
FESTA DA UNIDADE 
ARQUIDIOCESANA

Dia 19 de novembro, sábado, a partir das 13:00h, 
na Catedral. É o momento em que todos precisa-
mos e queremos estar juntos para testemunhar e 
alimentar nossa fé. Ninguém pode faltar! 

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 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 reunidos 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. Antes de participar do banquete 
da Eucaristia, sinal de reconciliação 
e vínculo de união fraterna, rezemos, 
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Tua Igreja é um Corpo, / 
cada membro é diferente. / E há no 
Corpo, certamente, / coração, ó meu 
Senhor. / Dele nasce a caridade, / dom 
maior, mais importante. / Nele, enfim, 
achei radiante, / minha vocação: o 
amor. 

1. Que loucura não fizeste, / vindo ao 
mundo nos salvar! / E depois que Tu 
morreste, / ficas vivo neste altar!
2. Os teus santos compreenderam / teu 
amor sem dimensão. / E loucuras come-
teram, / em sua própria vocação.
3. Sou pequeno, igual criança, / cheio de 
limitações; / mas é grande a esperança: 
/ sinto muitas vocações.
4. Quero ser um missionário / até quando 
o sol der luz. / Dá-me por itinerário / toda 
a terra, ó Jesus!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Mc 11,23.24)

Em verdade eu vos digo: o que pedirdes 
em oração, crede que o recebereis, e vos 
será concedido, diz o Senhor.

20. Canto de Ação de Graças
1. Levantarei meu olhar aos montes: / De 
onde o auxílio virá? / Deus é a força de 
quem tem fé. / Misericórdia Ele é. / Quan-
do erramos Ele é por nós. / Mostra-nos o 
colo do Pai. / Com seu sangue libertador, 
/ livra do mal e da dor.
REFRÃO: Bem-aventurados os mise-
ricordiosos / porque eles alcançarão 
misericórdia. (2x)

2. Sem seu perdão quando eu cair, / quem 
poderá me levantar? / Se Deus perdoa, 
quem somos nós / para não perdoar?
3. O sangue de Cristo nos resgatou. / Ele 
ressuscitou! / Grite pro mundo inteiro 
ouvir: / Jesus Cristo é o Senhor!
4. Deixa o teu medo e tem fé. / Um novo 
tempo virá. / Cristo está vivo: vivo entre 
nós / e um dia Ele voltará!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Tendo recebido em comu-
nhão o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia 
que ele mandou celebrar em sua memó-
ria fazer-nos crescer em caridade. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Desapego é a grande mensagem da 
liturgia de hoje. Por isso, voltemos aos 
nossos lares com o propósito de nos desa-
pegarmos de tudo aquilo que nos impede 
de acolher o Senhor que vem. Larguemos 
a vaidade, o desejo de vingança, o apego 
aos bens materiais, a busca de sucesso 
a todo custo e, através da oração e da 
caridade, façamos crescer em nós o amor 
a Deus e ao próximo.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P.  Ó Deus, sede compassivo para com 
vosso povo e não falte vossa ajuda, nesta 
vida, aos que lutam pela vida eterna. 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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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!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

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 miseri-
cordia 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 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, ofereça-
mos 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 
aeternum misericordia eius”! / Serão 
novos os céus e a terra - “in aeternum 
misericordia eius”!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T.  Amém.
P.  A vós, irmãos, paz e fé da parte de 
Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada  

 (Jr 29,11.12.14)

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, 
e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso 
cativeiro, de onde estiverdes.

3. Ato Penitencial
P.  De coração contrito e humilde, apro-
ximemo-nos do Deus justo e santo, para 
que tenha piedade de nós, pecadores.   
    (Pausa)

P.  Senhor, que fazeis passar da morte 
para a vida quem ouve a vossa Palavra, 
tende piedade de nós.

T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, que vireis um dia para julgar 
nossas obras, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, que acolheis toda pessoa que 
confia na vossa misericórdia, tende pie-
dade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
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 glorifica-
mos, / nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, / Senhor Deus, / Cor-
deiro 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 
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Tempo Comum

Somos hoje convidados a refletir sobre o encontro com Deus. Os profetas mencio-
navam o Dia do Senhor, um dia para o qual devemos nos preparar, vivendo com 
simplicidade,  sem ganância nem egoísmo, mantendo-nos perseverantes no amor 
a Deus e ao próximo, mesmo em meio a grandes tribulações.
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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: Senhor nosso Deus, fazei 
que a nossa alegria consista em vos servir 
de todo o coração, pois só teremos felici-
dade completa, servindo a vós, o criador 
de todas as coisas. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Viver aguardando o Dia do Senhor 
significa praticar o que Jesus Cristo ensi-
nou, especialmente a misericórdia, não 
colocando a esperança nas aparências 
nem nas exterioridades.

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Ml 3,19-20a)

Leitura da Profecia de Malaquias
19Eis que virá o dia, abrasador como 
fornalha, em que todos os soberbos e 
ímpios serão como palha; e esse dia 
vindouro haverá de queimá-los, diz o 
Senhor dos exércitos, tal que não lhes 
deixará raiz nem ramo. 20aPara vós, que 
temeis o meu nome, nascerá o sol da 
justiça, trazendo salvação em suas asas. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 97(98)]

REFRÃO: O Senhor virá julgar a terra 
inteira; com justiça julgará.
1. Cantai salmos ao Senhor ao som da 
harpa * e da cítara suave! Aclamai, com 
os clarins e as trombetas, * ao Senhor, 
o nosso Rei!
2. Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, * o mundo inteiro e toda gente! As 
montanhas e os rios batam palmas * e 
exultem de alegria.

3. Exultem na presença do Senhor, pois 
ele vem, vem julgar a terra inteira. Julga-
rá o universo com justiça * e as nações 
com equidade.

8. Segunda Leitura (2Ts 3,7-12)

Leitura da Segunda Carta de São Pau-
lo aos Tessalonicenses
Irmãos: 7Bem sabeis como deveis seguir 
o nosso exemplo, pois não temos vivido 
entre vós na ociosidade. 8De ninguém 
recebemos de graça o pão que comemos. 
Pelo contrário, trabalhamos com esforço 
e cansaço, de dia e de noite, para não 
sermos pesados a ninguém. 9Não que não 
tivéssemos o direito de fazê-lo, mas querí-
amos apresentar-nos como exemplo a ser 
imitado. 10Com efeito, quando estávamos 
entre vós, demos esta regra: “Quem não 
quer trabalhar, também não deve comer.” 
11Ora, ouvimos dizer que entre vós há 
alguns que vivem à toa, muito ocupados 
em não fazer nada. 12Em nome do Senhor 
Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a 
estas pessoas que, trabalhando, comam 
na tranquilidade o seu próprio pão. Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé) 

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e 
a sua justiça / e tudo o mais vos será 
acrescentado! – Aleluia! Aleluia!
2. Não só de pão o homem viverá, mas 
de toda palavra / que procede da boca 
de Deus! – Aleluia! Aleluia! 
3. Se vos perseguem por causa de mim, 
não esqueçais o porquê: / não é o servo 
maior que o Senhor! – Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Lc 21,5-19)

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, 5algumas pes-
soas comentavam a respeito do Templo 
que era enfeitado com belas pedras e com 

ofertas votivas. Jesus disse: 6“Vós admirais 
estas coisas? Dias virão em que não ficará 
pedra sobre pedra. Tudo será destruído.” 
Mas eles perguntaram: “Mestre, quando 
acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de 
que estas coisas estão para acontecer?” 
8Jesus respondeu: “Cuidado para não ser-
des enganados, porque muitos virão em 
meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e ainda: ‘O 
tempo está próximo.’ Não sigais essa gente! 
9Quando ouvirdes falar de guerras e revo-
luções, não fiqueis apavorados. É preciso 
que estas coisas aconteçam primeiro, mas 
não será logo o fim.” 10E Jesus continuou: 
“Um povo se levantará contra outro povo, 
um país atacará outro país. 11Haverá gran-
des terremotos, fomes e pestes em muitos 
lugares; acontecerão coisas pavorosas e 
grandes sinais serão vistos no céu. 12Antes, 
porém, que estas coisas aconteçam, sereis 
presos e perseguidos; sereis entregues às 
sinagogas e postos na prisão; sereis levados 
diante de reis e governadores por causa do 
meu nome. 13Esta será a ocasião em que 
testemunhareis a vossa fé. 14Fazei o firme 
propósito de não planejar com antecedên-
cia a própria defesa; 15porque eu vos darei 
palavras tão acertadas, que nenhum dos 
inimigos vos poderá resistir ou rebater. 
16Sereis entregues até mesmo pelos pró-
prios pais, irmãos, parentes e amigos. E 
eles matarão alguns de vós. 17Todos vos 
odiarão por causa do meu nome. 18Mas vós 
não perdereis um só fio de cabelo da vossa 
cabeça. 19É permanecendo firmes que ireis 
ganhar a vida!” 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; / res-
suscitou ao terceiro dia, / subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, / donde há de vir 
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a julgar os vivos e os mortos. / Creio 
no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna. / 
Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, voltemos humilde-
mente o coração ao Senhor, que nos 
quer diante dele em amor e santidade, 
e apresentemos a Ele nossas preces.
1. Pela Igreja, para que anunciando a 
vinda do Dia do Senhor, testemunhe o 
desapego das coisas terrenas, rezemos 
ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelos que experimentam o medo 
diante das dificuldades da vida, para 
que isso não os leve a acreditar em solu-
ções fáceis e imediatas, frequentemente 
falsas e enganosas, rezemos ao Senhor:
3. Pelos que se apegam aos bens mate-
riais, às aparências e exterioridades, para 
que consigam se libertar de tudo que 
ocupa o lugar de Deus em suas vidas, 
rezemos ao Senhor:
4. Por nós, que nos reunimos ao redor 
do altar do Senhor, trazendo-Lhe nossas 
alegrias e dores, para que nenhuma tri-
bulação desta vida afaste nosso coração 
da esperança da eternidade, rezemos ao 
Senhor:
     (Outras intenções)

P. Ó Deus, que prometestes aos justos o 
convívio da vossa presença, dai-nos viver 
de tal modo que vosso Dia nos encontre 
vigilantes e perseverantes. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, /  
elevo as minhas mãos, meu olhar, minha 
voz. / A Ti, meu Deus, eu quero oferecer / 

meus passos e meu viver, meus caminhos, 
meu sofrer.
REFRÃO: A tua ternura, Senhor, vem 
me abraçar / e a tua bondade infinita, 
me perdoar. / Vou ser o teu seguidor e 
te dar o meu coração. / Eu quero sentir 
o calor de tuas mãos.
2. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens 
amor / ao pobre e ao sofredor, vou servir 
e esperar. / Em Ti, Senhor, humildes se 
alegrarão, / cantando a nova canção de 
esperança e de paz.

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. Concedei, Senhor nosso Deus, que 
a oferenda colocada sob o vosso olhar 
nos alcance a graça de vos servir e a 
recompensa de uma eternidade feliz. 
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 san-
tos 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 conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai 
vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo � 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 res-
surreição e ascensão; nós queremos a vós 
oferecer este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e dá cora-
gem.
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 


