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CONSELHO PROVINCIAL - PRESIDÊNCIA: PE. HERNALDO, SSS 
 
Verm. Sto Irineu, BMt, memória, 5 ª Feira da 12ª semana TC 
Leituras: 2Rs 24, 8-17; Sl 78 (79); Mt 7, 21-29 
 
Refrão: Seja bendito quem chega, seja bendita quem chega. 
Trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor! 
 
ORAÇÃO INICIAL 
Acolhida e Invocação ao Espírito Santo 
 
Senhor e Criador que és nosso Deus 
Vem inspirar estes filhos teus 
Em nossos corações derrama tua paz 
E um povo renovado ao mundo mostrarás 
 
Sentimos que tu és a nossa luz 
Fonte do amor, fogo abrasador 
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus 
 
Pedimos nesta hora os dons do teu amor 
Se temos algum bem, virtude ou dom 
Não vem de nós, vem do teu favor 
 
Pois que sem ti ninguém 
Ninguém pode ser bom 
Só tu podes criar a vida interior 
 
Infunde, pois agora em todos nós 
Que como irmãos vamos refletir 
A luz do teu saber e a força do querer 
A fim de que possamos juntos construir 
 
E juntos cantaremos sem cessar 
Cantos de amor para te exaltar 
És Pai, és Filho e és Espírito de paz 
Por isso em nossa mente 
Tu sempre reinarás 
Amém, aleluia! 
 
Refrão Capitular: “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20) 
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ABERTURA  
 
Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 
Vem, não demores mais vem nos libertar! (bis) 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito! (bis) 
Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito. (bis) 
Aleluia irmãos! (bis) 
Nosso Senhor vem vindo a Deus louvação! (bis) 
 
TEXTO BÍBLICO 
 
16 Sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. 
Também nós cremos em Jesus Cristo, e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela 
prática da lei. Pois, pela prática da lei, nenhum homem será justificado. 17 Pois, se nós, que aspiramos à 
justificação em Cristo, retornamos, todavia, ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por 
certo que não! 18. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor.19 Na realidade, pela fé eu 
morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. 20 Eu vivo, mas já não sou eu; é 
Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim. 
 

ORAÇÃO CAPITULAR 
 
Ó Deus, vós que nos chamastes ao discipulado eucarístico, iluminai os capitulares em seu discernimento, 
e realizai em nós o Dom de si vivido por Pe. Eymard, a fim de que Cristo viva em nós. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém! 
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PE. EUGÊNIO BARBOSA MARTINS, CURIA GERAL 
  
ENTRADA 
 
Refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor 
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor 
Eis-me aqui, Senhor! 
 
1-O Senhor é o Pastor que me conduz 
Por caminhos nunca vistos me enviou 
Sou chamado a ser fermento, sal e luz 
E por isso respondi: aqui estou!  
 
2-Ele pôs em minha boca uma canção 
Me ungiu como profeta e trovador 
Da história e da vida do meu povo 
E por isso respondi: aqui estou! 
 
ATO PENITENCIAL 
  
Senhor, que viestes salvar, os corações arrependidos, 
Kyrie eleison, eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison,   
Ó Cristo, que viestes chamar, os pecadores humilhados,  
Christe eleison, eleison, eleison, Christe eleison, eleison, eleison,  
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus pai que nos perdoa, 
 Kyrie eleison, eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison.  
 
OFERTÓRIO  
 
Que poderei retribuir ao Senhor 
Por tudo aquilo que Ele me deu? 
Oferecerei o seu sacrifício 
E invocarei o seu santo nome 
 
Que poderei oferecer ao meu Deus 
Pelos imensos benefícios que me fez? 
Oferecerei o seu sacrifício 
E invocarei o Seu santo nome 
 
COMUNHÃO  
Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome! 
Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá sede! 

 

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
Hora: 19H 
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COMUNIDADE SÃO BENEDITO  
 
Verde. 6 ª Feira da 12ª semana TC 
Leituras: 2Rs 25, 1-12; Sl 136(137); Mt8,1-4 
 
ENTRADA 
 
Refrán:  
ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA DE TI  
ALEGRE LA MAÑANA 
 
En nombre de Dios padre, del hijo y del espíritu  
salimos de la noche y estrenamos la aurora  
saludamos con gozo la luz que nos llega  
resucitada y resucitadora.  
 
Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra  
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia  
silabeas el alba igual que una palabra  
tú pronuncias el mar como sentencia.  
 
Regresa desde el sueño el hombre a su memoria  
acude a su trabajo, madruga a sus dolores  
le confías la tierra y a la tarde la encuentras  
rica de pan y amarga de sudores. 
 
ACTO PENITENCIAL  
 
Señor, Señor,  piedad, piedad// 
Señor, Señor, Señor, Señor, 
Piedad, piedad, piedad, Señor 
Cristo,  piedad, piedad// 
Cristo, Cristo Piedad, piedad, piedad, Señor 
Señor… 
 
OFERTORIO 
  
Una espiga dorada por el sol  
el racimo que corta el viñador  
se convierten hora en pan y vino de amor  
en el cuerpo y la sangre del Señor.  

 

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
Hora: 7H 
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Compartimos la misma comunión  
somos trigos del mismo sembrador  
/un molino la vida nos tritura con dolor  
Dios nos hace Eucaristía en el amor/.  
 
Como granos que han hecho el mismo pan  
como notas que tejen un cantar  
/como gotas de agua que se funden en el mar  
los cristianos un cuerpo formaran/.  
 
En la mesa de Dios se sentarán  
como hijos su pan comulgarán  
/una misma esperanza caminando cantarán  
en la vida como hermanos se amarán/. 
 
COMUNIÓN 
  
Andando por el camino, te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, 
tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 
 
Refrán: TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN, 
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN. (bis) 
 
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, techo comida y calor; 
sentados como amigos a compartir el cenar, 
allí te conocimos, al repartirnos el pan.  
 
Andando por los caminos te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.  
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COMUNIDADE JOSÉ WALTER 
  
ROTEIRO DE ADORAÇÃO 
 
1 – CANTO: Onde reina o Amor, fraterno Amor. Onde Reina o amor, Deus aí está. 
2 - Em nome do Pai... 
3 - Recordação da vida  
 
4 - Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, 
que é o corpo do Senhor, a sua Igreja,  
pois, todos nós participamos do mesmo pão da unidade, 
que é o corpo do Senhor, a comunhão. 
 
- O pão que, reunidos, nós partimos 
é a participação do Corpo do Senhor. 
 
- O cálice por nós abençoado 
é a nossa comunhão no Sangue do Senhor. 
 
- À ordem do Senhor obedecendo, 
celebramos a memória da nossa redenção. 
 
5- Silêncio 10’ 
 
6 - LITURGIA DA PALAVRA 
 
Primeira leitura 1Cor 10, 16-17 
 
Salmo- Sl 115 (116) 
 
O cálice por nós abençoado 
É a nossa comunhão com sangue do Senhor 
 
1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus 
Por tudo aquilo que ele fez em meu favor! 
Elevo o cálice da minha salvação 
Invocando o nome santo do Senhor 
 
2. É sentida por demais pelo Senhor 
A morte de seus santos, seus amigos 
Eis que sou o vosso servo, ó Senhor 
Vós me quebrastes os grilhões da escravidão 

 

ADORAÇÃO 
Hora: 19H 
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3. Por isso oferto um sacrifício de louvor 
Invocando o nome santo do Senhor 
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor 
Na presença de seu povo reunido 
 
EVANGELHO: JO 6,51-58 
Homilia (breve) 
Silencio 10’ 
 
PRECES ESPONTÂNEAS 
 
BENÇÃO:  
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem.  
Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também! 
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COMUNIDADE DE SETE LAGOAS 
 
Verde. Sábado da 12ª semana TC 
Verm. Santos Protomártires da Igreja de Roma, MFac 
Br. Nossa Senhora do sábado 
Leituras: Lm 2, 2.10-14.18-19; Sl 73(74); Mt 8, 5-17 
 
Refrão: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está.   
 
V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 
 
HINO 
Deus, que criastes a luz, 
sois luz do céu radiosa.  
O firmamento estendestes  
com vossa mão poderosa.  
 
A aurora esconde as estrelas,  
e o seu clarão vos bendiz.  
A brisa espalha o orvalho,  
a terra acorda feliz.  
 
A noite escura se afasta,  
as trevas fogem da luz.  
A estrela d'alva fulgura,  
sinal de Cristo Jesus.  
 
Ó Deus, sois dia dos dias,  
sois luz da luz, na Unidade,  
num só poder sobre os seres, 
numa só glória, Trindade.  
 
Perante vós, Salvador,  
a nossa fronte inclinamos.  
A vós, ao Pai e ao Espírito  
louvor eterno cantamos. 
 
SALMODIA  
 
Ant. 1 Criai em mim um coração que seja puro,  
Dai-me de novo um espírito decidido! 
 

 

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA - LAUDES 
Hora: 7H 
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Salmo 50(51)  
Tende piedade, ó meu Deus! 
Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade.  
Revesti o homem novo (Ef 4,23-24) 
 
–3 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! *  
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!  
–4 Lavai-me todo inteiro do pecado, * 
e apagai completamente a minha culpa!  
 
–5 Eu reconheço toda a minha iniquidade, *  
o meu pecado está sempre à minha frente.  
–6 Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, *  
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!  
 
– Mostrais assim quanto sois justo na sentença, *  
e quanto é reto o julgamento que fazeis.  
–7 Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade *  
e pecador já minha mãe me concebeu.  
 
–8 Mas vós amais os corações que são sinceros, *  
na intimidade me ensinais sabedoria.  
–9 Aspergi-me e serei puro do pecado, *  
e mais branco do que a neve ficarei.  
 
–10 Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, *  
e exultarão estes meus ossos que esmagastes.  
–11 Desviai o vosso olhar dos meus pecados *  
e apagai todas as minhas transgressões!  
 
–12 Criai em mim um coração que seja puro, *  
dai-me de novo um espírito decidido.  
–13 Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, *  
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!  
 
–14 Dai-me de novo a alegria de ser salvo *  
e confirmai-me com espírito generoso!  
–15 Ensinarei vosso caminho aos pecadores, *  
e para vós se voltarão os transviados.  
 
–16 Da morte como pena, libertai-me, * 
e minha língua exaltará vossa justiça!  
–17 Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, *  
e minha boca anunciará vosso louvor!  
 
–18 Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, *  
e, se oferto um holocausto, o rejeitais.  
–19 Meu sacrifício é minha alma penitente, *  
não desprezeis um coração arrependido!  
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–20 Sede benigno com Sião, por vossa graça, *  
reconstruí Jerusalém e os seus muros!  
 
–21 E aceitareis o verdadeiro sacrifício, *  
os holocaustos e oblações em vosso altar! 
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Criai em mim um coração que seja puro,  
dai-me de novo um espírito decidido!  
 
Ant. 2 Jerusalém, exulta alegre,  
pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor! 
 
CÂNTICO Tb 13,8-11.13-14ab.15-16ab  
 
Ação de graças pela libertação do povo 
Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. 
Brilhando com a glória de Deus (Ap 21,10-11).  
 
–8 Dai graças ao Senhor, vós todos, seus eleitos; *  
celebrai dias de festa e rendei-lhe homenagem.  
 
–9 Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou, *  
por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste.  
 
–10 Dá louvor ao teu Senhor, pelas tuas boas obras, *  
para que ele, novamente, arme, em ti, a sua tenda.  
 
– Reúna em ti os deportados, alegrando-os, sem fim! *  
ame em ti todo infeliz pelos séculos afora!   
 
=11 Resplenderás, qual luz brilhante, até os extremos desta terra; †  
virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes, *  
invocando o santo nome, trazendo dons ao Rei do céu.  
 
– Em ti se alegrarão as gerações das gerações *  
e o nome da Eleita durará por todo o sempre.  
 
–13 Então, te alegrarás pelos filhos dos teus justos, *  
todos unidos, bendizendo ao Senhor, o Rei eterno.  
 
–14 Haverão de ser ditosos todos quantos te amarem, *  
encontrando em tua paz sua grande alegria.  
 
=15 Ó minh'alma, vem, bendize ao Senhor, o grande Rei, †  
16 pois será reconstruída sua casa em Sião, *  
que para sempre há de ficar pelos séculos, sem fim. 
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– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Jerusalém, exulta alegre,  
pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor!  
 
Ant. 3 Ó Sião, canta louvores ao teu Deus;  
ele envia suas ordens para a terra. 
 
SALMO 147(147 B)  
 
Restauração de Jerusalém 
Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro (Ap 21,9).  
 
–12 Glorifica o Senhor, Jerusalém! * 
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!  
 
–13 Pois reforçou com segurança as tuas portas, *  
e os teus filhos em teu seio abençoou;  
–14 a paz em teus limites garantiu * 
e te dá como alimento a flor do trigo.  
 
–15 Ele envia suas ordens para a terra, *  
e a palavra que ele diz corre veloz;  
–16 ele faz cair a neve como lã *  
e espalha a geada como cinza. –  
 
–17 Como de pão lança as migalhas do granizo, *  
a seu frio as águas ficam congeladas.  
–18 Ele envia sua palavra e as derrete, *  
sopra o vento e de novo as águas correm.  
 
–19 Anuncia a Jacó sua palavra, *  
seus preceitos e suas leis a Israel.  
–20 Nenhum povo recebeu tanto carinho, *  
a nenhum outro revelou os seus preceitos. 
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus;  
ele envia suas ordens para a terra. 
 
OFERTÓRIO 
- Desde a manhã preparo uma oferenda. 
E fico Senhor à espera do teu sinal. 
 
COMUNHÃO 
Teu corpo e teu sengue, Senhor és nossa vida, teu corpo e teu sangue, o teu amor vem nos alimentar.   
 
Ant. Pelo amor do coração de nosso Deus,  
o Sol nascente nos veio visitar. 
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–68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  
porque a seu povo visitou e libertou;  
–69 e fez surgir um poderoso Salvador * 
na casa de Davi, seu servidor,  
–70 como falara pela boca de seus santos, *  
os profetas desde os tempos mais antigos,  
–71 para salvar-nos do poder dos inimigos *  
e da mão de todos quantos nos odeiam.  
 
–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  
recordando a sua santa Aliança  
–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  
de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo,  
= a ele nós sirvamos sem temor †  
75 em santidade e em justiça diante dele, *  
enquanto perdurarem nossos dias.  
 
=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  
pois irás andando à frente do Senhor *  
para aplainar e preparar os seus caminhos,  
–77 anunciando ao seu povo a salvação, * 
que está na remissão de seus pecados;  
 
–78 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 
–79 para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 
= e na sombra da morte estão sentados   
e para dirigir os nossos passos, *  
guiando-os no caminho da paz.  
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Pelo amor do coração de nosso Deus,  
o Sol nascente nos veio visitar.  
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COMUNIDADE DE SÃO PAULO 
 
SÃO PEDRO E SÃO PAULO, APÓSTOLO 
 
I Vésperas 
Refrão: quem nos separará quem vai nos separar, do amor de Cristo, que vai nos separar se ele é por 
nós, quem será quem será contra nós, quem vai nos separar de amor de Cristo quem será.  
 
V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.  
 
HINO 
 
Ó áurea luz, ó esplendor de rosa,  
o azul vestis de sangue e de fulgor,  
quando, tombando, os príncipes sagrados,  
abrem do céu a porta ao pecador.  
 
Doutor das gentes e do Céu Porteiro,  
luzeiros sois, Juízes das Nações;  
um pela espada, o outro pela cruz,  
sobem do céu às eternais mansões.  
 
Ó feliz Roma, por precioso sangue  
cingida assim de púrpura e nobreza;  
não por ti mesma, mas por tal martírio,  
o mundo inteiro excedes em beleza.  
 
Dupla oliveira, Pedro, Paulo viestes  
na eterna Roma uma fronde erguer:  
numa só fé e caridade acesos,  
após a morte, dai-nos reviver!  
 
Dê-se à Trindade sempiterna glória,  
honra, poder e júbilo também;  
pois na Unidade tudo e a todos rege,  
agora e sempre, eternamente. Amém. 
 
SALMODIA  
  
Ant. 1 Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!  
Tu és feliz, ó Simão, filho de Jonas! 
 

 

VÉSPERAS 
Hora: 19H 
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Salmo 116(117) 
 
–1 Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, * 
povos todos, festejai-o!  
–2 Pois comprovado é seu amor para conosco, *  
para sempre ele é fiel!  
  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.   
 
Ant. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo! Tu és feliz, ó Simão, filho de Jonas! 
 
Ant. 2 Tu és Pedro, e sobre esta pedra  
eu irei construir a minha Igreja. 
 
Salmo 147(147B)  
 
–12Glorifica o Senhor, Jerusalém! * 
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!  
–13Pois reforçou com segurança as tuas portas, * 
e os teus filhos em teu seio abençoou; 
–14apaz em teus limites garantiu * 
e te dá como alimento a flor do trigo.  
–15Ele envia suas ordens para a terra, * 
e a palavra que ele diz corre veloz; 
–16 ele faz cair a neve como lã * 
e espalha a geada como cinza.  
–17Como de pão lança as migalhas do granizo, * 
a seu frio as águas ficam congeladas. 
–18Ele envia sua palavra e as derrete, * 
sopra o vento e de novo as águas correm.  
–19Anuncia a Jacó sua palavra, * 
seus preceitos e suas leis a Israel. 
–20Nenhum povo recebeu tanto carinho, * 
a nenhum outro revelou os seus preceitos.  
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
 Como era no princípio, agora e sempre. Amém.   
Ant. Tu és Pedro, e sobre esta pedra  
eu irei construir a minha Igreja. 
 
Ant. 3 São Paulo, Apóstolo das Gentes,  
vós sois instrumento escolhido,  
pregador da verdade em todo o mundo. 
 
CÂNTICO Ef 1,3-10 
 
–3 Bendito e louvado seja Deus, *  
o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,  
– que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *  
com bênção espiritual de toda sorte!  
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R. BENDITO SEJAIS VÓS, NOSSO PAI,  
QUE NOS ABENÇOASTES EM CRISTO! 
 
–4 Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  
já bem antes de o mundo ser criado,  
– para que fôssemos, perante a sua face, *  
sem mácula e santos pelo amor.(R.)  
 
=5 Por livre decisão de sua vontade, †  
predestinou nos, através de Jesus Cristo, *  
a sermos nele os seus filhos adotivos,  
–6 para o louvor e para a glória de sua graça,*  
que em seu Filho bem-amado nos doou.(R.)  
 
–7 É nele que nós temos redenção, *  
dos pecados remissão pelo seu sangue.  
= Sua graça transbordante e inesgotável †  
8 Deus derrama sobre nós com abundância, *  
de saber e inteligência nos dotando.(R.)  
 
–9 E assim, ele nos deu a conhecer * 
o mistério de seu plano e sua vontade,  
– que propusera em seu querer benevolente, *  
10 na plenitude dos tempos realizar:  
– o desígnio de, em Cristo, reunir *  
todas as coisas: as da terra e as do céu. (R.) 
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
 Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
Ant. São Paulo, Apóstolo das Gentes,  
vós sois instrumento escolhido,  
pregador da verdade em todo o mundo. 
 
LEITURA BREVE   Rm 1,1-3a.7  
 
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos 
profetas havia prometido, nas Escrituras, e que diz respeito a seu Filho: A vós todos que morais em 
Roma, amados de Deus e santos por vocação e graça,  paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso 
Senhor, Jesus Cristo.  
 
Responsório breve  
 
R. Os Apóstolos, com grande coragem,  
* Anunciavam a Palavra de Deus. 
R. Os Apóstolos.  
V. Testemunhavam a ressurreição  
de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
* Anunciavam. Glória ao Pai. R. Os Apóstolos. 
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CÂNTICO EVANGÉLICO (MAGNIFICAT) Lc.1,46-55  
 
Ant. Gloriosos Apóstolos de Cristo,  
como em vida os uniu grande afeto,  
assim na morte não ficaram separados. 
–46 A minha alma engrandece ao Senhor *  
47 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador;  
–48 pois ele viu a pequenez de sua serva, *  
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.  
–49 O Poderoso fez por mim maravilhas *  
e Santo é o seu nome!  
–50 Seu amor, de geração em geração, *  
chega a todos que o respeitam;  
–51 demonstrou o poder de seu braço, *  
dispersou os orgulhosos;  
–52 derrubou os poderosos de seus tronos *  
e os humildes exaltou; 
–53 De bens saciou os famintos, *  
e despediu, sem nada, os ricos.  
–54 Acolheu Israel, seu servidor, *  
fiel ao seu amor,  
–55 como havia prometido aos nossos pais, *  
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.  
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Gloriosos Apóstolos de Cristo,  
como em vida os uniu grande afeto,  
assim na morte não ficaram separados. 
 
PRECES   
Oremos a Cristo, que edificou sua Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas;  
e digamos com fé:  R. SOCORREI, SENHOR, O VOSSO POVO!  
 
Vós, que chamastes o pescador Simão para dele fazerdes pescador de homens,  
– continuai chamando operários para que levem a vossa salvação à humanidade inteira. R.  
Vós, que acalmastes a tempestade do mar para que a barca dos discípulos não afundasse,  
– defendei a vossa Igreja de toda perturbação e fortalecei o Santo Padre. R.  
 
(intenções livres)  
 
PAI NOSSO...  
ORAÇÃO 
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja 
seguir em tudo os ensinamentos destes Apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Conclusão da Hora  
 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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COMUNIDADE DA BOA VIAGEM 
 
Verd. 2ª Feira da 13ª semana TC 
Leituras: Am 2, 6-10. 13-16; Sl 49(50); Mt8, 18-22 
 
REFRÃO: Confiemos ao Senhor ele é justo e tão bondoso, confiemo-nos ao Senhor Aleluia.   
 
V. Vinde, ó Deus em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 
 
HINO 
Clarão da glória do Pai,  
ó Luz, que a Luz origina,  
sois Luz da Luz, fonte viva,  
sois Luz que ao dia ilumina.  
 
Brilhai, ó Sol verdadeiro,  
com vosso imenso esplendor,  
e dentro em nós derramai  
do Santo Espírito o fulgor.  
 
Também ao Pai suplicamos,  
ao Pai a glória imortal,  
ao Pai da graça potente,  
que a nós preserve do mal.  
 
Na luta fortes nos guarde  
vencendo o anjo inimigo.  
Nas quedas, dê-nos a graça,  
de nós afaste o perigo.  
 
As nossas mentes governe  
num corpo casto e sadio.  
A nossa fé seja ardente,  
e não conheça desvio.  
 
O nosso pão seja o Cristo,  
e a fé nos seja a bebida.  
O Santo Espírito bebamos  
nas fontes puras da vida.  
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Alegre passe este dia,  
tão puro quanto o arrebol.  
A fé, qual luz cintilante,  
refulja em nós como o sol.  
 
A aurora em si traz o dia.  
Vós, como aurora, brilhai:  
ó Pai, vós todo no Filho,  
e vós, ó Verbo, no Pai. 
 
SALMODIA  
 
Ant. 1 Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor,  
e de manhã já me escutais. 
 
Salmo 5,2-10.12-13 
  
Oração da manhã para pedir ajuda 
Aqueles que acolherem interiormente a Palavra de 
 Cristo nele exultará eternamente.  
 
–2 Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, * 
atendei o meu gemido!  
–3 Ficai atento ao clamor da minha prece, * 
ó meu Rei e meu Senhor!  
 
–4 É a vós que eu dirijo a minha prece; * 
de manhã já me escutais! 
– Desde cedo eu me preparo para vós, * 
e permaneço à vossa espera.  
 
–5 Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, * 
não pode o mau morar convosco;  
–6 nem os ímpios poderão permanecer * 
perante os vossos olhos.  
 
–7 Detestais o que pratica a iniquidade * 
e destruís o mentiroso.  
– Ó Senhor, abominais o sanguinário, *  
o perverso e enganador.  
 
–8 Eu, porém, por vossa graça generosa, * 
posso entrar em vossa casa.  
– E, voltado reverente ao vosso templo, *  
com respeito vos adoro.  
 
–9 Que me possa conduzir vossa justiça, * 
por causa do inimigo!  
– À minha frente aplainai vosso caminho, * 
e guiai meu caminhar!  
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–10 Não há, nos lábios do inimigo, lealdade: * 
seu coração trama ciladas;  
– sua garganta é um sepulcro escancarado *  
e sua língua é lisonjeira.  
 
–12 Mas exulte de alegria todo aquele * 
que em vós se refugia;  
– sob a vossa proteção se regozijem, *  
os que amam vosso nome!  
 
–13 Porque ao justo abençoais com vosso amor, * 
e o protegeis como um escudo!  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
 
Ant. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor,  
e de manhã já me escutais.  
 
Ant. 2 Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus,  
e celebrar o vosso nome glorioso. 
 
Cântico 1Cr 29,10-13   
 
Honra e glória, só a Deus 
Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo (Ef 1,3).  
 
=10 Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, † 
Senhor Deus de Israel, o nosso pai, * 
desde sempre e por toda a eternidade!  
 
=11 A vós pertencem a grandeza e o poder, †  
toda a glória, esplendor e majestade,*  
pois tudo é vosso: o que há no céu e sobre a terra!  
 
= A vós, Senhor, também pertence a realeza, †  
pois sobre a terra, como rei, vos elevais! *  
12 Toda glória e riqueza vêm de vós!  
 
= Sois o Senhor e dominais o universo, †  
em vossa mão se encontra a força e o poder, *  
em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce!  
 
=13 Agora, pois, ó nosso Deus, eis-nos aqui! †  
e, agradecidos, nós queremos vos louvar *  
e celebrar o vosso nome glorioso!  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.   
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Ant. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus,  
e celebrar o vosso nome glorioso.  
 
Ant. 3 Adorai o Senhor no seu templo sagrado. 
Salmo 28(29)  
 
A voz poderosa de Deus 
 
Do céu veio uma voz que dizia: 'Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado' (Mt 3,17).  
 
–1 Filhos de Deus, tributai ao Senhor, * 
tributai-lhe a glória e o poder!  
–2 Dai-lhe a glória devida ao seu nome; * 
adorai-o com santo ornamento!  
 
–3 Eis a voz do Senhor sobre as águas, * 
sua voz sobre as águas imensas!  
=4 Eis a voz do Senhor com poder! †  
Eis a voz do Senhor majestosa, *  
sua voz no trovão reboando!  
 
–5 Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, *  
o Senhor quebra os cedros do Líbano.  
–6 Faz o Líbano saltar qual novilho, * 
e o Sarion como um touro selvagem!  
 
=7 Eis que a voz do Senhor lança raios, †  
8 a voz de Deus faz tremer o deserto, * 
faz tremer o deserto de Cades.  
 
=9 Voz de Deus que contorce os carvalhos, †  
voz de Deus que devasta as florestas! *  
No seu templo os fiéis bradam: 'Glória!'  
 
–10 É o Senhor que domina os dilúvios, * 
o Senhor reinará para sempre.  
–11 Que o Senhor fortaleça o seu povo, * 
e abençoe com paz o seu povo!  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.   
 
Ant. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. 
 
OFERTÓRIO  
 
1 - A fé é compromisso, que é preciso repartir / em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. / Nós 
somos missionários: eis a nossa vocação. / Jesus convida a todos, ai de mim, se eu me calar! 
Refrão: Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos / pão e vinho, dons da terra e do trabalho. / Pela Igreja 
missionária vos louvamos. / Vede a messe, que precisa de operários. (bis) 
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2 - Há muitos consagrados anunciando sem temer, / e tantos perseguidos dando a vida pela fé. / Mas 
quem faz de sua vida um sinal de comunhão / também dá testemunho, nos convida à conversão. 
 
COMUNHÃO 
 
Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua Igreja, pois, todos nós 
participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. 
 
1. O pão que, reunidos, nós partimos é a participação do Corpo do Senhor. 
 
2. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no Sangue do Senhor. 
 
Ant. Bendito seja o Senhor, nosso Deus! 
O Messias e seu Precursor 
 
–68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  
porque a seu povo visitou e libertou;  
–69 e fez surgir um poderoso Salvador * 
na casa de Davi, seu servidor,  
 
–70 como falara pela boca de seus santos, *  
os profetas desde os tempos mais antigos,  
–71 para salvar-nos do poder dos inimigos *  
e da mão de todos quantos nos odeiam.  
 
–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  
recordando a sua santa Aliança  
–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  
de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo,  
= a ele nós sirvamos sem temor †  
75 em santidade e em justiça diante dele, *  
enquanto perdurarem nossos dias.  
 
=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  
pois irás andando à frente do Senhor *  
para aplainar e preparar os seus caminhos,  
–77 anunciando ao seu povo a salvação, * 
que está na remissão de seus pecados;  
 
–78 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 
–79 para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 
= e na sombra da morte estão sentados   
e para dirigir os nossos passos, *  
guiando-os no caminho da paz.  
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Bendito seja o Senhor, nosso Deus! 
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COMUNIDADE DE CARATINGA 
 
Refrão: Oh, Luz do Senhor, que vem sobre a Terra, Inunda meu Ser, permanece em nós! 
 
Motivação por conta do presidente  
 
Canto:  Senhor e Criador que és nosso Deus 
Vem inspirar estes filhos teus 
Em nossos corações derrama tua paz 
E um povo renovado ao mundo mostrarás 
 
Sentimos que tu és a nossa luz 
Fonte do amor, fogo abrasador 
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus 
Pedimos nesta hora os dons do teu amor 
 
Se temos algum bem, virtude ou dom 
não vem de nós, vem do teu favor 
Pois que sem ti ninguém 
Ninguém pode ser bom 
Só tu podes criar a vida interior 
 
Infunde, pois agora em todos nós 
Que como irmãos vamos refletir 
A luz do teu saber e a força do querer 
A fim de que possamos juntos construir 
 
E juntos cantaremos sem cessar 
Cantos de amor para te exaltar 
És Pai, és Filho e és Espírito de paz 
Por isso em nossa mente Tu sempre reinarás 
Amém, aleluia. 
 
SILÊNCIO 
 
CANTO ACLAMAÇÃO  
 
Anúncio do Evangelho (Jo 20.19-23) 
— O Senhor esteja convosco. 
— Ele está no meio de nós. 
— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João. 
— Glória a vós, Senhor. 
 
 
 

 

ADORAÇÃO DE DISCERNIMENTO 
Hora: 19H 

 

SE
G

U
N

D
A

-F
EI

R
A

 

DIA 2 DE 
JULHO 



 

23 

 
 
19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas 
do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz 
esteja convosco”. 20Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se 
alegraram por verem o Senhor. 21Novamente, Jesus disse: “A paz esteja convosco. Como o Pai me 
enviou, também eu vos envio”. 22E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: “Recebei o 
Espírito Santo. 23A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, 
eles lhes serão retidos”. 
— Palavra da Salvação. 
 
REFLEXÃO... 
SILÊNCIO  
PODE HAVER PRECES SE FOR OPORTUNO...   
CANTO PARA BÊNÇÃO FINAL 
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COMUNIDADE DE SAN MARTIN 
 
Verm. 3 ª Feira. S. Tomé Ap, festa. 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
 
HIMNO: VOSOTROS QUE ESCUCHASTEIS LA LLAMADA 
 
Vosotros, que escuchasteis la llamada 
de viva voz que Cristo os dirigía, 
abrid nuestro vivir y nuestra alma 
al mensaje de amor que él nos envía. 
 
Vosotros, que invitados al banquete 
gustasteis el sabor del nuevo vino, 
llenad el vaso, del amor que ofrece, 
al sediento de Dios en su camino. 
 
Vosotros, que tuvisteis tan gran suerte 
de verle dar a muertos nueva vida, 
no dejéis que el pecado y que la muerte 
nos priven de la vida recibida. 
 
Vosotros, que lo visteis ya glorioso, 
hecho Señor de gloria sempiterna, 
haced que nuestro amor conozca el gozo 
de vivir junto a él la vida eterna. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant 1. Dijo Tomás: «Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?»  
Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida.» 
 
SALMO 62, 2-9 - EL ALMA SEDIENTA DE DIOS 
 
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
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Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de manjares exquisitos, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Dijo Tomás: «Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?»  
Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida.» 
 
Ant 2. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús;  
Le dijeron los otros discípulos: «Hemos visto al Señor.» Aleluya. 
 
CÁNTICO: TODA LA CREACIÓN ALABE AL SEÑOR - DN 3, 57-88. 56 
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor. 
 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 
 
Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 
 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 
 
Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 
 
 

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 

noche y día, bendecid al Señor. 

 

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 

rayos y nubes, bendecid al Señor. 

 

Bendiga la tierra al Señor, 

ensálcelo con himnos por los siglos. 
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Montes y cumbres, bendecid al Señor; 

cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 

 

Manantiales, bendecid al Señor; 

mares y ríos, bendecid al Señor. 

 

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 

aves del cielo, bendecid al Señor. 

 

Fieras y ganados, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos. 

 

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 

bendiga Israel al Señor. 

 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 

siervos del Señor, bendecid al Señor. 

 

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 

santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 

 

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos. 

 

Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 

ensalcémoslo con himnos por los siglos. 

 

Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 

alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 

 

No se dice Gloria al Padre. 

 

Ant. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús;  

Le dijeron los otros discípulos: «Hemos visto al Señor.» Aleluya. 
 
Ant 3. Trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. 
 
SALMO 149 - ALEGRÍA DE LOS SANTOS 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
 
Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
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con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
 
para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 
 
Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. 

 

 
OFERTORIO 
  
Una espiga dorada por el sol  
el racimo que corta el viñador  
/se convierte la hora pan y vino de amor  
en el cuerpo y la sangre del Señor/.  
 
Compartimos la misma comunión  
somos trigos del mismo sembrador  
/un molino la vida nos tritura con dolor  
Dios nos hace Eucaristía en el amor/.  
 
Como granos que han hecho el mismo pan  
como notas que tejen un cantar  
/como gotas de agua que se funden en el mar  
los cristianos un cuerpo formaran/.  
 
En la mesa de Dios se sentaran  
como hijos su pan comulgaran  
/una misma esperanza caminando cantaran  
en la vida como hermanos se amaran/. 
 
COMUNIÓN 
  
Andando por el camino, te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, 
tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 
 
TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN, 
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN.  
 
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, techo comida y calor; 
sentados como amigos a compartir el cenar, 
allí te conocimos, al repartirnos el pan.  
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Andando por los caminos te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.  

 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. ¿No has creído, Tomás, sino después de haberme visto?  
Dichosos los que sin ver han creído. Aleluya. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR      Lc 1, 68-79 
 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo. 
Suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas: 
 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días. 
 
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, 
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados. 
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. ¿No has creído, Tomás, sino después de haberme visto?  
Dichosos los que sin ver han creído. Aleluya. 
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COMUNIDADE DO CHILE 
 
VÍSPERAS 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 
 
HIMNO: COLUMNAS DE LA IGLESIA, PIEDRAS VIVAS 
 
¡Columnas de la Iglesia, piedras vivas! 
¡Apóstoles de Dios, grito del Verbo! 
Benditos vuestros píes, porque han llegado 
para anunciar la paz al mundo entero. 
 
De pie en la encrucijada de la vida, 
del hombre peregrino y de los pueblos, 
lleváis agua de Dios a los cansados, 
hambre de Dios lleváis a los hambrientos. 
 
De puerta en puerta va vuestro mensaje, 
que es verdad y es amor y es Evangelio. 
no temáis, pecadores, que sus manos 
son caricias de paz y de consuelo. 
 
Gracias, Señor, que el pan de tu palabra 
nos llega por tu amor, pan verdadero; 
gracias, Señor, que el pan de vida nueva 
nos llega por tu amor, partido y tierno. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant 1. Dijo Tomás: «Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?»  
Jesús le Respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida.» 
 
Salmo 115 - ACCIÓN DE GRACIAS EN EL TEMPLO 
 
Tenía fe, aun cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!» 
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.» 
 

 

VÉSPERAS 
Hora: 19H 
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¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo. 
 
Vale mucho a los ojos del Señor 
la vida de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Dijo Tomás: «Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?» Jesús le 
respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida.» 
 
Ant 2. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús; le dijeron los 
otros discípulos: «Hemos visto al Señor.» Aleluya. 
 
Salmo 125 - DIOS, ALEGRÍA Y ESPERANZA NUESTRA 
 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 
 
Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos.» 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 
 
Que el Señor cambie nuestra suerte 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. 
 
Al ir, iban llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelven cantando, 
trayendo sus gavillas. 



 

31 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús; dijéronle los 
otros discípulos: «Hemos visto al Señor.» Aleluya. 
 
Ant 3. Trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. 
 
CÁNTICO: EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN - EF 1, 3-10 
 
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados 
e irreprochables ante él por el amor. 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, 
las del cielo y las de la tierra. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Introduje mis dedos en el lugar de los clavos, puse mi mano en su costado, y exclamé:  
«¡Señor mío y Dios mío!» Aleluya. 
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CÁNTICO DE MARÍA. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR LC 1, 46-55 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 
El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Introduje mis dedos en el lugar de los clavos, puse mi mano en su costado, y exclamé:  
«¡Señor mío y Dios mío!» Aleluya. 
 
PRECES - Edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo: 
 
ACUÉRDATE, SEÑOR, DE TU IGLESIA. 
 
Padre santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a 
los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres 
 
Oremos ahora al Padre, como Jesús enseñó a los apóstoles: PADRE NUESTRO... 
 
ORACION 
Concédenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta de santo Tomás; que la intercesión de este apóstol, 
que reconoció y confesó a Cristo como a su Señor y su Dios, nos haga crecer en la fe, para que así, 
creyendo en Jesús, el Mesías, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
CONCLUSIÓN  
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén.  
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COMUNIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
Verde.4 ª Feira da 13ª semana TC 
Leituras: Am 5, 14-15.21-24; Sl 49(50); Mt 8, 28-34 
 
ENTRADA 
Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe 
Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei 
Para ser Meu profeta entre as nações Eu te escolhi 
Onde te envio irás, o que te mando proclamarás! 
 
Tenho que gritar, tenho que arriscar 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de Ti, como calar 
Se Tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de Ti, como calar 
Se Tua voz arde em meu peito? 
 
Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei 
Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei 
Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir 
Para edificar, construirás e plantarás! 
 
Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe 
Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está 
Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei 
É hora de lutar, porque Meu povo sofrendo está. 
 
ATO PENITENCIAL 
Senhor que viestes salvar 
Os corações arrependidos 
Piedade, Piedade 
Piedade de nós 
Ó, Cristo que viestes chamar 
Os pecadores humilhados 
Piedade, Piedade 
Piedade de nós 
Senhor que intercedeis por nós 
Junto a Deus Pai que nos perdoa 
Piedade, Piedade 
Piedade de nós 
Piedade, Piedade 
Piedade de nós 

 

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
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OFERTÓRIO 
Daqui do meu lugar, eu olho teu altar, 
E fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. 
Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos, 
Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. 
 
Somos a Igreja do pão, 
Do pão repartido e do abraço e da paz. (bis) 
 
Daqui do meu lugar, Eu olho o teu altar, 
E fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão, 
Viveste aquela paz, 
E a deste aos teus irmãos; 
Criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu. 
Somos a Igreja da paz, da paz partilhada e do abraço e do pão. (bis) 
 
COMUNHÃO 
Cristo, quero ser instrumento de Tua 
Paz e do Teu infinito amor 
Onde houver ódio e rancor, que eu 
Leve a concórdia, que eu leve o amor 
 
 Onde há ofensa que dói, 
Que eu leve o perdão 
Onde houver a discórdia, 
Que eu leve a união e Tua paz 
 
Onde encontrar um irmão a chorar de 
Tristeza, sem ter voz e nem vez 
Quero bem no seu coração, semear 
Alegria, pra florir gratidão.  
 
Mestre, que eu saiba amar, 
Compreender, consolar e dar sem receber 
Quero sempre mais perdoar, trabalhar 
Na conquista e vitória da paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 

 

 
 
COMUNIDADE BASÍLICA DE BUENOS AIRES 
 
Verde. 5 ª Feira da 13ª semana TC 
Leituras: Am 7, 10-17; Sl 18(19); Mt 9, 1-8 
 
REFRÃO: Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, ele afasta o medo.  
 
V. Vinde, ó Deus em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.  
 
HINO 
Já surge a luz dourada,  
a treva dissipando, 
que as almas do abismo  
aos poucos vai levando. 
 
Dissipa-se a cegueira  
que a todos envolvia;  
alegres caminhemos  
na luz de um novo dia.  
 
Que a luz nos traga paz,  
pureza ao coração:  
longe a palavra falsa,  
o pensamento vão.  
 
Decorra calmo o dia:  
a mão, a língua, o olhar.  
Não deixe nosso corpo  
na culpa se manchar.  
 
Do alto, nossos atos  
Deus vê, constantemente;  
solícito nos segue  
da aurora ao sol poente.  
 
A glória seja ao Pai,  
ao Filho seu também;  
ao Espírito igualmente,  
agora e sempre. Amém. 
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SALMODIA  
 
Ant. 1 Despertem a harpa e a lira,  
eu irei acordar a aurora. 
 
Salmo 56(57)  
 
Oração da manhã numa aflição 
Este salmo canta a Paixão do Senhor (Sto. Agostinho).  
 
–2 Piedade, Senhor, piedade, *  
pois em vós se abriga a minh’alma!  
– De vossas asas, à sombra, me achego, *  
até que passe a tormenta, Senhor!  
 
–3 Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, *  
a este Deus que me dá todo o bem.  
=4 Que me envie do céu sua ajuda †  
e confunda os meus opressores! *  
Deus me envie sua graça e verdade!  
 
–5 Eu me encontro em meio a leões, *  
que, famintos, devoram os homens;  
– os seus dentes são lanças e flechas, *  
suas línguas, espadas cortantes.  
 
–6 Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, * 
vossa glória refulja na terra!  
 
–7 Prepararam um laço a meus pés, *  
e assim oprimiram minh’alma;  
– uma cova me abriram à frente, *  
mas na mesma acabaram caindo.  
 
–8 Meu coração está pronto, meu Deus, * 
está pronto o meu coração!  
–9 Vou cantar e tocar para vós: *  
desperta, minh’alma, desperta!  
– Despertem a harpa e a lira, *  
eu irei acordar a aurora!  
 
–10 Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, *  
dar-vos graças, por entre as nações!  
–11 Vosso amor é mais alto que os céus, *  
mais que as nuvens a vossa verdade!  
 
–12 Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, * 
vossa glória refulja na terra!  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
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Ant. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora.  
 
Ant. 2 O meu povo há de fartar-se de meus bens. 
 
CÂNTICO JR 31,10-14  
 
A felicidade do povo libertado 
 
Jesus iria morrer... para reunir os filhos de Deus dispersos (Jo 11,51.52). 
 
–10 Ouvi, nações, a palavra do Senhor * 
e anunciai-a nas ilhas mais distantes:  
– ‘Quem dispersou Israel, vai congregá-lo, *  
e o guardará qual pastor a seu rebanho!’  
 
–11 Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó *  
e o libertou do poder do prepotente.  
=12 Voltarão para o monte de Sião, †  
entre brados e cantos de alegria *  
afluirão para as bênçãos do Senhor:  
 
– para o trigo, o vinho novo e o azeite; *  
para o gado, os cordeirinhos e as ovelhas.  
– Terão a alma qual jardim bem irrigado, *  
e sede e fome nunca mais hão de sofrer.  
 
–13 Então a virgem dançará alegremente, *  
também o jovem e o velho exultarão;  
– mudarei em alegria o seu luto, *  
serei consolo e conforto após a pena.  
–14 Saciarei os sacerdotes de delícias, *  
e meu povo há de fartar-se de meus bens!  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.   
 
Ant. O meu povo há de fartar-se de meus bens.  
 
Ant. 3 Grande é o Senhor e muito digno de louvores 
na cidade onde ele mora. † 
 
SALMO 47(48)  
Ação de graças pela salvação do povo 
 
–3 † Seu monte santo, esta colina encantadora *  
é a alegria do universo.  
– Monte Sião, no extremo norte situado, *  
és a mansão do grande Rei!  
–4 Deus revelou-se em suas fortes cidadelas *  
um refúgio poderoso.  
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–5 Pois eis que os reis da terra se aliaram, *  
e todos juntos avançaram;  
–6 mal a viram, de pavor estremeceram, * 
debandaram perturbados.  
 
–7 Como as dores da mulher sofrendo parto, *  
uma angústia os invadiu;  
–8 semelhante ao vento leste impetuoso, *  
que despedaça as naus de Társis.  
 
–9 Como ouvimos dos antigos, contemplamos: *  
Deus habita esta cidade,  
– a cidade do Senhor onipotente, *  
que ele a guarde eternamente!  
 
–10 Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade *  
em meio ao vosso templo;  
–11 com vosso nome vai também vosso louvor *  
aos confins de toda a terra.  
 
– Vossa direita está repleta de justiça, *  
12 exulte o monte de Sião!  
– Alegrem-se as cidades de Judá *  
com os vossos julgamentos!  
 
–13 Vinde a Sião, fazei a volta ao seu redor *  
e contai as suas torres;  
–14 observai com atenção suas muralhas, *  
visitai os seus palácios,  
 
– para contar às gerações que hão de vir, *  
15 como é grande o nosso Deus!  
– O nosso Deus é desde sempre e para sempre: *  
Será ele o nosso guia!  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.  
 
Ant. Grande é o Senhor e muito digno de louvores 
na cidade onde ele mora.  
 
LEITURA BREVE             IS 66,1-2  
Isto diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra é o apoio de meus pés. Que casa é esta que edificareis 
para mim, e que lugar é este para meu descanso? Tudo isso foi minha mão que fez, tudo isso é meu, diz 
o Senhor. Mas eu olho para este, para o pobrezinho de alma abatida, que treme ao ouvir a minha 
palavra.  
 
RESPONSÓRIO BREVE  
R. Clamo de todo o coração:  
* Atendei-me, ó Senhor! R. Clamo...  
V. Quero cumprir vossa vontade.* Atendei-me... 
Glória ao Pai. R. Clamo de todo.  
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CÂNTICO EVANGÉLICO (BENEDICTUS) Lc 1,68-79 
 
Ant. Sirvamos ao Senhor em justiça e santidade,  
e de nossos inimigos haverá de nos salvar. 
 
O Messias e seu Precursor 
 
–68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  
porque a seu povo visitou e libertou;  
–69 e fez surgir um poderoso Salvador * 
na casa de Davi, seu servidor,  
 
–70 como falara pela boca de seus santos, *  
os profetas desde os tempos mais antigos,  
–71 para salvar-nos do poder dos inimigos *  
e da mão de todos quantos nos odeiam.  
 
–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  
recordando a sua santa Aliança  
–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  
de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo,  
= a ele nós sirvamos sem temor †  
75 em santidade e em justiça diante dele, *  
enquanto perdurarem nossos dias.  
 
=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  
pois irás andando à frente do Senhor *  
para aplainar e preparar os seus caminhos,  
–77 anunciando ao seu povo a salvação, * 
que está na remissão de seus pecados;  
 
–78 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 
–79 para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 
= e na sombra da morte estão sentados   
e para dirigir os nossos passos, *  
guiando-os no caminho da paz.  
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.   
 
Ant. Sirvamos ao Senhor em justiça e santidade,  
e de nossos inimigos haverá de nos salvar.  
 
PRECES  
Demos graças a Cristo que nos concede a luz deste novo dia; e lhe peçamos:  
R. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos!  
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Senhor, que vos entregastes como vítima pelos nossos pecados,  
– aceitai os trabalhos que já começamos e os nossos planos de ação para hoje.  
 
Senhor, que alegrais nossos olhos com a luz deste novo dia,  
– sede vós mesmo a luz dos nossos corações. R.  
 
Tornai-nos generosos para com todos,  
– para sermos imagens fiéis da vossa bondade. R.  
 
Fazei-nos desde a manhã sentir o vosso amor,  
– para que a vossa alegria seja hoje a nossa força. R.  
 
(intenções livres) 
 
PAI NOSSO 
 
ORAÇÃO 
Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde; 
expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Que 
convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. 
 
CONCLUSÃO DA HORA 
O Senhor nos abençoe,  
nos livre de todo o mal  
e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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PROVINCIAL E CONSELHO 
 
CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
 
ENTRADA  
1. De todos os cantos viemos, 
para louvar o Senhor, 
Pai de eterna bondade, 
Deus vivo, libertador. 
Todo o povo reunido, 
num canto novo louvor: 
 
GLORIFICADO SEJA, 
BENDITO SEJA JESUS REDENTOR! (BIS) 
 
2. Lavradores e operários, 
todo o povo lutador, 
trazendo nas mãos os frutos  
e as marcas de sofredor. 
A vida e a luta ofertamos 
no altar de Deus Criador. 
 
ATO PENITENCIAL 
 
Senhor tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado no amor! 
 
OFERTÓRIO 
 
1-As mesmas mãos que plantaram a semente 
Aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou 
Aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará 
No nosso altar.  
A LIBERDADE HAVERÁ, A IGUALDADE HAVERÁ 
E NESSA FESTA, ONDE A GENTE É IRMÃO 
O DEUS DA VIDA SE FAZ COMUNHÃO 
 
2-Na flor do altar o sonho da paz mundial. A luz 
Acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro 
Aberto o amor se derrama total no nosso altar.  
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3-Bendito sejam os frutos da terra de Deus 
Bendito sejam o trabalho e a nossa união 
Bendito seja Jesus, que conosco estará além 
Do altar.  
 
COMUNHÃO 
 
Quando te dominas o cansaço,        
e já não puderes dar um passo. 
Quando o bem ao mal ceder, 
e tua vida não quiser 
ver um novo amanhecer: 
 
Levanta-te e come, levanta-te e come... 
que o caminho é longo,  caminho longo! 
Eu sou teu alimento, ó caminheiro!     
Eu sou o   pão da vida   verdadeiro! 
Te faço caminhar, vale e monte atravessar.... 
pela Eucaristia, Eucaristia! 
  
Quando te perderes no deserto,       
 e a morte então sentires perto, 
 sem mais forças pra subir, 
 sem coragem de assumir 
 o que Deus de ti pedir:  
   
Quando a dor, o medo a incerteza,       
tenham de apagar tua chama acesa, 
E tirar do coração a alegria e a paixão 
de lutar não ser em vão:  
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ORDINÁRIO DA MISSA 

                         P: Presidente                   A: Asamblea 

 
Português 

 

Ritos Iniciais 

 

P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. 

A: Amém.  

 

P: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 

do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

convosco! 

 

A: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 

Cristo. 

 

Ato penitencial 

 

Primeira fórmula 

 

P: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas 

para celebramos dignamente os santos mistérios. 

Confessemos os nossos pecados. 

 

A: 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. 

 

 

Segunda fórmula 
 

P: No inicio desta celebração eucarística, 

peçamos a conversão do coração, fonte de 

reconciliação comunhão com Deus e com os 

irmãos e irmãs. 

     

P: Tende compaixão de nós, Senhor. 

 

A: Porque somos pecadores. 

 

P: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 

 

A: E dai-nos a vossa salvação. 

 

Español 
 

Ritos iniciales 
 

P: En el nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo.  

A: Amén.  

 

P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 

del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén 

con vosotros.  

 

A: Y con tu espíritu. 

 

 

Acto penitencial.  
 

Primera fórmula 

 

P: Para celebrar dignamente estos sagrados 

misterios, reconozcamos nuestros pecados.  

 

 

A: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 

vosotros, hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi 

culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 

ruego a Santa María, siempre Virgen, a los 

ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 

intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.  

  

 

Segunda fórmula 

 

P: Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y 

nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, 

nuestro espíritu al arrepentimiento, para 

acercarnos a la mesa del Señor. 

 

P: Señor, ten misericordia de nosotros. 

 

A: Porque hemos pecada contra ti. 

 

P: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

 

A: Y danos tu salvación. 
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P: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 

perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 

eterna. 

A: Amém. 

 

Kyrie 

 

P: Senhor, tende piedade de nós. 

A: Senhor, tende piedade de nós. 

P: Cristo, tende piedade de nós. 

A: Cristo, tende piedade de nós. 

P: Senhor, tende piedade de nós. 

A: Senhor, tende piedade de nós. 

 

Hino de louvor 

 

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 louvamos, 

nós vos bendizemos, 

nós vos adoramos, 

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, 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. 

 

Liturgia da Palavra 

 

Leitor: Palavra do Senhor. 

A: Graças a Deus. 

 

Proclamação do Evangelho 

 

P: O Senhor esteja convosco. 

A:  Ele está no meio de nós. 

P: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo N. 

A: Glória a vós Senhor. 
 

Ao final diz: 

P: Palavra da Salvação. 

A: Glória vós Senhor. 

 

 

P: Dios todopoderoso tenga misericordia de 

nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a 

la vida eterna. 

A: Amén. 

 

Kyrie 

 

P: Señor, ten piedad.  

A: Señor, ten piedad.  

P: Cristo, ten piedad.  

A: Cristo, ten piedad. 

P: Señor, ten piedad.  

A: Señor, ten piedad. 
 
Himno del gloria  

 

Gloria a Dios en el cielo,  

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos,  

te bendecimos,  

te adoramos,  

te glorificamos,  

te damos gracias,  

Señor Dios, Rey celestial,  

Dios Padre todopoderoso.  

Señor Hijo único, Jesucristo,  

Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre;  

tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros;  

tú que quitas el pecado del mundo, atiende 

nuestra súplica;  

tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros;  

porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,  

sólo tú Altísimo Jesucristo,  

con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 

 

Liturgia de la Palabra 

 

Lector: Palabra de Dios.  

A: Te alabamos, Señor.  

 

Lectura del Evangelio 

 

P:  El Señor esté con vosotros.  

A: Y con tu espíritu.  

P: Lectura del Santo Evangelio, según San...  

A: Gloria a ti, Señor.  

 

 

Al final 

P: Palabra del Señor.  

A: Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Profissão de fé 

 

a) Símbolo Niceno-Constantinopolitano 

 

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, 

criador do céu e da terra, 

de todas as coisas visíveis e invisíveis. 

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 

Filho Unigênito de Deus, 

nascido do Pai antes de todos os séculos: 

Deus de Deus, luz da luz, 

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 

gerado, não criado, consubstancial ao Pai. 

Por ele todas as coisas foram feitas. 

E por nós, homens, e para nossa salvação, 

desceu dos céus 

 

 

Todos se inclinam às palavras seguintes até e se 

fez homem. 

 

e se encarnou pelo Espírito Santo, 

no seio da Virgem Maria, 

e se fez homem. 

Também por nós foi crucificado 

sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. 

Ressuscitou ao terceiro dia, 

conforme as Escrituras, e subiu aos céus, 

onde está sentado à direita do Pai. 

E de novo há de vir, em sua glória, 

para julgar os vivos e os mortos; 

e o seu reino não terá fim. 

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, 

e procede do Pai e do Filho; 

e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 

Ele que falou pelos profetas. 

Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. 

Professo um só batismo para remissão dos 

pecados. 

E espero a ressurreição dos mortos 

e a vida do mundo que há de vir. 

Amém. 

 

b) Símbolo apostólico 

 

Creio em Deus Pai todo-poderoso, 

criador do céu e da terra. 

E em Jesus Cristo, seguintes único Filho, nosso 

Senhor; 

Todos se inclinam às palavras seguintes até da 

virgem Maria. 
 

Todos se inclinam às palavras seguintes até da 

Virgem Maria. 

 

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 

nasceu da Virgem Maria; 

Profesión de fe 

 

a) Símbolo Niceno-Constantinopolitano  

 

Creo en un solo Dios, 

Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra,  

de todo lo visible y lo invisible. 

 

Creo en un solo Señor, Jesucristo,  

Hijo único de Dios,  

nacido del Padre antes de todos los siglos:  

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero,  

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 

Padre,  

por quien todo fue hecho;  

que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación  

bajó del cielo,  

 

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, 

todos se inclinan. 

 

y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de 

María, la Virgen,  

y se hizo hombre;  

y por nuestra causa fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato;  

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día, según las Escrituras,  

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos,  

y su reino no tendrá fin.  

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo,  

que con él Padre y el Hijo recibe una misma adoración 

y gloria,  

y que habló por los profetas.  

 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica  

y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo  

para el perdón de los pecados.  

Espero la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

b) Símbolo apostólico 

 

Creo en Dios, Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo,  

nuestro Señor,  

 
 

En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos 

se inclinan. 

 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo,  

nació de Santa María Virgen,  
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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 comunhão dos santos; 

na remissão dos pecados; 

na ressurreição da carne; 

na vida eterna. 

Amém. 

 

Apresentação das oferendas 

 

P: Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo 

pão que recebemos de vossa bondade, fruto da 

terra e do trabalho humano, que agora vos 

apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 

vida. 

A: Bendito seja Deus para sempre! 

 

P: Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo 

vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da 

videira e do trabalho humano, que agora vos 

apresentamos e para nós se vai tornar vinho da 

salvação.  

A: Bendito seja Deus para sempre! 

 

P: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

 

 

A: Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para a glória do seu nome, 

para o nosso bem e de toda a santa Igreja. Amém. 

 

Oração Eucarística, o sacerdote 

abre os braços e diz: 

 

Oração eucarística 

 

P: O Senhor esteja convosco. 

A Ele está no meio de nós. 

P: Corações ao alto 

A: O nosso coração está em Deus. 

P: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

A: É nosso dever e nossa salvação. 
 

A: Santo, santo, santo, 

Senhor, Deus do universo! 

O céu e a terra proclamam a vossa glória. 

Hosana nas alturas! 

Bendito o que vem em nome do Senhor! 

Hosana nas alturas! 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos,  

al tercer día resucitó de entre los muertos,  

subió a los cielos  

y está sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica,  

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne  

y la vida eterna. Amén. 
 

Presentación de las ofrendas 

 

P: (Pan) Bendito seas, Señor, Dios del universo, 

por el pan, fruto de la tierra y del trabajo del 

hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora 

te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

 
 

A: Bendito seas por siempre, Señor.  

 

P: (Vino) Bendito seas, Señor, Dios del universo, 

por este vino, fruto de la vid y del trabajo del 

hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora 

él será para nosotros bebida de salvación.  

 

A: Bendito seas por siempre, Señor.  

 

P: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y 

vuestro, sea agradable a Dios, Padre 

todopoderoso.  

 

A: El Señor reciba de tus manos este sacrificio 

para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro 

bien y el de toda su santa Iglesia. Amén.  

 
 

 

Plegaria eucarística. 
 

P: El Señor esté con vosotros.  

A: Y con tu espíritu.  

P: Levantemos el corazón.  

A: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios.  

A: Es justo y necesario. 
 

A: Santo, Santo, Santo es el Señor,  

Dios del universo.  

Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.  

Hosanna en el cielo.  

Bendito el que viene en nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo. 
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Ritos de comunhão 

 

Pai nosso que estais nos céus, 

santificado seja o vosso nome; 

venha a nós o vosso reino, 

seja feita a vossa vontade, 

assim na terra como no céu; 

o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 

perdoai-nos as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido; 

e não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do mal. 

 

P: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 

hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 

misericórdia, 

sejamos sempre livres do pecado e protegidos de 

todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 

aguardamos a vinda do Cristo Salvador. 

 

 

A: Vosso é o reino, o poder e a glória para 

sempre! 

 

Rito da paz 

 

P: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

A: O amor de Cristo nos uniu. 

 

Fração do pão 

 

Cordeiro de Deus, 

que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós, 

Cordeiro de Deus, 

que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós, 

Cordeiro de Deus, 

que tirais o pecado do mundo, 

dai-nos a paz. 

Estas palavras podem ser repetidas várias vezes, 

se a fração do pão se prolongar. Contudo, na 

última vez, se diz: dai-nos a paz. 

 

Rito de la Comunión 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre;  

venga a nosotros tu reino;  

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas,  

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden;  

no nos dejes caer en la tentación,  

y líbranos del mal.  

 

 

P: Líbranos de todos los males, Señor, 

y concédenos la paz en nuestros días, 

para que, ayudados por tu misericordia, 

vivamos siempre libres de pecado 

y protegidos de toda perturbación, mientras 

esperamos la gloriosa venida 

de nuestro Salvador Jesucristo. 

 

A: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por 

siempre, Señor. 

 

Rito de la paz.  
 

P: La paz del Señor esté siempre con vosotros.  

A: Y con tu espíritu.  
 

Fracción del pan 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 

 

 

 

Esta aclamación puede repetirse varias veces, si 

la fracción del pan se prolonga. La última vez se 

dice: danos la paz. 

 


