo escolher! / No Corpo do Senhor, 
porém, os membros nunca são iguais: 
/ do todo procurando o bem, nenhum 
é mais.

rEFrãO: Corpo do Senhor, a Igreja 
deve ter um coração. / Pra que santa 
ela seja, eis o amor, minha vocação! 
/ Dom melhor, o mais perfeito, tudo 
abrange, tudo alcança. / Pulsa o cora-
ção da Igreja em meu peito: serei o 
amor!

2. Quisera percorrer a terra e anunciar 
o Cristo a todos os irmãos, / plantar a 
cruz em todo canto, dar a minha vida 
pela Salvação. / Mas, a resposta eu 
encontrei a este apaixonado amor: / é 
a caridade – eis a lei, o Dom Maior!

3. O amor alcança todo tempo, está em 
toda parte, é eterno o amor! / E toda 
vocação abrange, nada se sustenta sem 
o dom maior. / Eu sei, enfim, minha 
missão, na Mãe-Igreja, o meu lugar: / 
ser tudo, ser seu coração, somente amar!

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 (Est 1,9.10-11)

Senhor, tudo está em vosso poder, e nin-
guém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e 
tudo o que eles contêm; sois o Deus do 
universo!

3. Ato Penitencial
P. Deus, em sua misericórdia, nos con-
vida a permanecermos no caminho 
da fé e do serviço. Examinemos nossa 
consciência para bem celebrarmos estes 
santos mistérios.  (Pausa)

P. Senhor, que nos chamais à fé, tende 
piedade de nós.
t.  senhor, tende piedade de nós. 
(Opcionais: Piedade! Piedade! Piedade de nós! / Kyrie 
eleison!)

P.  Cristo, que nos revigorais na fé em 
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meio às turbulências do mundo, tende 
piedade de nós.
t.  Cristo, tende piedade de nós. 
(Opcionais: Piedade! Piedade! Piedade de nós! / Christe 
eleison!)

P.  Senhor, que nos ensinais a sempre 
servir a vós e aos irmãos, tende piedade 
de nós.
t.  senhor, tende piedade de nós. 
(Opcionais: Piedade! Piedade! Piedade de nós! / Kyrie 
eleison!)

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 



Confortar os aflitos
(Mt 11, 28-29)
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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 eterno e todo-
-poderoso, que nos concedeis no vosso 
imenso amor de Pai mais do que mere-
cemos e pedimos, derramai sobre nós a 
vossa misericórdia, perdoando o que nos 
pesa na consciência e dando-nos mais 
do que ousamos pedir. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
t. amém.

Liturgia da Palavra
L. Deus, em sua misericórdia, sustenta 
nossa fé em meio às tribulações da vida, 
e nossa fé deve sempre se traduzir em 
atitudes de serviço a Deus e ao próximo.

6. Primeira Leitura (Sentados) 
 (Hab 1,2-3;2,2-4)

Leitura da Profecia de Habacuc
2Senhor, até quando clamarei, sem me 
atenderes? Até quando devo gritar a ti: 
“Violência!”, sem me socorreres? 3Por 
que me fazes ver iniquidades, quando 
tu mesmo vês a maldade? Destruições e 
prepotência estão à minha frente; reina 
a discussão, surge a discórdia. 2,2Respon-
deu-me o Senhor, dizendo: “Escreve esta 
visão, estende seus dizeres sobre tábuas, 
para que possa ser lida com facilidade. 3A 
visão refere-se a um prazo definido, mas 
tende para um desfecho, e não falhará; 
se demorar, espera, pois ela virá com 
certeza, e não tardará. 4Quem não é 
correto, vai morrer, mas o justo viverá 
por sua fé”. Palavra do Senhor.
t. Graças a deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 94(95)]

rEFrãO: Não fecheis o coração; ouvi 
vosso Deus!
1. Vinde, exultemos de alegria no 
Senhor, * aclamemos o Rochedo que nos 

salva! Ao seu encontro caminhemos com 
louvores, * e com cantos de alegria o cele-
bremos!
2. Vinde adoremos e prostremo-nos por 
terra, * e ajoelhemos ante o Deus que nos 
criou! Porque ele é o nosso Deus, nosso 
Pastor,  e nós somos o seu povo e seu 
rebanho, * as ovelhas que conduz com 
sua mão.
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: * “Não 
fecheis os corações como em Meriba, 
como em Massa, no deserto, aquele dia, 

 em que outrora vossos pais me provo-
caram, * apesar de terem visto as minhas 
obras.”

8. Segunda Leitura (2Tm 1,6-8.13-14)

Leitura da Segunda Carta de São Pau-
lo a Timóteo
Caríssimo: 6Exorto-te a reavivar a 
chama do dom de Deus que recebes-
te pela imposição das minhas mãos. 
7Pois Deus não nos deu um espírito 
de timidez mas de fortaleza, de amor 
e sobriedade. 8Não te envergonhes do 
testemunho de Nosso Senhor nem de 
mim, seu prisioneiro, mas sofre comi-
go pelo Evangelho, fortificado pelo 
poder de Deus. 13Usa um compêndio 
das palavras sadias que de mim ouviste 
em matéria de fé e de amor em Cristo 
Jesus. 14Guarda o precioso depósito, 
com a ajuda do Espírito Santo que 
habita em nós. Palavra do Senhor.
t. Graças a deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)  

 (1Pd 1,25)

rEFrãO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. A Palavra do Senhor permanece para 
sempre; e esta é a Palavra que vos foi 
anunciada.

10. Evangelho (Lc 17,5-10)

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, 5os apóstolos 
disseram ao Senhor: “Aumenta a nos-
sa fé!” 6O Senhor respondeu: “Se vós 
tivésseis fé, mesmo pequena como um 
grão de mostarda, poderíeis dizer a esta 
amoreira: ‘Arranca-te daqui e planta-te 
no mar’, e ela vos obedeceria. 7Se algum 
de vós tem um empregado que trabalha 
a terra ou cuida dos animais, por acaso 
vai dizer-lhe, quando ele volta do cam-
po: ‘Vem depressa para a mesa?’ 8Pelo 
contrário, não vai dizer ao empregado: 
‘Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-
-me, enquanto eu como e bebo; depois 
disso tu poderás comer e beber?’ 9Será 
que vai agradecer ao empregado, porque 
fez o que lhe havia mandado? 10Assim 
também vós: quando tiverdes feito tudo 
o que vos mandaram, dizei: ‘Somos ser-
vos inúteis; fizemos o que devíamos 
fazer.’” 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; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
desceu à mansão dos mortos; / ressus-
citou 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. Ao Deus que nos concede o dom da fé 
em vista da missão, elevemos confiantes 
nossas preces.
1. Rezemos pela Igreja, para que, nas 
tribulações, permaneça firme no serviço 
a Deus e a toda a humanidade:
t. senhor, ouvi a nossa prece.



2. Rezemos pelos cristãos que sofrem 
as consequências por assumirem sua 
fé, para que, em tudo, mantenham-se 
voltados para Deus, servindo na man-
sidão e na humildade:

3. Rezemos por todos que exercem ati-
vidades de serviço em favor dos mais 
sofridos, para que, mesmo diante dos 
obstáculos, não desanimem nem caiam 
na tentação de desistir:

4. Rezemos por todas as pessoas fale-
cidas que, em vida, testemunharam 
constante atitude de serviço, fazendo 
com que sua lembrança permaneça 
entre nós como bênção e estímulo à 
perseverança:

5. Rezemos pelas eleições municipais 
hoje em nosso país, para que o voto de 
cada brasileiro seja concretizado em vista 
do bem comum e da justiça:  
    (Outras intenções)

P.  Acolhei, Pai Santo, as nossas súplicas 
e fazei que, em meio às dificuldades da 
vida, possamos, através da atitude de 
serviço, ser portadores da esperança 
que não decepciona. Por Cristo, nosso 
Senhor.
t.  amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho 
e esse pão / tudo que existe em meu ser, 
tudo que há em meu coração.
2. Vejo agora em teu Altar essa oferta 
de Amor. / Quero também te consagrar 
toda a minha vida, Senhor.
rEFrãO: E, quando este Pão for 
levantado / e junto com o vinho con-
sagrado, / também as minhas mãos, 
a Ti levantarei, / entoarei louvores 
ao meu Rei!

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacri-
fício da Igreja, nesta pausa restauradora 

na caminhada rumo ao céu, 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. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mis-
térios que celebramos em vossa honra, 
completai a santificação dos que salvas-
tes. Por Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

17. Oração Eucarística V
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. É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo intei-
ro, de dia e de noite, agradecendo com 
Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele 
o sacerdote verdadeiro que sempre se 
oferece por nós todos, mandando que 
se faça a mesma coisa que fez naquela 
ceia derradeira. Por isso, aqui estamos 
bem unidos, louvando e agradecendo 
com alegria, juntando nossa voz à voz 
dos anjos e à voz dos santos todos, pra 
cantar (dizer):
t. santo, santo, santo...
P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo conos-
co no Cristo, falando conosco por ele, 
mandai vosso Espírito Santo, a fim de 
que as nossas ofertas se mudem no Cor-
po = e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.
t. mandai vosso Espírito santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, cean-
do com seus apóstolos, Jesus, tendo o 
pão em suas mãos, olhou para o céu e 
deu graças, partiu o pão e o entregou a 
seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente e o entregou 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 MEMÓ-
RIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
t. toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se 
fica esperando sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos 
a vós oferecer este Pão que alimenta e 
que dá vida, este Vinho que nos salva e 
dá coragem.
t. recebei, ó senhor, a nossa oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espí-
rito nos una num só corpo, pra sermos 
um só povo em seu amor.
t. O Espírito nos una num só corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada 
dia renovando a esperança de chegar 
junto a vós, na vossa paz.
t. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N. ser bem 
firme na Fé, na Caridade, e a N., que é 
Bispo desta Igreja, muita luz pra guiar 
o seu rebanho.
t. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna com 
a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com 
São José, seu esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
t. Esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos marcados 


