
RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
C. Cristo se fez pobre para enriquecer-nos 
com sua pobreza. As Bem-Aventuranças que 
ouviremos no evangelho inauguram uma nova 
maneira de servir a Deus e se portar frente 
às realidades da vida. Bendito e Feliz é todo 
aquele que imita Jesus.

02. CANTO INICIAL                                   97º Enc.
R. Reunidos, em família, pra cantar tuas ma-
ravilhas! A Palavra nos sustenta, ilumina e 
orienta. E nos une a celebrar o teu dia, Senhor!
1. Proclamando tua Palavra - o próprio Cristo a 
nos falar - Desponta em nós uma alegria sem 
cessar! 
2. Escutando tua Palavra, se arde em brasa o 
coração E nos motiva à partilha-doação. 
3. Partilhando tua Palavra, vemos o outro no 
irmão, E um mundo novo se constrói já neste 
chão.

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL
P. Tende compaixão de nós senhor.
T. Por que somos pecadores.

P. Manifestai Senhor vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

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

05. CANTO PENITENCIAL                        96º Enc.
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis) 
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

08. REFRÃO ORANTE

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

09. I LEITURA                            Sf 2,3;3,12-13
Leitura da Profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, 
humildes da terra, que pondes em prática seus 
preceitos; praticai a justiça, procurai a humilda-
de; achareis talvez um refúgio no dia da cólera 
do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de 
homens humildes e pobres. E no nome do Se-
nhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles 
não cometerão iniqüidades nem falarão menti-
ras; não se encontrará em sua boca uma língua 
enganadora; serão apascentados e repousarão, 
e ninguém os molestará. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

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, nós Vos bendizemos, Nós Vos adoramos, 
nós Vos glorificamos, Nós Vos damos graças, por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigénito, 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 Altís-
simo, Jesus Cristo; Com o Espírito Santo na gló-
ria de Deus Pai. Amém, amém! Amém, amém!

07. ORAÇÃO DO DIA
P. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-
-vos de todo coração, e amar todas as pessoas 
com verdadeira caridade. Por N.S.J.C...
T. Amém.
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10. SALMO                                                       146
Mel. Cheia de Graça

R. Felizes os pobres em espírito, porque deles 
é o Reino dos Céus.
1.  O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos 
que são oprimidos; Ele dá alimento aos famin-
tos, é o Senhor que liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor 
faz erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que 
é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro.
3. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde 
os caminhos dos maus. O Senhor reinará para 
sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará para sem-
pre e por todos os séculos!

11. II LEITURA                                   1Cor 1,26-31
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, 
como fostes chamados por Deus. Pois entre 
vós não há muitos sábios de sabedoria huma-
na nem muitos poderosos nem muitos nobres. 
Na verdade, Deus escolheu o que o mundo 
considera como estúpido, para assim confun-
dir os sábios; Deus escolheu o que o mundo 
considera como fraco, para assim confundir o 
que é forte; Deus escolheu o que para o mundo 
é sem importância e desprezado, o que não 
tem nenhuma serventia, para assim mostrar 
a inutilidade do que é considerado importan-
te, para que ninguém possa gloriar-se diante 
dele. É graças a ele que vós estais em Cristo 
Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de 
Deus: sabedoria, justiça, santificação e liber-
tação, para que, como está escrito, “quem se 
gloria, glorie-se no Senhor”. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

12. ACLAMAÇÃO EVANGELHO                 100º Enc.
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de ale-
gria, pois bem grande é a recompensa que nos 
céus tereis, um dia!

13. EVANGELHO                 Mt 5,1-12a
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus. Naquele tempo: vendo Jesus 
as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os 
discípulos aproximaram-se, e Jesus começou 
a ensiná-los: “Bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-
-aventurados os aflitos, porque serão consola-
dos. Bem-aventurados os mansos, porque pos-

suirão a terra. Bem-aventurados os que tem 
fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os 
puros de coração, porque verão a Deus. Bem-
-aventurados os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus. Bem-aven-
turados os que são perseguidos por causa da 
justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-
-aventurados sois vós, quando vos injuriarem 
e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo 
de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-
-vos e exultai, porque será grande a vossa 
recompensa nos céus”.Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS                            Sugestão                         
P. Irmãos e irmãs, elevemos ao senhor nossos 
pedidos, dizendo:
R. Senhor, escutai a nossa prece.
1.  Pela Santa Igreja Católica, para que reco-
nheça nas bem-aventuranças como sua única 
lei e as anuncie à humanidade como mensa-
gem de salvação. Rezemos:
2. Pelos mais pobres e oprimidos, os que so-
frem injustiças e perseguições para que en-
contrem em nós, cristãos, irmãos capazes de 
lhes restituir o ânimo e a esperança. Rezemos:
3. Pela nossa comunidade, para que se deixe 
conduzir pela Palavra de Deus e tenha cora-
gem de coloca-la em prática. Rezemos:

 Outras intenções da comunidade

P. Te pedimos ó Pai, por Cristo Nosso Senhor.

T. Amém.

LITURGIA EUCARISTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS                    
1. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que 
vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comun-
garei. Assim, tudo o que é meu, sinto também 
que é de Deus.
R. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor con-
creto e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria.
2. Jesus nos quis chamar para o seguir e aju-
dar, e aqui nos vai dizer como servir e ofere-
cer. Deus pôs nas minhas mãos, para eu partir 
com meus irmãos...



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Para vos servir, ó Deus, depositamos nos-
sas oferendas em vosso alta; acolhei-as com 
bondade, a fim de que se tornem o sacramento 
da nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

18. 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 construir-
mos juntos o vosso reino que também é nosso. 
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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 19.  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.



20. CANTO DE COMUNHÃO I                     92º Enc.
R. Bem aventurados são todos os santos. Bem 
aventurado quem busca a santidade. Eterna-
mente, bem aventurados.
1. Os pobres de espírito quem constrói comunida-
de, para quem seu Deus é tudo é valor absoluto. 
2. Aquele que é aflito com as dores do despre-
zado, todo aquele que é manso quer os povos 
apaziguados.
3. Quem tem misericórdia compreende os 
limitados, quem perdoa sempre e sempre e 
consola os cansados. 
4. O puro de coração que no bem sempre 
acredita, quem é reto na intenção e sincero 
com seu irmão.
5. É feliz o corajoso que luta pela justiça, perse-
guido e caluniado nunca põe seu Deus de lado.
6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo, 
que se doa pelos outros põe sorriso em mui-
tos rostos.

21. CANTO DE COMUNHÃO II 
1. O amor não para em fronteiras, nem se es-
barra em maneiras. Faz muito mais que pensa, 
supera qualquer diferença.
R. É Cristo quem traz esse amor que nunca se 
afasta na vida humana que entende que a fé só, 
não basta. O próximo é aquele que faz a caridade, 
que ama e serve onde encontra a necessidade. 
2. O amor não reconhece idade e respeita as re-
alidades. Socorre, anima e dá vida a justiça tem 
nele guarida.
3. O amor muita ação exige, decide com ternura 
e não se omite. Constrói, alimenta e educa, com 
carinho acolhe e escuta.

RITOS FINAIS

23. 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 
Senhora de Lourdes, em festa louvar. A cami-
nhada é sinodal: comunhão e missão na par-
ticipação.
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.

ATENÇÃO: Próximo domingo, dia 05/02, 
não haverá missa em nossa paróquia no 
período da manhã. Os padres e delega-
ções das comunidades estarão em Apu-
carana na 4a Romaria Diocesana. Todos 
são convidos para a Romaria, procure a 
secretaria paroquial para mais informa-
ções. NOSSA SENHORA AGUARDA VOCÊ!

QUARTA ROMARIA DIOCESANA DE NOSSA    
SENHORA DE LOURDES.

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

22. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
P. Renovados pelo sacramento da nossa reden-
ção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento 
da salvação eterna nos faça progredir na verda-
deira fé. Por Cristo, nosso Senhor.                  
T. Amém.


