
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!”

o Papa N. e nosso Bispo N., com todos os 
bispos e o povo que conquistastes. Fazei  
de vossa Igreja sinal da unidade entre os 
seres humanos e instrumento da vossa paz. 
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cris-
to nos reconciliou!
P. Assim como aqui nos reunistes, ó 
Pai, à mesa do vosso Filho em união com 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, e com todos os santos, 
reuni no mundo novo, onde brilha a 
vossa paz, os homens e as mulheres de 
todas as classes e nações, de todas as 
raças e línguas, para a ceia da comunhão  
eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cris-
to nos reconciliou!
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.

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho,  
ousamos dizer:
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 (Sl 15,11)

Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto de vós, felicidade sem limites!

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 miseri-
cordia 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, frutifique em nós 
a vossa graça, a fim de que, preparados 
por vossos sacramentos, possamos rece-
ber o que prometem. Por Cristo, nosso 
Senhor.

t. amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Jesus Cristo nos apresenta um novo 
modo de relacionamento com Deus, 
com os irmãos e com toda a criação. 
Esta é a novidade que devemos sempre 
buscar. Voltemos para os nossos lares 
com o desejo de construir, em Cristo, 
relacionamentos novos e fecundos.

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

t. Ele está no meio de nós.

P Sede propício, Senhor, ao vosso povo, 
para que, repelindo sempre o que vos 
desagrada, se alegre em cumprir a vossa 
lei. 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.
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  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 san-
ta ela seja, eis o amor, minha voca-
ção! / Dom melhor, o mais perfeito, 
tudo abrange, tudo alcança. / Pulsa 
o coração 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. 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 (Sl 37,22-23)

Não me abandoneis jamais, Senhor, meu 
Deus, não fiqueis longe de mim! Depres-
sa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, 
minha salvação!

3. Ato Penitencial
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que inter-
cede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependi-
mento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor. (Pausa)

P.  Senhor, que viestes procurar quem 
estava perdido, tende piedade de nós.
t.  senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, que viestes dar a vida em res-
gate de muitos, tende piedade de nós.
t.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, que congregais na unidade 
os vossos filhos dispersos, tende piedade 
de nós.
t.  senhor, tende piedade de nós.
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P.  Deus todo-poderoso tenha compai-
xão 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 imensa 
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 de poder e mise-
ricórdia, que concedeis a vossos filhos 
e filhas a graça de vos servir como 
devem, fazei que corramos livremente 
ao encontro das vossas promessas. Por 
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C E N T R O  C U LT U R A L  C AT Ó L I C O

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
t. amém.

Liturgia da Palavra
L. A misericórdia de Deus é maior que 
todas as situações de pecado. É um 
contínuo convite à conversão. Por isso, 
devemos viver o dia a dia de acordo com 
o mandamento do Senhor.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Sb 11,22-12,2)

Leitura do Livro da Sabedoria
22Senhor, o mundo inteiro, diante de ti, 
é como um grão de areia na balança, 
uma gota de orvalho da manhã que cai 
sobre a terra. 23Entretanto, de todos tens 
compaixão, porque tudo podes. Fechas 
os olhos aos pecados dos homens, para 
que se arrependam. 24Sim, amas tudo 
o que existe, e não desprezas nada do 
que fizeste; porque, se odiasses alguma 
coisa não a terias criado. 25Da mes-
ma forma, como poderia alguma coisa 
existir, se não a tivesses querido? Ou 
como poderia ser mantida, se por ti não 
fosse chamada? 26A todos, porém, tu 
tratas com bondade, porque tudo é teu, 
Senhor, amigo da vida. 12,1O teu espírito 
incorruptível está em todas as coisas! 
2É por isso que corriges com carinho os 
que caem e os repreendes, lembrando-
-lhes seus pecados, para que se afastem 
do mal e creiam em ti, Senhor. Palavra 
do Senhor.
t. Graças a deus.

7. Salmo Responsorial  

 [Sl 144(145)]

rEFrãO: Bendirei eternamente vosso 
nome; para sempre, ó Senhor, o louvarei!
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó 
meu Rei, * e bendizer o vosso nome 
pelos séculos. Todos os dias haverei de 
bendizer-vos, * hei de louvar o vosso 
nome para sempre. 
2. Misericórdia e piedade é o Senhor, * 
ele é amor, é paciência, é compaixão. O 

Senhor é muito bom para com todos, * 
sua ternura abraça toda criatura. 
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glo-
rifiquem, * e os vossos santos com lou-
vores vos bendigam! Narrem a glória e 
o esplendor do vosso reino * e saibam 
proclamar vosso poder! 
4. O Senhor é amor fiel em sua palavra, 
* é santidade em toda obra que ele faz. 
Ele sustenta todo aquele que vacila * e 
levanta todo aquele que tombou.

8. Segunda Leitura (2Ts 1,11 - 2,2)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos: 11Não cessamos de rezar por vós,  
para que o nosso Deus vos faça dignos  
da sua vocação. Que ele, por seu poder, 
realize todo o bem que desejais e torne 
ativa a vossa fé. 12Assim o nome de nos- 
so Senhor Jesus Cristo será glorificado 
em vós, e vós nele, em virtude da graça 
do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.  
2,1No que se refere à vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo e à nossa união 
com ele, nós vos pedimos, irmãos: 
2não deixeis tão facilmente trans-
tornar a vossa cabeça, nem vos alar-
meis por causa de alguma revelação,  
ou carta atribuída a nós, afirmando que 
o Dia do Senhor está próximo. Palavra 
do Senhor.
t. Graças a deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé) (Jo 3,16)

rEFrãO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Deus o mundo tanto amou, que seu 
Filho entregou! Quem no Filho crê e con-
fia, nele encontra eterna vida!

10. Evangelho (Lc 19,1-10)

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, 1Jesus tinha 
entrado em Jericó e estava atravessando 

a cidade. 2Havia ali um homem chamado 
Zaqueu, que era chefe dos cobradores de 
impostos e muito rico. 3Zaqueu procu-
rava ver quem era Jesus, mas não con-
seguia, por causa da multidão, pois era 
muito baixo. 4Então ele correu à frente 
e subiu numa figueira para ver Jesus, 
que devia passar por ali. 5Quando Jesus 
chegou ao lugar, olhou para cima e disse: 
“Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo 
ficar na tua casa.” 6Ele desceu depressa, 
e recebeu Jesus com alegria. 7Ao ver isso, 
todos começaram a murmurar, dizen-
do: “Ele foi hospedar-se na casa de um 
pecador!” 8Zaqueu ficou de pé, e disse 
ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade 
dos meus bens aos pobres, e se defrau-
dei alguém, vou devolver quatro vezes 
mais.” 9Jesus lhe disse: “Hoje a salvação 
entrou nesta casa, porque também este 
homem é um filho de Abraão. 10Com 
efeito, o Filho do Homem veio procurar 
e salvar o que estava perdido.” 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. Irmãos e irmãs, a Palavra salvadora 
de Jesus Cristo é dirigida a todos. Aco-
lhamos, portanto, seu constante apelo 
à conversão e imploremos que nossas 
vidas sejam transformadas.
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1. Mesmo quando o pecado abafar nos-
sa consciência, impossibilitando-nos de 
um autêntico encontro convosco,
t. ouvi-nos, Pai de misericórdia!
2. Mesmo quando o preconceito nos 
afastar do irmão que erra, impedindo-
-nos de ajudá-lo na mudança de vida,
3. Mesmo quando desaparecer a clare-
za sobre valores e critérios para o bem, 
a justiça e a honestidade,
4. Mesmo quando as situações de vio-
lência inibirem nossos esforços frater-
nos e solidários,
5. Mesmo quando propostas religio-
sas quiserem nos desviar da verdadeira 
conversão,  (Outras preces)

P. Pai de Misericórdia, dai-nos a gra-
ça de acolher vosso Filho Jesus Cristo, 
abrindo nosso coração, nosso lar e toda a 
nossa vida para o mandamento do amor 
que liberta, transforma e redireciona 
nossa vida. 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. Ó Deus, que este sacrifício se torne 
uma oferenda perfeita aos vossos olhos 
e fonte de misericórdia para nós. Por 
Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

17. Oração Eucarística VIII
sobre reconciliação – ii

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. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-
-poderoso, e por causa de vossa ação no 
mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. 
No meio da humanidade, dividida em 
contínua discórdia, sabemos por expe-
riência que sempre levais as pessoas a 
procurar a reconciliação. Vosso Espí-
rito Santo move os corações, de modo 
que os inimigos voltem à amizade, os 
adversários se deem as mãos e os povos 
procurem reencontrar a paz.
t. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz!
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que 
a busca da paz vença os conflitos, que 
o perdão supere o ódio, e a vingança dê 
lugar à reconciliação. Por tudo de bom 
que fazeis, Deus de misericórdia, não 
podemos deixar de vos louvar e agra-
decer. unidos ao coro dos reconciliados 
cantamos (dizemos) a uma só voz:
t. santo, santo, santo, / senhor, 
deus do universo! / O céu e a ter-
ra proclamam a vossa glória. / 
Hosana nas alturas! / Bendito 
o que vem em nome do senhor!  
/ Hosana nas alturas!
P. Deus de amor e de poder, louva-
do sois em vosso Filho Jesus Cristo, 
que veio em vosso nome. Ele é a vossa 
palavra que liberta e salva toda a huma-
nidade. Ele é a mão que estendeis aos 

pecadores. Ele é o caminho pelo qual 
nos chega a vossa paz.
t. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz!
P. Deus, nosso Pai, quando vos abando- 
namos, vós nos reconduzistes por vosso 
Filho, entregando-o à morte para que 
voltássemos a vós e nos amássemos uns 
aos outros. Por isso, celebramos a recon-
ciliação que vosso Filho nos mereceu. 
Cumprindo o que ele nos mandou, vos 
pedimos: Santificai, = por vosso Espírito, 
estas oferendas. Antes de dar a vida para 
nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou 
o pão, pronunciou a bênção de ação de 
graças e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEu CORPO QuE SERÁ ENTREGuE 
POR VÓS. 
Naquela mesma noite, tomou nas mãos 
o cálice  e, proclamando a vossa misericór- 
dia, o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEu SAN-
GuE, O SANGuE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QuE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TO- 
DOS, PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.
Eis o mistério da fé!
t. anunciamos, senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, senhor Jesus!
P. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Fi- 
lho nos deixou esta prova de amor. Cele-
brando a sua morte e ressurreição, nós vos 
damos aquilo que nos destes: o sacrifício  
da perfeita reconciliação.
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cris-
to nos reconciliou!
P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos 
também com vosso Filho e, nesta ceia, 
dai-nos o mesmo Espírito, de reconci-
liação e de paz. 
t. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo  
nos reconciliou!
P. Ele nos conserve em comunhão com 


