
RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
C. Sejamos bem vindos irmãos e irmãs a esta 
Santa Missa. Hoje contemplamos o chamado 
dos primeiros discípulos e, do mesmo modo, 
renovamos no coração o compromisso de 
vivermos a vocação que Cristo nos confia. Ce-
lebremos, cantando:

02. CANTO INICIAL                                   97º Enc.

R. Vimos Senhor te dar graças no teu santu-
ário 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. CANTO PENITENCIAL                        96º Enc.
1. Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por 
pensamentos 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 irmãs, que rogueis por mim a Deus, 
nosso Senhor.

05. GLÓRIA                                                96º 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, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 

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 8,23b-9,3
Leitura do Livro Profeta Isaías. 23bNo tempo 
passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon 
e a terra de Neftali; mas recentemente cobriu 
de glória o caminho do mar, do além-Jordão 
e da Galiléia das nações. 9,1O povo que anda-
va na escuridão viu uma grande luz; para os 
que habitavam nas sombras da morte, uma 
luz resplandeceu. 2Fizeste crescer a alegria 
e aumentaste a felicidade; todos se regozijam 
em tua presença como alegres ceifeiros na 
colheita, ou como exaltados guerreiros ao di-
vidirem os despojos. 3Pois o jugo que oprimia 
o povo, - a carga sobre os ombros, o orgulho 
dos fiscais – tu os abateste como na jornada 
de Madiã. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

nós vos glorificamos. Nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cris-
to, 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 mundo, 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. Amém!

06. ORAÇÃO DO DIA
P. Deus eterno e todo-poderoso dirigi a nossa 
vida segundo o vosso amor, para que possa-
mos, em nome do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. Por N. S.J.C...
T. Amém.
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09. SALMO                                                       26
Melodia: “Ó Senhor nosso Deus...”

R. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor 
é a proteção da minha vida.
1. O Senhor é minha luz e salvação; de quem 
eu terei medo? O Senhor é a proteção da mi-
nha vida; perante quem eu tremerei?
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só 
isto que eu desejo: habitar no santuário do Se-
nhor por toda a minha vida; saborear a suavi-
dade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.
3. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na 
terra dos viventes. Espera no Senhor e tem 
coragem, espera no Senhor!

10. II LEITURA                                  1Cor 1,10-13.17
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios. 10Irmãos, eu vos exorto, pelo nome 
do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejais 
todos concordes uns com os outros e não ad-
mitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede 
bem unidos e concordes no pensar e no falar. 
11Com efeito, pessoas da família de Cloé infor-
maram-me a vosso respeito, meus irmãos, 
que está havendo contendas entre vós. 12Digo 
isso, porque cada um de vós afirma: “Eu sou 
de Paulo”; ou: “Eu sou de Apolo”; ou: “Eu sou de 
Cefas”; ou: “Eu sou de Cristo!” 13Será que Cristo 
está dividido? Acaso Paulo é que foi crucifica-
do por amor de vós? Ou é no nome de Paulo 
que fostes batizados? 17De fato, Cristo não me 
enviou para batizar, mas para pregar a boa 
nova da salvação, sem me valer dos recursos 
da oratória, para não privar a cruz de Cris-
to da sua força própria.  Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

11. ACLAMAÇÃO EVANGELHO                  96º Enc.
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Pois do Reino a Boa Nova Jesus Cristo anun-
ciava e as dores do seu povo, com poder, Je-
sus curava.

12. EVANGELHO                Mt 4,12-23 - mais longo
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus. 2Ao saber que João tinha sido 
preso, Jesus voltou para a Galileia. 13Deixou 
Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica 
às margens do mar da Galileia, 14no território 

de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que 
foi dito pelo profeta Isaías: 15Terra de Zabulon, 
terra de Neftali, caminho do mar, região do 
outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos! 
16 O povo que andava nas trevas viu uma gran-
de luz, e para os que viviam na região escura 
da morte brilhou uma luz”. 17Daí em diante 
Jesus começou a pregar dizendo: “Convertei-
-vos, porque o Reino dos Céus está próximo”. 
18Quando Jesus andava à beira do mar da Ga-
lileia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, 
e seu irmão André. Estavam lançando  rede 
ao mar, pois eram pescadores. 19Jesus disse a 
eles: “Segui-me, e eu farei de vós pescadores 
de homens”. 20Eles imediatamente deixaram 
as redes e o seguiram. 21Caminhando um pou-
co mais, Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, 
Filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam 
na barca com seu pai Zebedeu consertando as 
redes. Jesus os chamou. 22Eles imediatamente 
deixaram a barca e o pai, e o seguiram. 23Jesus 
andava por toda a Galileia, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e 
curando todo tipo de doença e enfermidade do 
povo. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS                            Sugestão                         
P. Irmãos e irmãs, adoremos a Cristo Nosso 
Senhor, Luz que ilumina as trevas, dizendo:
R. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Jesus, enviado do Pai, enchei vossa Santa 
Igreja do ardor missionário, para que cumpra 
a missão de ser sacramento de salvação no 
mundo, rezemos: 
2. Jesus, que anunciastes a boa nova do Reino 
também em meio aos pagãos. Livrai-nos da 
descrença e do desanimo, fortalecendo a nos-
sa fé. Rezemos:
3. Jesus, Pastor Eterno, que escolhestes os 
Apóstolos, cumulando-os de dons e carismas, 
enviando-os em missão. Continuai suscitar em 
nossa comunidade santas vocações. Rezemos:

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



15. CANTO DAS OFERENDAS                    
1. No altar a vocação, o vinho e o pão são res-
postas ao carinho do Senhor. Um sim com to-
das as consequências que se faz na existência 
repleta de amor.
R. És bendito pelo vinho e pelo pão és bendito 
por toda vocação. Bendito sejas, bendito sejas, 
bendito sejas, bendito sejas.
2. Envolvo minha vida neste vinho e pão aí vai o 
coração e a missão. As lutas pela vida do teu povo 
este ardor é como fogo que se acalma só na ação.
3. O que tenho é meu amor no teu amor que 
se doa sem temor para servir. O saber, a hu-
mildade e o perdão a ternura e a compaixão 
apresento neste sim.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas 
que vos apresentamos para que sejam santi-
ficadas e nos tragam a salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.                                      T. Amém.

17. ORAÇÃO EUC. MANAUS V                      MR. 495

P. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar 
a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, 
agradecendo com Cristo, vosso filho, nosso ir-
mão.  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 agrade-
cendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos 
anjos e à voz dos santos todos, pra cantar (dizer):
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 Cor-
po e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, ceando 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: TO-
MAI, 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 novamente e o entregou a seus discípu-

los, 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 PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 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 ressurreição e as-
censão; nós queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este Vinho que nos 
salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e 
Sangue dele oferecidos, o Espírito 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 es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia reno-
vando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser bem 
firme na Fé, na Caridade, e a Carlos 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 Vir-
gem, Mãe de Deus e da Igreja, 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, 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 tam-
bém é nosso.
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...

19. CANTO DE COMUNHÃO I                     92º Enc.
1. Chamado pra terra distante com idade já 
bem avançada foi Abraão. Seguiu o caminho 
confiante, cumpriu sua grande missão. 
R. Vem, vem, vem, vem que eu te chamo, vem 
pra partilhar os dons, vem pra repartir o pão. 
Vai, vai, vai, vai que estou contigo, ensina a 
partilhar os dons, ensina a repartir o pão, vem 
que eu te chamo e vai. 
2. Profeta de nações diversas querido por 
Deus antes mesmo de ser embrião, plantou 
Jeremias justiça. Cumpriu sua grande missão. 
3. Adulto e já bem preparado na luz foi ao solo 
aceitando sua vocação. Pilar da Igreja então 
Paulo, cumpriu sua grande missão. 
4. As redes ficaram na praia, as chaves da 
Igreja ficaram em suas mãos. De pedra alicer-
ce então Pedro, cumpriu sua grande missão.
5. Chamados por Deus somos todos a um sim res-
ponder na partilha dos dons e do pão. Nos gestos de 
amor nós queremos, cumprir nossa grande missão. 

20. CANTO DE COMUNHÃO II 
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 comu-
nhão, se formos para o mundo sinal de salvação. 
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem 
quer, no dia a dia, o amor testemunhar.

RITOS FINAIS

21. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
P. Concedei-nos, Deus todo-poderoso que, ten-
do recebido a graça de uma nova vida, sempre 
nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo...                  
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.
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QUARTA ROMARIA DIOCESANA DE NOSSA    
SENHORA DE LOURDES.

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


