
RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
C.: Em comunidade, louvamos a Deus que dá, 
gratuitamente, vida para todos. A gratidão 
é um ornamento da humildade. Por isso, o 
senso de gratidão revela o interior do ser 
humano e, somado à fé e ao amor, constitui 
o autêntico discípulo.

02. CANTO INICIAL                                   97º Enc.
R.: Vimos Senhor te dar graças no teu santuário 
de paz e louvar teu amor que não passa, com 
salmos, hinos e canções espirituais.
1. Cantemos ao Senhor um canto novo. Terra 
inteira cante alegre ao Senhor. No seu templo 
santo brilham sempre: a majestade, a beleza 
e o esplendor.
2. A Ti preste louvor todo ser vivo. Terra, céu, 
lua, mar, estrelas, sol e quem quiser Te dar 
maior louvor. Maior parte Te dê de seu amor.
3. Aqui estamos Senhor somos teu povo. Deus 
da vida, salvador, libertador. Peregrinos, nós 
estamos a caminho, na esperança, na unidade, 
no amor.

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL                  
P.: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também nós 
somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-
-nos necessitados da misericórdia do Pai. 

05. ATO PENITENCIAL
1. Senhor que viestes salvar os corações ar-
rependidos.
R.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo que viestes chamar os pecadores 
humilhados.
3. Senhor que intercedeis por nós junto a Deus 
Pai, que nos perdoa.

Em lugar ao comentário, opte-se pelo canto de algum 
refrão orante. Conferir caderno de cifras

08. I LEITURA                            2Rs 5,14-17
LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DOS REIS
Naqueles dias, 14Naamã, o sírio, desceu e 
mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o 
homem de Deus tinha mandado, e sua carne 
tornou-se semelhante à de uma criancinha, e 
ele ficou purificado. 15Em seguida, voltou com 
toda a sua comitiva para junto do homem de 
Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele 
e disse: “Agora estou convencido de que não 
há outro Deus em toda a terra, senão o que 
há em Israel! Por favor, aceita um presente 
de mim, teu servo”. 16Eliseu respondeu: “Pela 
vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceita-

P.: Deus todo poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna.
T.: Amém.

06. GLÓRIA                                             100º Enc.
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louva-
mos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glori-
ficamos, nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mun-
do, 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, na glória de Deus Pai. Amém! Amém!

07. ORAÇÃO DO DIA
P.: Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos sempre aten-
tos ao bem que devemos fazer. Por N.S.J.C...
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rei”. E, por mais que Naamã insistisse, ficou 
firme na recusa.17Naamã disse então: “Seja 
como queres. Mas permite que teu servo 
leve daqui a terra que dois jumentos podem 
carregar. Pois teu servo já não oferecerá 
holocausto ou sacrifício a outros deuses, 
mas somente ao Senhor”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

09. SALMO                                                  97(98)
(Melodia: “Ó Senhor, nosso Deus...” 93º Enc.)

R.: O Senhor fez conhecer a salvação e às 
nações revelou sua justiça!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo por-
que ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço 
forte e santo alcançaram-lhe a vitória!
2. O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre fiel pela casa de Israel.
3. Os confins do universo contemplaram a 
salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!

10. II LEITURA                            2Tm 2,8-13
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timó-
teo - Caríssimo: 8Lembra-te de Jesus Cristo, 
da descendência de Davi, ressuscitado dentre 
os mortos, segundo o meu evangelho. 9Por ele 
eu estou sofrendo até às algemas, como se 
eu fosse um malfeitor; mas a palavra de Deus 
não está algemada. 10Por isso suporto qualquer 
coisa pelos eleitos, para que eles também al-
cancem a salvação, que está em Cristo Jesus, 
com a glória eterna. 11Merece fé esta palavra: 
se com ele morremos, com ele viveremos. 12Se 
com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. 
Se nós o negamos, também ele nos negará. 13Se 
lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não 
pode nega-se a si mesmo. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

11. ACLAMAÇÃO EVANGELHO                 100º Enc. 
R.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! (bis) 
Em tudo dai graças, pois, esta é a vontade de 
Deus para convosco em Cristo Jesus.

12. EVANGELHO                                     Lc 17,11-19
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas. 11Aconteceu que, caminhando 
para a Jerusalém, Jesus passava entre a 
Samaria e a Galiléia. 12Quando estava para 
entrar num povoado, dez leprosos vieram 
ao seu encontro. Pararam à distância, 13e 
gritaram: “Jesus, mestre, tem compai-

xão de nós!” 14Ao vê-los, Jesus disse: “Ide 
apresentar-vos aos sacerdotes”. Enquanto 
caminhavam, aconteceu que ficaram cura-
dos. 15Um deles, ao perceber que estava 
curado, voltou glorificando a Deus em alta 
voz; 16atirou-se aos pés de Jesus, com o 
rosto por terra, e lhe agradeceu. E este 
era um samaritano. 17Então Jesus lhe per-
guntou: “Não foram dez os curados? E os 
outros nove, onde estão? 18Não houve quem 
voltasse para dar glória a Deus, a não ser 
este estrangeiro?” 19E disse-lhe: “Levanta-te 
e vai! Tua fé te salvou”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS                           Sugestão
P.: Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos as 
nossas súplicas a Deus Pai, que quer salvar 
toda a humanidade e supliquemos, dizendo: 

R. Senhor, escutai a nossa prece. 

1. Para que o nosso Bispo Carlos José, os pa-
dres e diáconos acolham, sem distinções nem 
preconceitos, aos mais rejeitados que deles se 
aproximam, rezemos ao Senhor...

2. Para que os médicos e enfermeiros assis-
tam aos doentes e lhes renovem a esperança, 
rezemos ao Senhor...

3. Para que Jesus, presente no sofrimento dos 
enfermos, os santifique com sua graça e lhes 
dê a fidelidade até o fim, rezemos ao Senhor...

P.: Acolhei, Pai Santo, as preces e louvores da 
vossa Igreja. Concedei-nos vossa benção e 
vossa Paz. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém. 
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15. CANTO DAS OFERENDAS                   99º Enc.
1. Senhor, te bendizemos, pois são dons de tua 
bondade estes frutos que trazemos com amor 
e humildade: desta terra veio o trigo, traba-
lhamos, eis o pão! Te louvamos, Deus da vida, 
Deus de toda criação!
R.: Bendito sejas para sempre! Bendito se-
jas, Senhor Deus! Por tua graça estes dons 
para nós se tornarão vida e salvação! (Bis)



2. Senhor, te bendizemos, pois são dons de tua 
bondade estes frutos que trazemos com amor 
e humildade: da videira veio a uva, trabalha-
mos, eis o vinho! Te louvamos, Deus da vida, 
quanto amor, quanto carinho!

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P.: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces 
dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos 
leve à glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV - D                   Mr p. 860
P.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Pai misericordioso e Deus Fiel. Vós nos 
destes vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor e 
Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos pobres, pelos doentes e 
pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos 
e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou 
ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como fi-
lhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e 
santos, nós vos louvamos e bendizemos, e procla-
mamos o hino de vossa glória, cantando (dizendo) 
a uma só voz:  
Santo, Santo, Santo...
P.: Na verdade, vós sois santo e digno de lou-
vor, ó Deus, que amais os seres humanos e 
sempre os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T.: O vosso Filho permaneça entre nós!
P.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que 
envieis o vosso Espírito Santo para santificar 
estes dons do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e † o Sangue de nos-
so Senhor Jesus Cristo.
T.: Mandai o vosso Espírito Santo!
P.: Na véspera de sua paixão, durante a última 
Ceia, 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 ENTRE-
GUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, dizen-
do: 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!

T.: Todas as vezes que comemos deste pão e be-
bemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
P.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de 
Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela pai-
xão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, anun-
ciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e 
vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. 
Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de 
Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, 
agora e por toda a eternidade, entre os membros 
do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T.: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição 
na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Carlos, com todos os 
Bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que 
conquistastes.
T.: Confirmai o vosso povo na unidade!
P.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os 
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confortar os desani-
mados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, 
e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos 
lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja tes-
temunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda  a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo.
T.: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
P.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e 
N.), que adormeceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: 
acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no 
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
P.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrina-
ção terrestre, chegarmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre convosco. E em 
comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José seu esposo, com os Apóstolos e 
Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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.
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18.  T.: Pai Nosso...
P.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do peca-
do e protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

P.: 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, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T.: Amém.

19. CANTO DE COMUNHÃO I 

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor E, 
unidos na alegria, Partir o pão do amor. 

R.: Na vida caminha quem come deste pão. 
Não anda sozinho, quem vive em comunhão. 

2. Embora sendo muitos, é um só o nosso 
Deus. Com ele vamos juntos, seguindo os 
passos seus. 

3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor, que 
em nós o mundo veja a luz do seu amor. 

4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do 
céu, porém, nos dá agora o próprio Filho seu.

5. Será bem mais profundo o encontro, a co-
munhão, se formos para o mundo sinal de 
salvação. 

6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem 
quer, no dia a dia, o amor testemunhar.

20. CANTO DE COMUNHÃO II 

R.: Provai e vede, provai e vede Quão suave é 
Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus.

1. Bendirei o Senhor para sempre Na minha 
boca seu louvor não vai cessar Vinde comigo, 
com alegria Engrandecer o Senhor Deus e o 
exaltar.
2. É feliz quem em Deus busca refúgio Na sua 
vida nada lhe pode faltar Vinde comigo, vinde 
ouvir-me Dos meus temores o Senhor me fez 
livrar.
3. O Senhor volta seus olhos para o justo Que 
faz o bem, que não engana e busca a paz E Ele 
atende os seus clamores Reconhecendo todo o 
bem que o justo faz.

RITOS FINAIS

21. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 

P.: Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos parti-
cipar da vossa vida.  Por Cristo,  nosso Senhor. 

22. CANTO FINAL                                     96º Enc.

1. Ao ouvir o teu chamado, força viva que re-
nova: “Ide pelo mundo inteiro anunciar a boa 
nova.” 

R.: Eu respondi: “Senhor, aqui estou, na Dioce-
se de Apucarana. Para levar tua palavra com 
ardor”, pois a missão a todos nos irmana. 

2. Todos somos convidados à evangelização, 
o batismo é nossa força pro trabalho em co-
munhão. 
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