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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO† 

†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL † 

 

Trindade, 31 de março de 2021.  

Cor Litúrgica: roxa   

Quarta-feira Santa  

 

Para a sacristia 

Orações do dia: 234 

Prefácio: 420 

Oração Eucarística: 478  

 

06h55 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs bom dia! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos você que a 

partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai Eterno, TV 

Rede Vida e Rádio Trindade FM sejam todos acolhidos pelo amor 

misericordioso do Pai. Hoje rezamos a Missa e novena em louvor 

ao Divino Pai Eterno.   

 

19h30 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs boa noite! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos você que a 

partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai Eterno e 

Rádio difusora Pai Eterno sejam todos acolhidos pelo amor 

misericordioso do Pai. Hoje rezamos a Missa e novena em louvor 

ao Divino Pai Eterno.   
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† NOVENA EM LOUVOR AO DIVINO PAI ETERNO †  

 

Animador: Divino Pai Eterno, quantas vezes caminhamos para 

o vosso santuário, cansados e abatidos, carregando o peso de 

nossas dores e sofrimentos! Aqui na vossa presença 

encontramos o alento para a nossa alma, a paz para o nosso 

coração e a força para a nossa vida. Nós contamos com a vossa 

benção e proteção para que possamos carregar a nossa cruz de 

cada dia, buscando construir aqui na terra a vida de amor e de 

paz, que um dia acontecerá em plenitude no céu. Como 

caminheiros da eternidade, iniciemos cantando. 

 

†RITOS INICIAIS† 

 

 

CORAL: SOMOS POVO DE DEUS CAMINHANDO   
Pe. José Weber 

  

Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu:  se à 

Trindade aqui vimos rezando somos todos romeiros do Céu! Se à Trindade 

aqui vimos rezando somos todos romeiros do Céu!  

  

1. Pelo Espírito Santo guiados, demandamos à Casa do Pai; para nós, em 

Deus Filho irmanados  uma voz vem do céu: Caminhai!  

  

2. Vendo a Virgem coroada na Glória, junto a Deus no seu trono de 

luz, compreendemos que a nossa vitória é conquista de amor pela  

cruz.  

  

3. Nossa fé, testemunho profundo. Alimenta-se em graça e oração;  

Consagrar para Deus este mundo há de ser nosso anseio cristão.  

  

 



 

 

3 

Animador: Preside nossa celebração o Missionário Redentorista... 

 

†SAUDAÇÃO INICIAL†  

 

Presidente: Estamos reunidos para celebrar a nossa vida que começa 

e termina no mistério de amor da Santíssima Trindade. Cantemos 

traçando sobre nós o sinal da Cruz.  

 

T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. (Cantado) 

 

Presidente: Que a graça e a paz do Pai Eterno, o amor do 

Filho Redentor e a força do Espírito Santo, estejam com 

todos vocês!  

 

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

 

† SOMOS FILHOS AMADOS DO DIVINO PAI ETERNO †  

 

Animador: Somos Filhos amados do Divino Pai Eterno 

 

Presidente: Divino Pai Eterno, nós vos louvamos e bendizemos pela 

grandeza do vosso amor. Bendito seja todo aquele que aprende de 

vós a viver o amor, a justiça e a fraternidade. 

T.:  Bendito e louvado seja o Senhor, nosso Deus!  
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Animador: Todo o universo foi criado pela vossa bondade. Criastes 

também o homem e a Mulher para que, contemplando a beleza da 

criação, pudessem vos louvar e agradecer.  

T.:  Bendito e louvado seja o Senhor, nosso Deus!  

 

Animador: Nem sempre soubemos valorizar o vosso amor: muitas 

vezes pecamos e nos afastamos do caminho da felicidade. Mas o 

vosso amor é eterno e a vossa misericórdia é infinita. Por isso, vós 

nos chamais sempre a retomar o caminho da vida e do amor.  

T.: Bendito e louvado seja o Senhor, nosso Deus!  

 

Presidente: Pai Eterno, antes da fundação do mundo. Vós 

nos escolhestes em Cristo Jesus para sermos vossos filhos e 

filhas, semelhantes a vós no amor. 

 

CÂNTICO:  

GRANDE DEUS 
D.R 

1. Grande Deus do céu e da terra, do universo Criador. Quando nosso peito 

encerra, vos proclamam, meu Senhor. 

 

Glória, damos em louvor, ao Deus Trino, ao Deus de Amor, ao Deus Trino, 

ao Deus de Amor. 

 

† JESUS NOS MOSTRA O CAMINHO †  

 

Animador: Jesus nos mostra o caminho  
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Presidente: Senhor Jesus Cristo, durante a vossa peregrinação nesse 

mundo, vós nos ensinastes a amar, defender e promover a vida de 

nossos irmãos. Queremos guardar, em nossa mente e em nosso 

coração, as vossas palavras.   

 

T.:“Tudo o que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, é a mim 

que estão fazendo” (Mt 25, 40).   

 

Animador: Ajudai-nos a descobrir e combater as causas das 

injustiças, da fome, da exploração e da miséria humilhante. Ensinai-

nos a reconhecer que Deus é nosso Pai e que somos todos irmãos.   

 

T.: Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. 

 

Animador: Mostrai a todos nós, Senhor, que a vida em comunidade, 

a luta pela justiça, pela dignidade, e pelo reconhecimento dos 

direitos de cada ser humano, é a melhor maneira de louvar e 

bendizer o Divino Pai Eterno.  

 

T.: Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida.   

 

Presidente: Senhor Jesus Cristo, ajudai-nos a amar nossos irmãos. 

Dai-nos o perdão dos pecados e a graça de viver sempre na vossa 

presença.  

T: Amém.  
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CORAL:  
EIS-ME AQUI 
Mons. Marco Frisina 

 

Eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor eis que eu venho.  Eis-me aqui, eis-

me aqui. Tua vontade se cumpra mim.  
  

1. No meu Senhor eu esperei, e sobre mim se inclinou. Ele ouviu 

meu clamor, e da morte me livrou.  

 

† O ESPÍRITO SANTO NOS FORTALECE †  

 

Animador: O Espírito Santo nos fortalece   

 

Presidente: Pelo Espírito Santo derramado em nossos corações nos 

tornamos, em Cristo, filhos e filhas do Pai Eterno. Apresentemos ao 

Pai as nossas intenções, pois o Espírito Santo intercede em nosso 

favor. 

 

CORAL: AS INTENÇÕES SÃO PARA TI 
D.R 

As intenções são para ti, Senhor (4x) 

Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, ...  
 

Animador: Para que o Espírito Santo conduza a caminhada da 

Igreja, ilumine a mente e o coração do Papa Francisco do nosso 

Arcebispo  

Washington e seu auxiliar dos presbíteros, religiosos e religiosas e 

agentes de pastoral. Rezemos.  
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T: Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. 

 

Animador: Para que todos os romeiros do Divino Pai Eterno 

reencontrem a paz em seus corações e voltem para suas casas         

fortalecidos na graça de Deus, rezemos... 

 

T: Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra.  

 

Animador:   Para que as paróquias e as pequenas comunidade sejam 

um lugar de aconchego fraterno e renovação espiritual, rezemos... 

 

T: Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. 

 

Animador: Para que as pastorais e os movimentos da Igreja 

busquem, de forma organizada, promover a verdadeira fraternidade 

humana e cristã, rezemos... 

 

  T: Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. 

 

Animador: Para que as famílias cultivem a vida de oração e sejam 

solidárias com os empobrecidos e explorados, rezemos...  

T: Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. 

 

Animador: Pelos doentes e por todas as pessoas que estão sofrendo, 

para que contem sempre com a graça de Deus em suas vidas, 

rezemos...  
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T: Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. 

 

Animador: Pelas pessoas que vivem sós, para que encontrem na 

graça de Deus e no apoio dos amigos, a alegria para suas vidas, 

rezemos...  

 

T: Vem, Espírito Santo, e renova a face da terra. 

 

Presidente: Acolhei, ó Pai, nossa oração. Chegue até vós nosso 

clamor. Vinde em socorro de todos os necessitados, pois é de vossa 

bondade que esperamos nosso auxílio. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.   

T: Amém.  

 

CORAL:  
VINDE SANTO ESPÍRITO 
D.R 

 

Vinde, Santo Espírito, *dos Céus, ajudai-nos, * E de vossa luz, * um raio 

mandai-nos....  

 

Presidente: Enviai, Senhor o vosso Espírito e tudo será criado.  

T: E renovareis a face da terra. 

 

Presidente: Oremos: (Cantado) 

Ó Pai Eterno, que iluminastes os corações de vossos fiéis com a luz 

do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito, 

apreciemos  
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retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por 

Cristo Senhor nosso.  

T:Amém. 

 

† MARIA: A HUMANIDADE NO CORAÇÃO DE DEUS †  

 

Animador: Maria a humanidade no coração de Deus 

 

Presidente: Santíssima Trindade, nós vos louvamos porque 

acolhestes em vosso coração a Virgem Maria. modelo de fé e vida 

para todos nós. 

T: A coroação de Nossa Senhora, no céu, mostra que a Santíssima 

Trindade deseja acolher a humanidade inteira em seu coração.  

 

Animador: Após receber o anúncio de que foi a escolhida para ser 

a mãe do Salvador, Maria recebe também a notícia de que sua 

prima Isabel está grávida há seis meses. Maria vai, imediatamente, 

ao encontro daquela pessoa que pode estar precisando de sua 

ajuda.  

T: Que o vosso exemplo, ó Maria Santíssima, nos torne 

mais atentos às necessidades de nossos irmãos. 

 

 Animador: Maria está feliz porque sabe que não está 

sozinha. Ela sente a presença de Deus em sua vida. 

T: Minha alma engrandece o Senhor, porque Ele exalta os humildes 

e sacia de bens os famintos.  
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Animador: Maria canta as maravilhas de Deus em sua vida. Ela 

sabe que chegou a hora da salvação. A força redentora de Deus já 

está agindo no mundo: É Jesus, o Filho de Deus. O seu amor irá 

transformar o coração das pessoas e o seu exemplo será seguido de 

geração em geração. 

T: Nossa Senhora nos ensina a ter esperança nas promessas de 

Deus e a lutar pela transformação de nosso mundo. 

 

Presidente: Toda pessoa que viver do jeito que Maria viveu, fazendo 

a vontade de Deus e servindo aos irmãos, receberá um dia no céu a 

coroa da glória e viverá eternamente no coração da Santíssima 

Trindade. 

T: Vivendo o amor, observando a justiça e fazendo o bem, nós 

habitaremos para sempre na casa do Senhor.  

 

CORAL:  
AVE-MARIA 
Pe. Pelágio  

 

Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco! ...  

 

 

†ORAÇÃO DO DIA† 

 

Presidente: Oremos (Pausa para oração) 

Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para 

arrancar-nos à escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e 
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servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

Todos: Amém. 

 

†LITURGIA DA PALAVRA - DEUS NOS FALA† 

 

Animador: “O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a 

Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que o trair”. Sem o 

Cristo não há vida nem salvação. Escutemos com atenção! 

 

PRIMEIRA LEITURA (Is 50,4-9a)  

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 

4
O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer 

palavras de conforto à pessoa abatida; ele me desperta cada manhã 

e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo.  

5
O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem voltei atrás. 

6
Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a 

barba: não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. 
7
Mas o Senhor 

Deus é meu Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, 

conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei 

humilhado. 
8
A meu lado está quem me justifica; alguém me fará 

objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. 
9a
Sim, 

o Senhor Deus é meu Auxiliador; quem é que me vai condenar?        

- Palavra do Senhor. 
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- Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSÓRIAL (Sl 68) 

R./ Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, 

Senhor Deus. 

— Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu 

de confusão; eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como 

estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor 

por vossa casa me devoram como fogo abrasador; e os insultos de 

infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim! 

— O insulto me partiu o coração; eu esperei que alguém de mim 

tivesse pena; procurei quem me aliviasse e não achei! Deram-me fel 

como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre! 

— Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de 

alegria! Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso coração reviverá, 

se procurardes o Senhor continuamente! Pois nosso Deus atende à 

prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. 

 

 

†ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO† 

 

Salve, Cristo, Luz da vida, / companheiro na partilha!  

Salve, nosso Rei, somente vós / tendes compaixão dos nossos erros. 

(bis) 
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EVANGELHO (Mt 26,14-25)  

— O Senhor esteja convosco. 

— Ele está no meio de nós. 

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo Mateus  

— Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, 
14
um dos doze discípulos, chamado Judas 

Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes 
15
e disse: “Que me dareis 

se vos entregar Jesus?” Combinaram, então, trinta moedas de prata. 

16
E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar 

Jesus. 

17
No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos 

aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Onde queres que 

façamos os preparativos para comer a Páscoa?” 
18
Jesus respondeu: 

“Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: ‘O Mestre manda 

dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua 

casa, junto com meus discípulos’”. 

19
Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a 

Páscoa. 
20
Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze 

discípulos. 
21
Enquanto comiam, Jesus disse: “Em verdade eu vos 

digo, um de vós vai me trair”. 
22
Eles ficaram muito tristes e, um por 

um, começaram a lhe perguntar: “Senhor, será que sou eu?” 

23
Jesus respondeu: “Quem vai me trair é aquele que comigo põe 

a mão no prato. 
24
O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a 

Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do 

Homem! Seria melhor que nunca tivesse nascido!” 
25
Então Judas, o 
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traidor, perguntou: “Mestre, serei eu?” Jesus lhe respondeu: “Tu o 

dizes”.  

— Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 

 

†HOMILIA† 

 

†PRECES† 

Presidente: Ó  Pai de misericórdia, aproximando-nos da 

celebração do mistério redentor de vosso Filho, vimos vos pedir 

confiantes :Senhor, Deus da Vida, ouvi-nos!  

T.: Senhor, Deus da Vida, ouvi-nos! 

Leitor: FAZEI-NOS, Senhor, celebrar com dignidade a paixão e 

morte de vosso Filho e com Ele ressuscitarmos para a plenitude 

da vida, nós vos rogamos.  

Leitor: DISSIPAI as trevas do egoísmo, da indiferença e da 

autossuficiência que insistem em permanecer entre nós, nós vos 

rogamos.  

Leitor: CONFIRMAI em nós vossa bondade, para que na 

humildade reconheçamos vosso amor infinito para conosco, 

nós vos rogamos.  

(Outras intenções...) 

Presidente:  Ó  Pai, vós  permitistes que vosso Filho sofresse a 

paixão  e morte para nos libertar da escravidão  do pecado, dai-nos 
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vos servir com gratidão  e confiantes na ressurreição para a vida, 

em Cristo, vosso Filho e nosso Salvador  . 

 

†LITURGIA EUCARÍSTICA† 

 

Animador: Caminhemos com o Senhor no caminho da redenção e 

aprendamos com Ele a ser oferta, ser doação. Quem ama abraça a 

hora de Deus em sua vida. Você pode se tornar 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. (38º Curso: 03.10, p. 

17, faixa 13) 

Bendito seja Deus, / Pai do Senhor, Jesus Cristo; / por Cristo nos 

brindou / todas as bênçãos do Espírito.  

1. Pois, juntamente com Cristo, / antes de o mundo criar, / Deus já 

nos tinha escolhido / a fim de nos consagrar. De amor oferta sem 

mancha; / para adoção destinou, / seus filhos somos por Cristo, / de 

sua graça e louvor.  

2. Pois sobre nós esta graça, / conforme havia traçado, / Deus, nosso 

Pai, derramou / pelo seu Filho amado, que com seu sangue 

consegue / pra nós a libertação, / a remissão dos pecados, / graça 

sem comparação!  
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3. Sim, derramou sobre nós / graça abundante e saber, / nos 

revelando o Mistério, / plano do seu bem-querer, de conduzir a 

história / à plena realização: / Cristo encabeça o universo / terras e 

céus se unirão! 
 

 

†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: Acolhei, ó Deus, nossa oferenda e deixai agir vossa 

misericórdia, para que consigamos os frutos do sacramento em que 

celebramos a paixão do vosso Filho. Que vive e reina para sempre. 

Todos: Amém. 

 

†PREFÁCIO DA PAIXÃO II† 

 

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. 
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O sacerdote, com os braços abertos, acrescenta: 

Pres: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Ass: É nosso dever e nossa salvação. 

 

     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, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo- -poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Já se 

aproximam os dias de sua Paixão salvadora e de sua gloriosa 

Ressurreição. Dias em que celebramos com fervor, a vitória sobre 

o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa Redenção. 

Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente 

na vossa presença em humilde adoração, nós nos associamos aos 

seus louvores, cantando (dizendo) 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 II† 

Pres: NA VERDADE, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. 

Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso 

Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue de 

Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.  

Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!  
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Pres: ESTANDO para ser entregue e abraçando livremente a 

paixão, 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.  

Pres: 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:  Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  

Pres: CELEBRANDO, pois, a memória da morte e ressurreição do 

vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 

salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui 

na vossa presença e vos servir.  

Ass:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!  

Pres: E NÓS vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue 

de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.  

Ass:  Fazei de nós um só corpo e um só espírito!  

Pres: LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo 

mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com o papa Francisco, 
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com o nosso bispo Washington e seu auxiliar Levi e todos os 

ministros do vosso povo.  

Ass:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!  

 

Pres: Lembrai-vos do vosso filho (da vossa filha) N.  que (hoje) 

chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo 

participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente 

da sua ressurreição.   

Ass:  Concedei-lhe contemplar a vossa face!   

 

Pres: LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e irmãs que 

morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram 

desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.  

Ass:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!  

Pres: ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-

nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 

José, seu esposo e com os santos Apóstolos e todos os que neste 

mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por 

Jesus Cristo, vosso Filho.  

Ass:  Concedei-nos o convívio dos eleitos!  

Pres: 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.  

Ass:  Amém.  

†RITO DA COMUNHÃO† 
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Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz 

unindo as mãos: 

Pres:  O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e 

a liberdade de filhos, digamos juntos: 

_________________________________________ 

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. 

 

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, 
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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. 

 

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: 
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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. 

_________________________________________ 

 

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 (38º curso: 03.10, p. 23, faixa 18) 

Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão. (bis)  
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1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: / “Amai-vos uns 

aos outros como eu vos tenho amado” 

2. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito: / “Amai- -

vos uns aos outros como eu vos tenho amado”.  

3. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei: / “Amai- 

-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”.  

4. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: / “Amai-

vos uns aos outros como eu vos tenho amado”.  

5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: / “Amai-vos uns 

aos outros como eu vos tenho amado”. 

 

 
 

†DEPOIS DA COMUNHÃO† 

 

Presidente: Oremos. (Pausa para oração) 

Ó Deus todo-poderoso, pela morte do vosso Filho, proclamada em 

cada Eucaristia, concedei-nos crer profundamente que nos destes a 

vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

 
 

†MOMENTO DAS BENÇÃOS † 

 

Animador: Supliquemos ao Pai Eterno sua Benção, sobre nossas 

diversas necessidades. 
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†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. 

 

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. 
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†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. 

 

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. 
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Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente:  O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de 

amor na compaixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação 

a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção.  

T – Amém.  

Presidente:  O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, 

conceda-vos receber o dom da vida.  

T – Amém.  

Presidente:  Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo 

Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição.  

T – Amém.  

Presidente:  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 

Espírito Santo.  

T – Amém. 

Presidente:  Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

T – Graças a Deus. 

 

 


