
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição!
P. Celebrando, pois, a memória da mor-
te e ressurreição do vosso Filho, nós 
vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e 
o cálice da salvação; e vos agradecemos 
porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade com o Papa 
N., com o nosso Bispo N. e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, com São José, seu esposo, 
com os santos Apóstolos e todos os 
que neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

17. Rito da Comunhão
P. Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino, ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
REFRÃO: Sim, eu quero que a luz de 
Deus que um dia em mim brilhou / 
jamais se esconda e não se apague 
em mim o seu fulgor. / Sim, eu quero 
que o meu amor ajude o meu irmão 
/ a caminhar guiado por tua mão, / 
em tua lei, em tua luz, Senhor!
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, 
/ esta flor e o pássaro feliz que vês, / não 
sentirão, não poderão jamais viver / esta 
vida singular que Deus nos dá.
2. Em minh’alma cheia do amor de 
Deus, / palpitando a mesma vida divi-
nal, / há um resplendor secreto do Infi-
nito Ser, / há um profundo germinar de 
eternidade.
3. Quando eu sou um sol a transmitir 
a luz / e meu ser é templo onde habita 
Deus, / todo o céu está presente dentro 
em mim, / envolvendo-me na vida e no 
calor.
4. Esta vida nova, comunhão com Deus, 
/ no Batismo, aquele dia, eu recebi; / vai 
aumentando, sempre e vai me transforman-
do, / até que Cristo seja todo o meu viver.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Lc 2,30-31)

Meus olhos viram o Salvador, que pre-
parastes, ó Deus, para todos os povos.

19. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Por esta comunhão, ó 
Deus, completai em nós a obra da vossa 

graça e concedei-nos alcançar a vida 
eterna, caminhando ao encontro do 
Cristo, como correspondestes à espe-
rança de Simeão, não consentindo que 
morresse antes de acolher o Messias. 
Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

Ritos Finais

20. Vivência
L. Inspirados pela celebração de hoje 
deixemo-nos conduzir pelo Senhor, 
confiando nossa vida em suas mãos e 
vivendo com radicalidade nossa vocação 
missionária que brota do nosso Batismo.

21. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa 
família, para que, abraçando a vossa 
vontade, possa viver fazendo o bem. 
Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A alegria do Senhor seja a vossa for-
ça; ide em paz e o Senhor vos acompa-
nhe. 

T. Graças a Deus. 
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ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo! Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta 
representa minha gratidão! Pois o que tenho eu o 
recebi de vós. Amém!”



  Ritos Iniciais

Antífona da Entrada
Eis que virá o Senhor onipotente ilu-
minar os nossos olhos, aleluia.

1. Saudação e Bênção das Velas
 Estando o povo na porta da Igreja, com as velas 

acesas, o sacerdote para lá se dirige. Ao chegar à 
porta da Igreja, dá início à bênção das velas.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. Irmãos e irmãs, há quarenta dias 
celebrávamos com alegria o Natal do 
Senhor. E hoje chegou o dia em que 
Jesus foi apresentado ao Templo por 
Maria e José. Conformava-se assim 
à Lei do Antigo Testamento, mas na 
realidade vinha ao encontro do seu 
povo fiel. Impulsionados pelo Espírito 
Santo, o velho Simeão e a profeti-
za Ana foram também ao Templo. 
Iluminados pelo mesmo Espírito, 
reconheceram o seu Senhor naquela 
criança e o anunciaram com júbilo. 
Também nós, reunidos pelo Espíri-
to Santo, estamos na casa de Deus, 
para o encontro com o Cristo. Nós o 
encontraremos e reconheceremos na 

fração do pão, enquanto esperamos a 
sua vinda na glória. 
  (Tendo nas mãos as velas acesas, todos rezam em 
silêncio por alguns instantes.)

P. OREMOS: Ó Deus, luz verdadeira, 
fonte e princípio da luz eterna, fazei 
brilhar no coração de vossos fiéis a luz 
que não se extingue, para que, ilumi-
nados por estas velas, no vosso templo 
santo, cheguemos ao esplendor da vos-
sa glória. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
 Em silêncio, o sacerdote asperge as velas 

com água benta. Acendem-se as velas de toda a 
assembleia. Inicia-se então a procissão.

P.  Vamos em paz, ao encontro do 
Senhor. 

2. Canto Processional
1. Tu anseias – eu bem sei – a salvação. 
/ Tens desejos de banir a escuridão. / 
Abre, pois, de par em par teu coração 
/ e deixa a luz do céu entrar. 
REFRÃO: Deixa a luz do céu entrar. / 
Deixa a luz do céu entrar. / Abre bem 
as portas do teu coração / e deixa a 
luz do céu entrar.
2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habi-
tar / para as trevas do pecado dissipar, 
/ teu caminho e coração iluminar! / E 
deixa a luz do céu entrar.
3. Que alegria andar ao brilho dessa 
luz. / Vida eterna e paz no coração 
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produz. / Oh! Aceita agora o Salvador 
Jesus, / e deixa a luz do céu entrar. 

3. 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.

4. Oração
P. OREMOS: Deus eterno e todo-po-
deroso, ouvi as nossas súplicas. Assim 
como o vosso Filho único, revestido da 
nossa humanidade, foi hoje apresentado 
no templo, fazei que nos apresentemos 
diante de vós com os corações purifica-
dos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.  Amém.



Liturgia da Palavra
L. Embora nem todas as pessoas aco-
lham a presença amorosa de Jesus, Ele 
não nos deixa de amar. 

5. Primeira Leitura   

 (Ml 3,1-4) (Sentados)

Leitura da Profecia de Malaquias 
Assim diz o Senhor: 1Eis que envio meu 
anjo, e ele há de preparar o caminho 
para mim; logo chegará ao seu templo 
o Dominador, que tentais encontrar, 
e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo 
que vem, diz o Senhor dos exércitos; 
2e quem poderá fazer-lhe frente, no 
dia de sua chegada? E quem poderá 
resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele é 
como o fogo da forja e como a barrela 
dos lavadeiros; 3e estará a postos, como 
para fazer derreter e purificar a prata: 
assim ele purificará os filhos de Levi e 
os refinará como ouro e como prata, 
e eles poderão assim fazer oferendas 
justas ao Senhor. 4Será então aceitável 
ao Senhor a oblação de Judá e de Jeru-
salém, como nos primeiros tempos e 
nos anos antigos. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

6. Salmo Responsorial Sl 23(24) 

REFRÃO: O Rei da glória é o Senhor 
onipotente! 
1. “Ó portas, levantai vossos frontões! † 
Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, * 
a fim de que o Rei da glória possa entrar!” 
2. Dizei-nos: “Quem é este Rei da gló-
ria?” † “É o Senhor, o valoroso, o oni-
potente, * o Senhor, o poderoso nas 
batalhas!” 
3. “Ó portas, levantai vossos frontões! 
† Elevai-vos bem mais alto, antigas por-
tas, * a fim de que o Rei da glória possa 
entrar!”
4. Dizei-nos: “Quem é este Rei da gló-
ria?” † “O Rei da glória é o Senhor onipo-
tente, * o Rei da glória é o Senhor Deus 
do universo.”

7. Segunda Leitura (Hb 2,14-18) 

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 14Visto que os filhos têm em 
comum a carne e o sangue, também 
Jesus participou da mesma condição, 
para assim destruir, com a sua morte, 
aquele que tinha o poder da morte, 
isto é, o diabo, 15e libertar os que, por 
medo da morte, estavam a vida toda 
sujeitos à escravidão. 16Pois, afinal, não 
veio ocupar-se com os anjos, mas com 
a descendência de Abraão. 17Por isso 
devia fazer-se em tudo semelhante 
aos irmãos, para se tornar um sumo-
-sacerdote misericordioso e digno de 
confiança nas coisas referentes a Deus, 
a fim de expiar os pecados do povo. 
18Pois, tendo ele próprio sofrido ao 
ser tentado, é capaz de socorrer os 
que agora sofrem a tentação. Palavra 
do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

8. Aclamação ao Evangelho   

 (Lc 2,32) (De pé) 

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
L. Sois a luz que brilhará para os gen-
tios, e para a glória de Israel, o vosso 
povo. 

9. Evangelho (Lc 2,22-40) 

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. 22QUANDO SE COMPLETARAM 
os dias para a purificação da mãe e do 
filho, conforme a Lei de Moisés, Maria 
e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim 
de apresentá-lo ao Senhor. 23Conforme 
está escrito na Lei do Senhor: “Todo 
primogênito do sexo masculino deve 
ser consagrado ao Senhor”. 24Foram 
também oferecer o sacrifício — um par 
de rolas ou dois pombinhos — como 
está ordenado na Lei do Senhor. 25Em 
Jerusalém, havia um homem chamado 
Simeão, o qual era justo e piedoso, 

e esperava a consolação do povo de 
Israel. O Espírito Santo estava com 
ele 26e lhe havia anunciado que não 
morreria antes de ver o Messias que 
vem do Senhor. 27Movido pelo Espí-
rito, Simeão veio ao Templo. Quan-
do os pais trouxeram o menino Jesus 
para cumprir o que a Lei ordenava, 

28Simeão tomou o menino nos braços 
e bendisse a Deus: 29“Agora, Senhor, 
conforme a tua promessa, podes dei-
xar teu servo partir em paz; 30porque 
meus olhos viram a tua salvação, 31que 
preparaste diante de todos os povos: 
32luz para iluminar as nações e glória 
do teu povo Israel.” [33O pai e a mãe 
de Jesus estavam admirados com o 
que diziam a respeito dele. 34Simeão 
os abençoou e disse a Maria, a mãe 
de Jesus: “Este menino vai ser causa 
tanto de queda como de reerguimento 
para muitos em Israel. Ele será um 
sinal de contradição. 35Assim serão 
revelados os pensamentos de muitos 
corações. Quanto a ti, uma espada te 
traspassará a alma”. 36Havia também 
uma profetisa, chamada Ana, filha 
de Fanuel, da tribo de Aser. Era de 
idade muito avançada; quando jovem, 
tinha sido casada e vivera sete anos 
com o marido. 37Depois ficara viúva, 
e agora já estava com oitenta e quatro 
anos. Não saía do Templo, dia e noite 
servindo a Deus com jejuns e orações. 
38Ana chegou nesse momento e pôs-se 
a louvar a Deus e a falar do menino a 
todos os que esperavam a libertação 
de Jerusalém. 39Depois de cumprirem 
tudo, conforme a Lei do Senhor, volta-
ram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. 
40O menino crescia e tornava-se forte, 
cheio de sabedoria; e a graça de Deus 
estava com ele.] Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor. 

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / E em 
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Jesus Cristo, seu único Filho, nos-
so Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu 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 comu-
nhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; 
/ na vida eterna. / Amém.

12. Preces da Comunidade
P. No desejo de que a Palavra de Deus 
seja cada vez mais acolhida em todos 
os corações, apresentemos ao Pai do 
Céu nossas confiantes preces:
1. Pela Igreja de Deus, para que, atra-
vés das pastorais, dos movimentos e 
demais associações, anuncie a Palavra 
que salva, rezemos ao Senhor. 
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelos batizados e batizadas, para 
que, assumindo a graça do Batismo, 
sejam vivos anunciadores da Palavra 
de Deus, em especial nos lugares onde 
Jesus Cristo não é mais acolhido, reze-
mos ao Senhor.
3. Pelas comunidades que encontram 
obstáculos à vivência e ao anúncio do 
Evangelho, para que, animadas pela 
força do Senhor Ressuscitado e pela 
prática da caridade fraterna, renovem 
suas forças, rezemos ao Senhor.
4.  Por todas as pessoas que são indi-
ferentes ao Evangelho, para que, 
através do testemunho de caridade e 
perseverança dos cristãos, abram seus 
corações à escuta da Palavra de Deus, 
rezemos ao Senhor: 
5. Por todos os consagradas e con-
sagrados, para que, renovando sua 
entrega nas mãos de Deus, sejam for-
talecidos pela sua graça e experiência 
do seu amor, rezemos ao Senhor.   

    (Outras intenções)

P. Ouvi, ó Pai, as preces que esta par-
cela de vossa Igreja agora vos apresen-
ta. Enviai sobre ela o vosso Espírito 
Santo, para que, por Ele fortalecida, 
seja cada vez mais fiel aos vossos man-
damentos em todos os instantes da 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: De mãos estendidas ofer-
tamos / o que de graça recebemos. 
1. A natureza tão bela, que é louvor, 
que é serviço; / o sol que ilumina as 
trevas, transformando-as em luz; / o 
dia que nos traz o pão e a noite que 
nos dá repouso; / ofertamos ao Senhor 
o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira, ofertamos 
ao Senhor / como prova de amizade, 
como prova de amor; / com o vinho, 
com o pão, ofertamos ao Senhor / nossa 
vida toda inteira, o louvor da criação.

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de 
Cristo, possa oferecer um sacrifício 
que seja aceito por Deus Pai todo-po-
deroso. 
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja. 

15. Oração Sobre as Oferendas
P. Possam agradar-vos, ó Deus, as ofe-
rendas da vossa Igreja em festa, nas 
quais vos apresentamos vosso Filho 
único, que nos destes como Cordeiro 
sem mancha para a vida do mundo. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio
O mistério da apresentação 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, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. 
Vosso Filho eterno, hoje apresentado no 
templo, é revelado pelo Espírito Santo 
como glória do vosso povo e luz de 
todas as nações. Por essa razão, também 
nós corremos ao encontro do Salvador 
e, com os anjos e com todos os santos, 
proclamamos a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e = o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, 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 discípu-
los, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 


