†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO†
†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL †

Trindade, 04 de abril de 2021
Cor Litúrgica: Branco
Páscoa do Senhor
Para a sacristia
Orações do dia: 297
Prefácio: 421
Oração Eucarística: 482

Missa Domingo das 06h00
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Animador: Caríssimos irmãos e irmãs bom dia! Sejam Bem vindos
no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também
você que a partir de agora, se une em oração conosco pela Rádio
Trindade FM sejam todos acolhidos pelo amor misericordioso do
Pai.
_____________________________________________________
Missa das: 08h00
Animador: Caríssimos irmãos e irmãs bom dia! Sejam Bem vindos
no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também
você que a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai
Eterno, Rádio Difusora Pai Eterno e Rede Vale FM sejam todos
acolhidos pelo amor misericordioso do Pai.
_____________________________________________________
Missa das: 10h00

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs bom dia! Sejam Bem vindos
no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também
você que a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai
Eterno sejam todos acolhidos pelo amor misericordioso do Pai.
_____________________________________________________
Missa das: 12h00
Animador: Caríssimos irmãos e irmãs bom dia! Sejam Bem vindos
no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.
_____________________________________________________
Missa das: 15h00
Animador: Caríssimos irmãos e irmãs bom dia! Sejam Bem vindos
no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.
_____________________________________________________
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Missa Domingo das: 17h30
Animador: Caríssimos irmãos e irmãs boa tarde! Sejam Bem vindos
no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também
você que a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai
Eterno e Rede Vida sejam todos acolhidos pelo amor
misericordioso do Pai.

†COMENTÁRIO INICIAL†
Animador: É Páscoa! Jesus ressuscitou! Está vivo e presente no meio
de nós! Hoje também rezamos com muita alegria a sétima novena
mensal em preparação a festa do Divino Pai Eterno desse ano de
2021. Alegres pela presença gloriosa do Senhor, iniciemos nossa
celebração, cantando.

†RITOS INICIAIS†
Coral: Cântico inicial

(40º Curso: 04.11, p. 15, faixa 5)
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o Cordeiro pascal, aleluia,
aleluia! / Imolado por nós, aleluia, aleluia. / É o Cristo, Senhor, ele
vive e venceu, aleluia!
1. O Cristo, Senhor, ressuscitou. / a nossa esperança realizou: /
vencida a morte para sempre / triunfa a vida eternamente!
2. O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai os conduziu por sua mão:
/ no Espírito Santo unida esteja / a família de Deus que é a Igreja!
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3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, / seu sangue da morte nos
livrou: / incólumes o mar atravessamos, / e à terra prometida
caminhamos!
Animador: Preside nossa celebração o Missionário Redentorista...

†SAUDAÇÃO INICIAL †
Presidente: Em nome do Pai do Filho e do Espirito Santo.
Todos: Amém.
Presidente: vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do
Senhor Jesus Cristo.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

†ASPERSÃO†
Presidente: Bendito sejais, ó Pai, pela ressurreição de Jesus vosso
Filho amado. Bendito sejais por esta água, sinal visível da vossa
graça, abençoada na Vigília Pascal. Que derramada sobre nós, ela
nos faça renascer para a vida nova da qual o Ressuscitado hoje nos
faz participar.

(O presidente asperge os que estão no altar e os ministros da
Eucaristia asperge a comunidade com a água que foi abençoada na
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Vigília Pascal, enquanto todos cantam:)
(38º Curso: 03.10, p. 13, faixa 9)
Água santa! Ó água pura, / vem, purifica este povo! / Dá-nos da neve
a brancura, / e um coração sincero, forte, grande, novo! (bis)
1. Lembrança do meu Batismo, / grande graça do Senhor, / que
afogou meu egoísmo / e regou em mim o amor!
2. Não é do Templo, por certo, / que jorram águas assim: / é do
coração aberto / de quem quis morrer por mim!
3. Nós somos raça escolhida, / Deus não te quer bem em vão... /
Muitos erros tens na vida, / Deus tem muito mais perdão!

Presidente: Que Deus todo-poderoso nos purifique dos nossos
pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da
mesa do seu Reino.
T – Amém.
†HINO DE LOUVOR †
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados! / A
vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados!
Glória a Deus / lá nos céus, / e paz aos seus! Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / damos
glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos!
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3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / vós, de Deus
Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, / acolhei
nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o
Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor.
†ORAÇÃO DO DIA †

Presidente: Oremos (Pausa para oração)
Ó DEUS, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes
hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a
ressurreição

do

Senhor,

renovados

pelo

vosso

Espírito,

ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
†LITURGIA DA PALAVRA - DEUS NOS FALA†
Animador: Irmãos e irmãs, escutemos com alegria o anúncio da

Palavra de Deus.
PRIMEIRA LEITURA (At 10,34a.37-43)
Leitura dos Atos dos Apóstolos:
Naqueles dias, 34aPedro tomou a palavra e disse: 37“Vós sabeis o que
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aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do
batismo pregado por João: 38como Jesus de Nazaré foi ungido por
Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte,
fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo
demônio; porque Deus estava com ele.
39

E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos

judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz.
Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe
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manifestar-se 41não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia
escolhido: a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que
ressuscitou dos mortos.
42

E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o

constituiu Juiz dos vivos e dos mortos. 43Todos os profetas dão

testemunho dele: ‘Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu
nome, o perdão dos pecados’”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus.

SALMO RESPONSÓRIAL (Sl 117)

R./ Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e nele
exultemos!
— Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!/ “Eterna é a sua
misericórdia!”/ A casa de Israel agora o diga:/ “Eterna é a sua
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misericórdia!”
— A mão direita do Senhor fez maravilhas,/ a mão direita do Senhor
me levantou./ Não morrerei, mas ao contrário, viverei/ para cantar as
grandes obras do Senhor!
— A pedra que os pedreiros rejeitaram/ tornou-se agora a pedra
angular./ Pelo Senhor é que foi feito tudo isso:/ Que maravilhas ele
fez a nossos olhos!

SEGUNDA LEITURA (Cl 3,1-4)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses:
Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as
coisas do alto, 2onde está Cristo, sentado à direita de Deus; aspirai
às coisas celestes e não às coisas terrestres. 3Pois vós morrestes, e a

vossa vida está escondida, com Cristo, em Deus. 4Quando Cristo,
vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também
com ele, revestidos de glória.
— Palavra do Senhor.
- Graças a Deus.

SEQUÊNCIA
Solo 1:
1. Cantai, cristãos, afinal: / “Salve, ó vítima pascal!”/ Cordeiro
inocente, o Cristo / abriu-nos do Pai o aprisco.
2. Por toda ovelha imolado, / do mundo lava o pecado. / Duelam
forte e mais forte: / é a vida que vence a morte.
8

3. O rei da vida, cativo, / é morto, mas reina vivo! / Responde pois,
ó Maria: / no teu caminho o que havia?
Solo 2:
4. “Vi Cristo ressuscitado, / o túmulo abandonado. / Os anjos da
cor do sol, / dobrado ao chão o lençol...
5. O Cristo, que leva aos céus, / caminha à frente dos seus!”/
T – Ressuscitou de verdade. / Ó Rei, ó Cristo, piedade!

†ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO†
Aleluia, aleluia! (bis)
O nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. / Celebremos,
assim, esta festa, na sinceridade e verdade.

EVANGELHO (Jo 20,1-9)
— O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo João.
— Glória a vós, Senhor.
1

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de

Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a
pedra tinha sido retirada do túmulo. 2Então ela saiu correndo e foi
encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava,
e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o
colocaram”.
3
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Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. 4Os

dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que
Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 5Olhando para dentro, viu as
faixas de linho no chão, mas não entrou.
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Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e

entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão 7e o pano
que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas,
mas enrolado num lugar à parte. 8Então entrou também o outro
discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e
acreditou. 9De fato, eles ainda não tinham compreendido a
Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.
— Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor.

†HOMILIA†
†PROFISSÃO DE FÉ†
P – Cheios de confiança, professemos a nossa fé.
T – Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, / 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
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encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, / e se fez
homem. / Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; /
padeceu e foi sepultado. / 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!

†ORAÇÃO SÉTIMA NOVENA MENSAL EM
PREPARAÇÃO PARA A FESTA DO DIVINO PAI
ETERNO†
Animador: Com fé e devoção rezemos a oração mensal da sétima
novena em preparação à Festa em louvor ao Divino Pai Eterno,
desse ano.

Presidente: Glória ao Pai Eterno, que por seu poder nos tirou do
nada, e nos criou à sua imagem e semelhança! Glória ao Filho
Jesus, que por seu amor nos livrou das penas eternas e nos abriu
as portas do Céu! Glória ao Espírito Santo, que por sua
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misericórdia nos santificou no Batismo e opera continuamente a
nossa santificação pelas graças que todos os dias recebemos de sua
infinita bondade!

T - Demos Glórias à Santíssima Trindade agora e sempre!

Presidente: Nós Vos adoramos, Trindade Santíssima, com
humilde devoção e profundo respeito, e vos damos graças por nos
haverdes revelado tão glorioso mistério. Humildemente vos
suplicamos a graça da perseverança nessa fé por toda nossa vida,
para que um dia possamos contemplar-vos, face a face no Céu!

Leitor - Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que
do alto do Céu nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos
espirituais.

T - Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em
Cristo.
Leitor - Antes da criação do mundo o Pai Eterno nos escolheu em
Cristo: para sermos diante dele, graças ao seu amor, santos e
imaculados.

T - Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em
Cristo.
Leitor - Conforme sua livre vontade, nos predestinou a sermos
seus filhos filhas adotivos, por Jesus Cristo, fazendo assim brilhar
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a grandeza de sua graça.

T - Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em
Cristo.
Leitor - Eis a graça que Ele nos oferece em seu Filho amado: Nele
temos a redenção adquirida por seu sangue, a remissão dos
pecados.

T - Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em
Cristo.
Leitor - Inesgotável graça que até nós transborda em toda sua
sabedoria e conhecimento, revelando-nos assim o mistério de
amor de seu desígnio benevolente.

T - Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em
Cristo.
Leitor - Aquilo que previra realizar em seu Filho na plenitude dos
tempos, recapitular todas as coisas do Céu e da Terra no Cristo.

T - Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em
Cristo.

Presidente: OREMOS: Acompanhai, ó Pai Eterno, os vossos
filhos, que se gloriam de Vos ter por criador e guia. Renovai em
nós o que criastes, e conservai o que renovardes. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
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T - Amém!

Canto - Glória seja ao Pai...

†LITURGIA EUCARÍSTICA†
ANIMADOR: Alimentando-nos com a eucaristia, renovamos e
fortalecemos nosso compromisso com a vida nova que nasce do
ressuscitado. Você que está aqui presente se desejar pode fazer a sua
oferta material os cofres estão ao longo de nossos corredores e
também se tornando um devoto colaborador permanente deste
santuário pelo telefone (62) 35069800 e pelo portal paieterno.com

e assim podemos participar da missão evangelizadora da casa do
Divino Pai Eterno. Deus abençoe a sua generosidade!

Coral: cântico de preparação das oferendas.
A terra, apavorada, emudeceu, / quando Deus se levantou para
julgar / e libertar os oprimidos desta terra.
1. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. / A vós louvor, honra
e glória eternamente!
2. Sede bendito, nome santo e glorioso. / A vós louvor, honra e
glória eternamente!
3. No templo santo onde refulge a vossa glória, / a vós louvor, honra
e glória eternamente!
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4. E em vosso trono de poder vitorioso, / a vós louvor, honra e glória
eternamente!

†ADMONIÇÃO†
Presidente: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja
aceito por Deus Pai Todo Poderoso.
Todos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a Gloria
do seu Nome, para o nosso bem e de toda Santa Igreja.

†ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS†

Presidente: TRANSBORDANDO de alegria pascal, nós vos
oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja
maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
PRES: O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
Erguendo as mãos, o sacerdote prossegue:
PRES: Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
O sacerdote, com os braços abertos, acrescenta:
PRES: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.
15

O sacerdote, de braços abertos, continua o prefácio.

Pres: NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, mas sobretudo nesta noite
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro
Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a
morte, e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria
pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar
a vossa glória, cantando a uma só voz:
Ao final, une as mãos e, com o povo, canta ou diz em voz alta:

Ass: Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem
em nome do Senhor! Hosana nas alturas!

†ORAÇÃO EUCARISTICA III†
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.
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Ass: Santificai e reuni o vosso povo!
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 nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
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 novamente, e o deu 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 PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
Ass: T – Salvador do mundo, salvai--nos, / vós que nos libertastes /
pela cruz e ressurreição.
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 graças este sacrifício de vida e santidade.
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Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o
sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentandonos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só
espírito.
Ass: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE FAÇA de nós uma oferenda perfeita 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.
Ass: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha
neste mundo: o vosso servo o papa Francisco, o nosso bispo
Washigton, e seu auxiliar Levi, com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs
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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.
Ass: A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
Ass: Amém.

†RITO DA COMUNHÃO†

Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz
unindo as mãos:
PRES: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer:
_________________________________________
O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo:
Ass: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no céu; o pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
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126. O sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos:
PRES: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa
paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do
pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
O sacerdote une as mãos. O povo conclui a oração aclamando:
Ass: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!

127. O sacerdote, de braços abertos, diz em voz alta:
PRES: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos
deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos

pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade.
O sacerdote une as mãos e conclui:
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
O povo responde:
Ass: Amém.
128.O sacerdote, estendendo e unindo as mãos, acrescenta:
PRES: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O povo responde:
Ass: O amor de Cristo nos uniu.
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129. Em seguida, se for oportuno, o diácono ou o sacerdote
acrescenta estas palavras ou outras semelhantes:
Diác: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
_________________________________________
E todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a
paz e a caridade; o sacerdote saúda o diácono ou o ministro.
Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e
coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio:
Pres: Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor
nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna.
131. Enquanto isso, canta-se ou recita-se:

Ass: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Essas palavras podem ser repetidas várias vezes, se a fração do pão
se prolonga. Contudo, na última vez se diz: dai-nos a paz.

_________________________________________
Ou:
Felizes os convidados para o Banquete nupcial do Cordeiro.
_________________________________________
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Pres: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
E acrescenta, com o povo, uma só vez:
Ass: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
O sacerdote, voltado para o altar, reza em silêncio:
Que o Corpo de Cristo me guarde para a vida eterna.
Comunga o Corpo de Cristo.
Depois, segura o cálice e reza em silêncio:
Que o Sangue de Cristo me guarde para a vida eterna.
Comunga o Sangue de Cristo.
Coral: cântico de comunhão

1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, / Ele, na Ceia, quis se
entregar: / deu-se em comida e bebida pra nos salvar.
E quando amanhecer / o dia eterno, a plena visão, / ressurgiremos
por crer / nesta vida escondida no pão. (bis)
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, / nós repetimos,
como Ele fez: / gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos, / e nos prepara a
glória do céu; / Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai! / Quem o recebe,
não morrerá; / no último dia vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! / Esta verdade vai anunciar
/ a toda terra, com alegria, a cantar.
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†DEPOIS DA COMUNHÃO†

PRESIDENTE: Oremos. (Pausa para oração)
GUARDAI, ó Deus, a vossa Igreja sob a vossa constante proteção
para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da
ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
†MOMENTO DAS BENÇÃOS †

Animador: Supliquemos ao Pai Eterno sua Benção, sobre nossas
diversas necessidades.
†BENÇÃOS †

Presidente: O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós.
Presidente: A nossa proteção está no nome do Senhor!
Todos: Que fez o céu e a terra.
Presidente: Ouvi ó Pai Eterno a nossa oração!
Todos: E cheque até vós, o nosso clamor.
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Ó Divino Pai Eterno,
Que, por vosso amor e bondade, santificais todas as coisas, estendei
vossa mão protetora sobre os vossos filhos e filhas. Abençoai † a
Água, para que todos que dela tomarem ou por ela forem
aspergidos, obtenham as graças de que precisam, a saúde do corpo
e da alma e a salvação eterna. Abençoai os † Objetos de Devoção
naquilo que significam, para que usando deles, para o vosso louvor
e gloria, recebam a vossa proteção e a vossa benção. E aprendam a
vos amar sobre todas as coisas. Abençoai as † Chaves das Casas e
dos Veículos, protegendo de todos os perigos, iluminando com
vosso Espírito: a convivência no lar e o trânsito diários. E após os
trabalhos e viagens nesta vida, cheguem e sejam acolhidos por vós
na eternidade feliz. Por Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém.

†CONSAGRAÇÃO AO DIVINO PAI ETERNO †
Animador: Renovemos a nossa consagração ao Pai Eterno.
Presidente: Divino Pai Eterno
Aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em
vós Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa
bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos
mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos
irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura.
Vós nos atraís ao vosso Santuário e nos acolheis de braços abertos.
Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso filho. Nosso Senhor,
e nos dais sempre o vosso Perdão.
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Presidente: Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós:
Nossas Famílias, para que vivam em paz e harmonia;
Nossas Casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença;
Nossas Alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor;
Nossas Preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade;
Nossas Doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia;
Nossos Trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa benção.
Presidente: Divino Pai Eterno
Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e
renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da Paz e da fidelidade à vossa
Igreja. Pela intercessão de nossa Senhora, Mãe do vosso querido
Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da Salvação Eterna.
Todos: Amém.
†BENÇÃO FINAL E DESPEDIDA †

Presidente: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
Presidente:

Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta

solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado.
Todos: Amém.
Presidente:

Aquele que nos renova para a vida eterna, pela

ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da
imortalidade.
Todos: Amém.
Presidente: E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor,
celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à
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festa das eternas alegrias.
Todos: Amém.
Presidente: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai † e Filho e
Espírito Santo.
Todos: Amém.
Presidente: Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia!
Todos: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia!
Coral: cântico final
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