
Deus, São José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, N. (o santo do dia ou o 
padroeiro) e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo intei-
ro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa N., o nosso Bispo N., 
com os bispos do mundo inteiro, o clero 
e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos 
e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós, saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Um Rei fez um grande ban-
quete, o povo já foi convidado. / A mesa 
já está preparada, já foi o Cordeiro imo-
lado. 
1. Eu me sinto feliz perto de Deus, / em 
achar um abrigo no Senhor.
2. Eu agora estarei sempre com Ele, / pois 
me veio trazendo pela mão.

3. Vosso plano de amor me vai guiando, 
/ para chegar finalmente em vossa glória.
4. Os desejos do mundo nada valem, / eu 
me firmo na pedra que é meu Deus.
5. Quem se afasta de vós nada consegue, 
/ quem se alegra sem vós não é feliz.
6. Pra mim ser feliz é ter meu Deus, / é 
conservá-lo sempre, sempre dentro em mim.
7. É cantar a bondade do Senhor / pelas 
ruas e praças da cidade.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 72,28)

Para mim só há um bem: é estar com 
Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor.

20. Canto de Ação de Graças
1. O Senhor me elegeu no seio de minha 
família. / O menor entre os irmãos, pastor 
das ovelhas feridas. / Mas com amor me 
olhou e viu em mim valor. / Pôs brasa em 
minha boca, santificou minhas mãos. / 
No altar do Mistério eu me prostrarei. / 
Me ungirás um Profeta, Sacerdote e Rei.
REFRÃO: Quero atender teu chamado, 
ó Pai, / e corresponder com fidelidade, 
/ atualizar teu reino aqui. / Homem 
do altar pra sempre serei. / Nas mãos 
o sacrifício pela Humanidade, / por 
Cristo e em Cristo em memória de Ti.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Tendo recebido em comu-
nhão o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia 
que ele mandou celebrar em sua memória 
fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. “O céu e a terra passarão, mas as 
minhas palavras não passarão” (Mc 13,31). 

Um dia, estaremos diante de Deus, e não 
levaremos nada do que temos aqui na terra. 
Que este ensinamento do Senhor nos ajude 
a ter nossos corações voltados para o céu, e, 
ao mesmo tempo, abertos e disponíveis para 
ajudar os pobres e necessitados. Que o Dia 
Mundial dos Pobres nos ajude a crescer na 
consciência de que ser cristão é ser caridoso 
e solidário.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P.  A paz de Deus, que supera todo enten-
dimento, guarde vossos corações e vossas 
mentes no conhecimento e no amor de 
Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus 
Cristo.
T. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P.  Glorificai o Senhor com vossa vida; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T.  Graças a Deus.
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ORAÇÃO PARA O DIA MUNDIAL 
DOS POBRES

Senhor Jesus Cristo, rosto humano de Deus, para 
cumprir a vontade do Pai vos humilhastes, assu-
mindo nossa frágil e pobre condição. Ajudai-nos 
a, celebrando o Dia Mundial dos Pobres, sermos 
capazes de compartilhar nossos bens e nosso 
coração, para que não haja necessitados entre 
nós. Abençoai todos os pobres e esquecidos. 
Fortalecei-nos na opção por eles, como foi a vossa 
opção, a fim de que, um dia, na casa de vosso Pai, 
todos possamos cantar vossos louvores e a alegria 
de sermos amados e sustentados pela riqueza dos 
dons do vosso Santo Espírito. Amém.

FESTA ARQUIDIOCESANA   
DA UNIDADE 

Dia 1º de dezembro, sábado, a partir das 
08:00h, na Catedral. É o momento em que 
todos precisamos e queremos estar juntos para 
testemunhar e alimentar nossa fé. Ninguém 
pode faltar!



  Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada (De pé)

REFRÃO: Vejo a multidão em vestes 
brancas caminhando alegre, jubilosa. / 
É a aclamação de todo o povo que Jesus 
é seu Senhor.
1. Também estaremos nós um dia / assim 
regenerados pelo amor. / Nesta esperança, 
viveremos, / somos a família dos cristãos: 
/ nossa lei é sempre o amor!
2. Povo que caminha rumo à Pátria, / a 
nova cidadela dos cristãos. / Passos firmes, 
muita fé nos olhos, / muito amor carregam: 
são irmãos. / Nossa lei é sempre o amor!
3. Rumo à liberdade, decididos / nem 
sequer se voltam para trás. / Muita violên-
cia se fizeram, / alcançaram com firmeza 
a paz. / Nossa lei é sempre o amor!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T.  Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convosco.

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

Antífona da Entrada Jr 29,11.12.14)

Meus pensamentos são de paz e não de 
aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, 
e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso 
cativeiro, de onde estiverdes.

3. Ato Penitencial
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abra-
mos o nosso espírito ao arrependimento 
para sermos menos indignos de aproxi-
mar-nos da mesa do Senhor.  
    (Momento de silêncio)

P. Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes chamar os pecado-
res, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que intercedeis por nós junto 
do Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
T. Amém.
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Mais uma vez se aproxima o fim de um Ano Litúrgico, e desta maneira, somos 
acompanhados de textos na Liturgia da Palavra que nos recordam a direção para onde 
nossa vida deve ter como meta: o retorno de Jesus. Celebramos a Eucaristia e nela 
recordamos com atenção que, diante das provações e perseguições sofridas por causa 
do seu santo Nome, devemos perseverar na sua Palavra, pois ele, o Cristo, cuida de 
cada um de nós e não nos deixará perdidos. Nestes tempos difíceis em que vivemos, 
renovemos nossa fé no Senhor que virá para restaurar seu Reino de justiça e paz, e 
lembremo-nos sobretudo dos pobres, cujo dia celebramos hoje.

Entrada: Pe. José Cândido da Silva; Aclamação e Ofertas: Ir. Miria T. Kolling;  
Comunhão: Pe. Jocy Rodrigues e Fr. Joel Postma; Ação de Graças: Egder Sabino e Erick Sabino.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. 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 ado-
ramos, / nós vos glorificamos, / nós vos 
damos graças por vossa imensa 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 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.

5. Oração
P. OREMOS: Senhor nosso Deus, fazei 
que a nossa alegria consista em vos servir 
de todo o coração, pois só teremos felici-
dade completa, servindo a vós, o criador 
de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
T. Amém.



Liturgia da Palavra
L. Ouçamos com atenção a Palavra de 
Deus que nos recorda o amor com que 
cuida de cada um de nós, em nossas pro-
vações e perseguições, sofridas por causa 
do seu santo Nome.

6. Primeira Leitura
(Ml 3,19-20a) (Sentados)

Leitura da Profecia de Malaquias
19Eis que virá o dia, abrasador como for-
nalha, em que todos os soberbos e ímpios 
serão como palha; e esse dia vindouro 
haverá de queimá-los, diz o Senhor dos 
exércitos, tal que não lhes deixará raiz 
nem ramo. 20aPara vós, que temeis o meu 
nome, nascerá o sol da justiça, trazendo 
salvação em suas asas. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 97(98)]

REFRÃO: O Senhor virá julgar a terra 
inteira; com justiça julgará.
1. Cantai salmos ao Senhor ao som da 
harpa * e da cítara suave! Aclamai, com 
os clarins e as trombetas, * ao Senhor, o 
nosso Rei!
2. Aplauda o mar com todo ser que nele 
vive, * o mundo inteiro e toda gente! As 
montanhas e os rios batam palmas * e 
exultem de alegria.
3. Exultem na presença do Senhor, pois 
ele vem, vem julgar a terra inteira. Julgará 
o universo com justiça * e as nações com 
equidade.

8. Segunda Leitura (2Ts 3,7-12)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos: 7Bem sabeis como deveis seguir 
o nosso exemplo, pois não temos vivido 
entre vós na ociosidade. 8De ninguém 
recebemos de graça o pão que comemos. 
Pelo contrário, trabalhamos com esforço 
e cansaço, de dia e de noite, para não 
sermos pesados a ninguém. 9Não que não 
tivéssemos o direito de fazê-lo, mas querí-
amos apresentar-nos como exemplo a ser 
imitado. 10Com efeito, quando estávamos 

entre vós, demos esta regra: “Quem não 
quer trabalhar, também não deve comer”. 
11Ora, ouvimos dizer que entre vós há 
alguns que vivem à toa, muito ocupados 
em não fazer nada. 12Em nome do Senhor 
Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a 
estas pessoas que, trabalhando, comam na 
tranquilidade o seu próprio pão. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé)

1. Sou a vida e a verdade! Quem crê em 
mim ressuscitará! / E, feliz, na eternidade, 
para sempre viverá!
REFRÃO:  Aleluia! Aleluia! / Louvor 
e glória a Ti, Senhor! (bis)
2. Creio em Ti, Senhor da Vida: és minha 
luz e salvação. / Porque a morte foi venci-
da, estes meus olhos te verão.

10. Evangelho (Lc 21,5-19)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 5algumas pessoas 
comentavam a respeito do Templo que 
era enfeitado com belas pedras e com 
ofertas votivas. Jesus disse: 6“Vós admirais 
estas coisas? Dias virão em que não ficará 
pedra sobre pedra. Tudo será destruído”. 
Mas eles perguntaram: “Mestre, quando 
acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de 
que estas coisas estão para acontecer?” 
8Jesus respondeu: “Cuidado para não ser-
des enganados, porque muitos virão em 
meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e ainda: 
‘O tempo está próximo’. Não sigais essa 
gente! 9Quando ouvirdes falar de guerras 
e revoluções, não fiqueis apavorados. É 
preciso que estas coisas aconteçam pri-
meiro, mas não será logo o fim”. 10E Jesus 
continuou: “Um povo se levantará contra 
outro povo, um país atacará outro país. 
11Haverá grandes terremotos, fomes e pes-
tes em muitos lugares; acontecerão coisas 
pavorosas e grandes sinais serão vistos 
no céu. 12Antes, porém, que estas coisas 
aconteçam, sereis presos e perseguidos; 

sereis entregues às sinagogas e postos 
na prisão; sereis levados diante de reis e 
governadores por causa do meu nome. 
13Esta será a ocasião em que testemunha-
reis a vossa fé. 14Fazei o firme propósito de 
não planejar com antecedência a própria 
defesa; 15porque eu vos darei palavras 
tão acertadas, que nenhum dos inimigos 
vos poderá resistir ou rebater. 16Sereis 
entregues até mesmo pelos próprios pais, 
irmãos, parentes e amigos. E eles mata-
rão alguns de vós. 17Todos vos odiarão 
por causa do meu nome. 18Mas vós não 
perdereis um só fio de cabelo da vossa 
cabeça. 19É permanecendo firmes que 
ireis ganhar a vida!” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, / donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. / 
Creio no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados; / na ressurreição 
da carne; / na vida eterna. / Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Peçamos ao Senhor que nos dê força 
para vivermos de tal modo neste mundo 
que um dia possamos encontrá-Lo no seu 
Reino, dizendo com alegria:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, 
Senhor!
1. Pela Igreja, que recebeu como missão o 
cuidado com os pobres, para que cumpra 
com fidelidade e alegria seu encargo, tes-
temunhando a solidariedade e recordando 
que este mundo é passageiro, rezemos:
2. Pelo Dia Mundial dos Pobres, a fim 
de que a sua celebração estimule cada 
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vez mais o testemunho dos cristãos, e 
interpele o mundo a nunca se esquecer 
dos necessitados e sofredores, rezemos:
3. Por nós, que celebramos com toda a 
Igreja o Dia Mundial dos Pobres, a fim de 
que, na imitação de Cristo, Servo pobre 
e obediente, tornemo-nos cada vez mais 
desapegados, fraternos e solidários, reze-
mos:
4. Pelos que padecem todo e qualquer 
tipo de necessidade, a fim de que nos lem-
bremos de amá-los não somente com pala-
vras, mas com obras, socorrendo-os nas 
suas mais diversas necessidades, rezemos:
5. Por todos os jovens e adultos que são 
chamados à vida sacerdotal, para que seus 
corações estejam sempre abertos para 
acolher os irmãos mais carentes, aban-
donados pela nossa sociedade marcada 
pela indiferença que gera a injustiça e a 
exclusão, rezemos:   
    (Outras intenções)

P. Senhor, nosso Deus, que sois o único 
a saber o dia e a hora em que vai chegar 
o vosso Reino de justiça e fraternidade, 
ajudai-nos a construir convosco, desde 
agora, os novos céus e a nova terra que 
esperamos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém. 

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: Os olhos jamais contempla-
ram, ninguém sabe explicar / o que Deus 
tem preparado àquele que em vida o 
amar.
1. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios, 
à vida do ser, / ninguém poderá comparar 
com a glória sem fim do céu.
2. Foi Cristo quem nos mereceu co’a mor-
te, a vida e o céu, / e ainda se entrega por 
nós, como oferta constante ao Pai.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que levando 
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, 
nos disponhamos a oferecer um sacrifício 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.

T.  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as  
Oferendas
P. Concedei, Senhor nosso Deus, que a 
oferenda colocada sob o vosso olhar nos 
alcance a graça de vos servir e a recom-
pensa de uma eternidade feliz. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum, IX
O Dia do Senhor
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças e 
bendizer-vos, Senhor, Pai santo, fonte da 
verdade e da vida, porque, neste domingo 
festivo, nos acolhestes em vossa casa. Hoje, 
vossa família, para escutar vossa Palavra 
e repartir o Pão consagrado, recorda a 
Ressurreição do Senhor, na esperança de 
ver o dia sem ocaso, quando a humanidade 
inteira repousará junto de vós. Então con-
templaremos vossa face e louvaremos sem 
fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de 
alegria e esperança, unimo-nos aos anjos 
e a todos os santos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. / Hosana nas altu-
ras! / Bendito o que vem em nome do 
Senhor! / Hosana nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama 
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.

T. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e = o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, 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. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE 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 bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua 
ascensão ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia convosco e concedei que, ali-
mentando-nos com o Corpo e o Sangue do 
vosso Filho, sejamos repletos do Espírito 
Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda per-
feita para alcançarmos a vida eterna com 
os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de 


