
RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
C. A liturgia de hoje é consagrada ao início da 
missão de Cristo e, igualmente, do discípuo 
missionário. Jesus é o Filho de Deus, que veio 
com a força divina para limpar a criatura hu-
mana do pecado e dar-lhe a santidade e a vida 
de Deus. Celebremos, com alegria.

02. CANTO INICIAL                                

1. Cante ao Senhor a terra inteira. Sirvam ao 
Senhor com alegria. Vinde ao seu encontro ale-
gremente. Vinde ao seu encontro alegremente.
R. O Senhor é bom, eterno é seu amor! O Se-
nhor é bom, eterno é seu amor! (bis)
2. O Senhor somente é nosso Deus, ele é quem 
nos fez e somos seus: somos o seu povo e seu 
rebanho. Somos o seu povo e seu rebanho.
3. Vinde, aproximai-vos, dando graças, todos 
a cantar hinos de alegria! Bendizei, louvai seu 
santo nome. Bendizei, louvai seu santo nome.
4. O Senhor é bom nós repetimos, sua mise-
ricórdia é sem limites, seu amor fiel é para 
sempre. Seu amor fiel é para sempre.

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. CANTO PENITENCIAL                        96º Enc.
1. Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, irmãos 
e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensa-
mentos e palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e ir-
mãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

05. GLÓRIA                                           
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados, aos homens por Ele 
amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai 

07. REFRÃO ORANTE

R. Quero fazer de Ti luz das nações  para que 
minha salvação chegue aos confins da terra, 
em todos os corações!

08. I LEITURA                           Is 49,3.5-6

Leitura do livro do profeta Isaías. 3O Senhor me 
disse: “Tu és o meu Servo, Israel, em quem se-
rei glorificado”. 5E agora diz-me o Senhor – ele 
que me preparou desde o nascimento para ser 
seu Servo – que eu recupere Jacó para ele e 
faça unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a 
minha glória. 6Disse ele: “Não basta seres meu 
Servo para restaurar as tribos de Jacó e recon-
duzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz 
das nações, para que minha salvação chegue 
até aos confins da terra”. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

todo-poderoso: Nós Vos louvamos, nós Vos 
bendizemos, Nós Vos adoramos, nós Vos glo-
rificamos, Nós Vos damos graças, por vossa 
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós; Vós que tirais o peca-
do do mundo, acolhei a nossa súplica; Vós que 
estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
tende piedade de nós. tende piedade de nós. 
Só Vós sois o Santo; só Vós, o Senhor; Só Vós, 
o Altíssimo, Jesus Cristo; Com o Espírito San-
to na glória de Deus Pai. na glória de Deus Pai. 
Amém!

06. ORAÇÃO DO DIA
P. Deus eterno e todo-poderoso, que gover-
nais o céu e a terra, escutai com bondade as 
preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. Por N.S.J.C...
T. Amém.
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09. SALMO                                                   Sl 39
Melodia: “Glorifica minha alma...” 98º Enc.

R.  Eu disse: Eis que venho, Senhor, com pra-
zer faço a vossa vontade!
1. Esperando, esperei no Senhor e, inclinando-
-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em 
meus lábios, um poema em louvor ao Senhor.
2. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abris-
tes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas 
nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. 
3. E então eu vos disse: “Eis que venho!” Sobre 
mim está escrito no livro: “Com prazer faço a vos-
sa vontade, guardo em meu coração vossa lei!”
4. Boas novas de vossa justiça anunciei numa 
grande assembléia; vós sabeis: não fechei os 
meus lábios! vós sabeis: não fechei os meus 
lábios! 

10. II LEITURA                                          1Cor 1,1-3
Início da primeira carta de São Paulo aos 
Coríntios. 1Paulo, chamado a ser apóstolo de 
Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão 
Sóstenes, 2à Igreja de Deus que está em Co-
rinto; aos que foram santificados em Cristo 
Jesus, chamados a ser Santos junto com to-
dos o que, em qualquer lugar, invocam o nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles 
e nosso. 3Para vós, graça e paz, da parte de 
Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.  
Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

11. ACLAMAÇÃO EVANGELHO  
Mel. “No princípio...”

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
A Palavra se fez carne, entre nós ela acampou; 
todo aquele que a acolheu, de Deus filho se tornou.

12. EVANGELHO                                      Jo 1,29-34
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João. Naquele tempo: 29João viu Je-
sus aproximar-se dele e disse: “Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo. 30Dele é 
que eu disse: ‘Depois de mim vem um homem 
que passou à minha frente, porque existia 
antes de mim’. 31Também eu não o conhecia, 
mas se eu vim batizar com água, foi para que 
ele fosse manifestado a Israel”. 32E João deu 

testemunho, dizendo: “Eu vi o Espírito descer, 
como uma pomba do céu, e permanecer sobre 
ele. 33Também eu não o conhecia, mas aquele 
que me enviou a batizar com água me disse: 
‘Aquele sobre quem vires o Espírito descer e 
permanecer, este é quem batiza com o Espírito 
Santo’. 34Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho 
de Deus!” Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS                           Sugestão
P. Oremos, irmãos e irmãs ao Pai rico em 
misericórdia, fonte de toda a benção, dizendo:
R. Senhor, escutai a nossa prece. 
1. Pela Santa Igreja Católica, para que anuncie 
e mostre aos homens a salvação, que só o 
Cristo pode oferecer. Rezemos:
2. Pelos missionários, apara que, como São 
João Batista, mostrem aos homens o Cristo 
Salvador, por meio do testemunho e da pre-
gação. Rezemos:
3. Por todos os homens e mulheres, que reco-
nheçam que não é possível fundar um mundo 
justo e fraterno fora de Jesus Cristo, homem 
perfeito e Filho de Deus. Rezemos:

Outras intenções da comunidade
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

LITURGIA EUCARISTICA

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 sejas, 
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. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes 
que celebramos este sacrifício, torna-se presen-
te a nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV - D            MR. 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 filhos e 
filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos 
o hino de vossa glória, cantando a uma só voz:  
Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, 
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 Escri-
turas 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 par-
tiu 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, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e o entregou 
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!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e be-

bemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vos-
sa 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 per-
feição 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 confor-
tar os desanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu manda-
mento, nos empenhemos lealmente no serviço 
a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da 
verdade e da liberdade, da justiça e da paz, 
para que toda  a humanidade se abra à espe-
rança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, 
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 pere-
grinação 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 Apósto-
los 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 Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.                                      T. Amém.
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18.  T. Pai Nosso...

19. CANTO DE COMUNHÃO I 
R. Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna, diz o Senhor. E eu 
o ressuscitarei, e eu o ressuscitarei, e eu o 
ressuscitarei no último dia. 
1. O Senhor é meu Pastor, nada pode me faltar. 
Em verdes pastagens Ele me faz repousar. 
2. Me conduz às águas frescas e minhas forças 
restaura. Me guia a bons caminhos pelo amor 
de seu nome. 
3. Se caminho em vale escuro nada terei a temer. 
Pois estás sempre comigo tranquilizando meu ser. 
4. Um banquete em tua mesa preparas diante 
de mim e me unges com perfume, a minha 
taça transborda. 
5. Sua bondade e seu amor sem fim vão me 
acompanhar e na casa do Senhor pra sempre 
eu irei habitar.

20. CANTO DE COMUNHÃO II                   90º Enc.  
1. Eu sou o pão do amor vivo que desceu do céu. 
Não morrerá jamais quem Dele comer, pois 
terá a vida eterna. 
R. Presença real, não é mais pão é o corpo de 
Jesus que se entregou por nós na Cruz é pre-
sença real. Presença real, não é mais vinho é o 
sangue do Senhor, é o mandamento do amor é 
presença real. 
2. Meu corpo e também meu sangue é isto que 
é dado por vós e será perdão para todo pecado 
Eis a nova aliança. 
3. E aquele que vem a mim livre também vai ao Pai 
e viverá feliz no Espírito Santo. No projeto de Deus. 
4. Viver no amor e na paz de Cristo é a nossa 
missão. Não temerá jamais quem a vida doar 
Em favor dos irmãos.

RITOS FINAIS

de caridade, para que vivam unidos no vos-
so amor os que alimentais com o mesmo pão. 
Por Cristo, nosso Senhor.                   T. Amém.

22. CANTO FINAL                                   99º Enc.
R. Diocese do povo que ama, Apucarana. Igre-
ja hospital de campanha. /: Casa do Pão e da 
Palavra, da caridade e da Missão. (Bis)
1. A intercessão, em nossa oração, suplicar à Se-
nhora de Lourdes, em festa louvar. A caminhada 
é sinodal: comunhão e missão na participação.
2. O coração e os corações despertar. Motivar 
em Cristo - essencializar. Em unidade, em co-
munhão, num desejo ardente de comunicação.
3. A iniciação à vida cristã implantar. Estudar 
a palavra e evangelizar. Leitura orante e for-
mação, Diaconias vibrantes gerando missão.
4. Eucaristia e celebrações preparar. Conscien-
tes, ativos para bem celebrar. De portas abertas e 
em oração, no luto, com o enfermo e na adoração.
5. O ensino social da Igreja criar. Consciência 
ecológica também despertar. A caridade veloz 
e eficaz: O projeto de Deus na Igreja se faz.                          

TEXTOS BÍBLICOS: Seg: Hb 5,1-10; Sl 109; Mc 2,18-22; Terç:    
Hb 6,10-20; Sl 110; Mc 2.23-28; Quar: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109; Mc 
3,1-6; Quin: Hb 7,25-8,6; Sl 39; Mc 3,7-12; Sext: Hb 8,6-1; Sl 84; 
Mc 3,13-19; Sáb: Hb 9,2-3.11-14; Sl 46; Mc 3,20-21.
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RITO DA COMUNHÃO

21. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
P.  Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito 

e eficaz: O projeto de Deus na Igreja se faz.     

QUARTA ROMARIA DIOCESANA DE NOSSA    
SENHORA DE LOURDES.

DIA: 05 de Fevereiro de 2023
LOCAL: Ginásio Lagoão - APUCARANA


