((O ministro extraordinário da comunhão eucarística traz o Pão consagrado e entrega-o ao presidente da
celebração, que o coloca sobre o altar.
Todos se inclinam e cantam um breve
refrão eucarístico ou de adoração.)
(46º Curso: 08.15, p. 34, faixa 23)

T – O pão de Deus é o pão da vida, que
do céu veio até nós. / Ó Senhor, nós vos
pedimos, dá-nos sempre deste pão. (bis)
P – Nós te louvamos Deus de bondade
porque Tu nos dás a cada ano a graça
de esperar com alegria a santa Páscoa.
T – Louvor e glória a ti, ó Deus, força
de paz!
P – Derrama sobre nós o teu Espírito, e
recebe o louvor de todas as pessoas que
te buscam.
T – Louvor e glória a ti, ó Deus, força
de paz!
(Quem preside convida a assembleia a
um breve momento de louvor e agradecimento espontâneos.)

28. ORAÇÃO DO SENHOR

força que derramaste em nós, faze-nos
P – Antes de participarmos do banquete homens e mulheres novos, construtoda Eucaristia, sinal de reconciliação e res do teu reino, pedimos por Jesus teu
vínculo de união fraterna, rezemos jun- Filho e nosso Redentor.
T – Amém.
tos como o Senhor nos ensinou:
T – Pai nosso... pois vosso é o reino, o 32. COLETA FRATERNA
poder e a glória para sempre.
(É o momento de trazer donativos ou
29. COMUNHÃO
oferta em dinheiro para as necessidaP – O Verbo se fez carne e habitou entre des da comunidade, enquanto a assemnós. Hoje desceu do céu a verdadeira paz. bleia canta o n. 10 deste folheto.)
(Mostrando o pão consagrado:)
33. AVISOS
P – Eis o Cordeiro de Deus, aquele que 34. BÊNÇÃO FINAL
tira o pecado do mundo!
P – O Senhor nos abençoe e nos guarT – Senhor, eu não sou digno(a)...
de! O Senhor faça brilhar sobre nós a
(Comunhão: canto nº 14 deste folheto.) sua face e nos seja favorável! O Senhor
dirija para nós o seu rosto e nos dê a
30. ORAÇÃO PESSOAL
paz. Que o Senhor confirme a obra de
(Tempo de silêncio.)
nossas mãos, agora e para sempre.
31. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO T – Em nome do Pai e do Filho e do
Senhor nosso Deus, que nos reuniste Espírito Santo. Amém.
em torno de Jesus Cristo, tornado para P – Bendigamos ao Senhor.
nós alimento de vida e salvação, pela T – Damos graças a Deus.

ENTENDENDO A LITURGIA

Semana Santa
A Semana Santa, que inclui o Tríduo pascal, visa recordar a
Paixão e a Ressurreição de Cristo, desde a sua entrada messiânica em Jerusalém (cf. NALC, n. 31).
Os ritos especiais da Semana Santa, isto é, a bênção e procissão dos ramos, a trasladação do Santíssimo Sacramento depois
da Missa da Ceia do Senhor, a ação litúrgica da Sexta-feira
da Paixão do Senhor e a Vigília pascal, podem-se celebrar em
todas as igrejas e oratórios. Mas convém que, nas igrejas que
não são paroquiais e nos oratórios sejam somente celebrados se
puderem ser realizados dignamente, isto é, com número conveniente de ministros, com a possibilidade de se executar ao
menos algumas partes em canto, e uma suficiente frequência
de fiéis. Senão, conviria que as celebrações fossem realizadas
somente na igreja paroquial e em outras igrejas maiores.

Anotações
1. No Domingo de Ramos, coleta como gesto concreto da Campanha da Fraternidade.

Oração da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te bendizemos pelo
dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a
comunhão na diversidade.
Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de
amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam
e geram indiferença e ódio.
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a
humanidade, em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim
de que possamos testemunhar o Teu amor redentor e partilhar
suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando
pelas veredas da amorosidade.
(CNBB. Diretório da Liturgia e da organização da Igreja no Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém!
Brasil 2021. Brasília: Edições CNBB, 2020, p. 77.)

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23); Jo 8,1-11. 3ª-f.: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30. 4ª-f.: Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Dn 3,52.5354.55.56-57; Jo 8,31-42. 5ª-f.: Anunciação do Senhor, solenidade – Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38.. 6ª-f.: Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42. Sábado: Ez 37,2128; Jr 31,10.11-12ab.13; Jo 11,45-56. Domingo: Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – Mc 11,1-10; Is 50,4-7;Sl 21(22); Fl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 ou abrev. 15,1-39.
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5º Domingo da Quaresma – Ano B
21 de março de 2021 – Ano XXXVIII – Nº 2166

SE ALGUÉM ME QUER SERVIR, SIGA-ME
RITOS INICIAIS
A – Deus nos reúne para ouvir sua
palavra e nos comprometer com a
caminhada pascal iniciada por seu
Filho, Jesus. Ele vence as forças da
morte e nos leva a viver a vida em sua
plenitude. Dispostos, iniciemos nossa
celebração, cantando.

1. LADAINHA DOS SANTOS
(46º Curso: 08.15, p. 41, faixa 29)

Senhor, tende piedade de nós. / Senhor,
tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. / Cristo,
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. / Senhor,
tende piedade de nós.
Coro: Santa Maria, Mãe de Deus, /
Ass: rogai por nós.
São Miguel, / rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, / rogai por nós.
São João Batista, / rogai por nós.
São José, / rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, / rogai por nós.
Santo André, / rogai por nós.
São João, / rogai por nós.
Santa Maria Madalena, / rogai por nós.
Santo Estêvão, / rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia, / rogai por nós.
São Lourenço, / rogai por nós.
Santas Perpétua e Felicidade, /
rogai por nós.
Santa Inês, / rogai por nós.
São Gregório, / rogai por nós.
Santo Agostinho, / rogai por nós.
Santo Atanásio, / rogai por nós.
São Basílio, / rogai por nós.
São Martinho, / rogai por nós.
São Bento, / rogai por nós.
São Francisco e São Domingos, /
rogai por nós.
São Francisco Xavier, / rogai por nós.
São João Maria Vianney, / rogai por nós.
Santa Catarina de Sena, / rogai por nós.
Santa Teresa de Jesus, / rogai por nós.
Santa Teresinha, / rogai por nós.
Santa Paulina, / rogai por nós.

São João Paulo II, / rogai por nós.
Santa Teresa de Calcutá, / rogai por nós.
Santa Dulce dos Pobres, / rogai por nós.
Santos mártires de nosso tempo, /
rogai por nós.
Todos os Santos e Santas de Deus, /
rogai por nós.
P – Começamos a nossa celebração quaresmal invocando a Cristo e a seus Santos. Invoquemos agora a misericórdia de
Deus, para que nos conceda seu perdão,
nos renove e nos prepare para celebrar
as festas da Páscoa. Oremos em silêncio,
reconheçamos nossas culpas.
(silêncio)
Sede-nos propício, / vos pedimos,
Senhor.
Livrai-nos de todo mal, / vos pedimos,
Senhor.
Salvai-nos de todo o pecado, / vos pedimos, Senhor.
Livrai-nos da morte eterna, / vos pedimos, Senhor.
Por vossa encarnação, / vos pedimos,
Senhor.
Por vosso batismo e vosso jejum, / vos
pedimos, Senhor.
Por vossa morte e ressurreição, / vos
pedimos, Senhor.
Apesar de nossos pecados, / vos pedimos, Senhor.
Cristo, ouvi-nos! / Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos! / Cristo, atendei-nos.

2. ORAÇÃO

diz o Senhor, em que concluirei com
a casa de Israel e a casa de Judá uma
nova aliança; 32não como a aliança que
fiz com seus pais, quando os tomei pela
mão para retirá-los da terra do Egito, e
que eles a violaram, mas eu fiz valer a
força sobre eles, diz o Senhor.
33
“Esta será a aliança que concluirei
com a casa de Israel, depois desses dias,
− diz o Senhor: − imprimirei minha lei
em suas entranhas, e hei de inscrevê-la
em seus coração; serei seu Deus e eles
serão meu povo.
34
Não será mais necessário ensinar
seu próximo ou seu irmão, dizendo:
‘Conhece o Senhor!’ Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz
o Senhor, pois perdoarei sua maldade, e
não mais lembrarei o seu pecado”.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

4. SALMO 50 (51)
(Salmos e Aclamações / ano B: 11.11 – vol. I, p. 28)

Criai em mim / um coração que seja
puro. / Criai em mim / um coração
que seja puro.
3
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! / Na imensidão de vosso amor,
purificai-me! / 4Lavai-me todo inteiro
do pecado, / e apagai completamente a
minha culpa!
12
Criai em mim um coração que seja
puro, / dai-me de novo um espírito decidido. / 13Ó 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! / 15Ensinarei vosso caminho aos
pecadores, / e para vós se voltarão os
transviados.
(Tempo de silêncio)

P – Oremos. (Pausa para oração)
Senhor, nosso Deus, dai-nos por vossa
graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a
entregar-se à morte no seu amor pelo
mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito
Santo.
T – Amém.
5. SEGUNDA LEITURA
Leitura da Carta aos Hebreus (5,7LITURGIA DA PALAVRA
9) – 7Cristo, nos dias e sua vida terresA – Como participar da glória de tre, dirigiu preces e súplicas, com forte
clamor e lágrimas, àquele que era capaz
Deus? Escutemos sua Palavra.
de salvá-lo da morte. E foi atendido,
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, / 3. PRIMEIRA LEITURA
por causa de sua entrega a Deus.
8
rogai por nós.
Leitura do Livro do Profeta JereMesmo sendo Filho, aprendeu o que
31
mias (31,31-34) – Eis que virão dias, significa a obediência a Deus por aquilo
São João XXIII, / rogai por nós.

que ele sofreu. 9Mas, na consumação de
sua vida, tornou-se causa de salvação
eterna para todos os que lhe obedecem.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

6. ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
(Salmos e Aclamações / ano B: 11.11 – vol. I, p. 29)

Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus. /
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus.
Se alguém me quer servir, que venha
atrás de mim; / e onde eu estiver, ali
estará meu servo.
P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Proclamação do evangelho de Jesus
Cristo segundo João.
T – Glória a vós, Senhor.
(12,20-33) – Naquele tempo, 20havia
alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a
festa. 21Aproximaram-se de Filipe, que
era de Betsaida da Galileia, e disseram:
“Senhor, gostaríamos de ver Jesus”.
22
Filipe combinou com André, e dos
dois foram falar com Jesus. 23Jesus
respondeu-lhes: “Chegou a hora em
que o Filho do Homem vai ser glorificado. 24Em verdade, em verdade vos
digo: Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão
de trigo; mas, se morre, então produz
muito fruto.
25
Quem se apega à sua vida, perde-a; mas quem faz pouca conta de sua
vida neste mundo, conservá-la-á para a
vida eterna. 26Se alguém me quer servir,
siga-me e onde eu estou estará também
o meu servo. Se alguém me serve, meu
Pai o honrará.
27
Agora sinto-me angustiado. E que
direi? ‘Pai, livra-me desta hora?’ Mas
foi precisamente para esta hora que eu
vim. 28Pai, glorifica o teu nome!” Então, veio uma voz do céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo!”
29
A multidão que aí estava e ouviu,
dizia que tinha sido um trovão. Outros
afirmavam: “Foi um anjo que falou
com ele!”.
30
Jesus respondeu e disse: “Essa voz
que ouvistes não foi por causa de mim,
mas por causa de vós. 31É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, 32e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a
mim”. 33Jesus falava assim para indicar
de que morte iria morrer.
– Palavra da Salvação.
T – Glória a vós, Senhor.
(Tempo de silêncio)

7. HOMILIA

(Após a homilia, pausa para reflexão.)

8. PROFISSÃO DE FÉ

P – Cheios de confiança, professemos
a nossa fé.
T – Creio em Deus Pai...

9. ORAÇÃO COMUNITÁRIA

P – Roguemos, irmãos e irmãs, por todas as necessidades da santa Igreja e da
humanidade.
1. Senhor, dai ao Santo Padre, o Papa
Francisco, que celebra o oitavo ano do
seu pontificado, o mesmo vigor que
marcou os primeiros passos dos Apóstolos no seguimento de Jesus.
T – Senhor, escutai a nossa prece.
2. Senhor, dai força e serenidade para
que os bispos e os presbíteros sejam,
como os apóstolos Filipe e André,
aqueles que conduzem o povo e seus
anseios para Jesus.
3. Senhor, inspirai, na mente e no coração dos governantes, ações e projetos
vigorosos que ajudem a humanidade a
superar os graves problemas do mundo.
4. Senhor, iluminai nossos catequistas,
para que sejam instrumentos do vosso
amor, tornando Jesus conhecido e amado pelos catequizandos.
5. Senhor, que glorificastes vosso Filho, dai-nos discernimento e vigor
para sermos promotores do diálogo e
da unidade.
(Preces espontâneas)
P – Deus eterno e cheio de amor, que
para a nossa salvação entregastes vosso próprio Filho, fazei que, acolhendo
vossa palavra, sejamos por ela conduzidos às alegrias eternas. Pelo mesmo
Cristo, nosso Senhor. T –Amém.
.

LITURGIA EUCARÍSTICA

10. CANTO DE PREPARAÇÃO
DAS OFERENDAS
(48º curso: 10.20, p. 57, nº 26)

O vosso coração de pedra se converterá, / em novo, em novo coração.
1. Tirarei do vosso peito / vosso coração de pedra, / no lugar colocarei / novo
coração de carne.
2. Dentro em vós eu plantarei, / plantarei o meu espírito: / amareis os meus
preceitos, / seguireis o meu amor.
3. Dentre todas as nações / com amor
os tirarei, / qual pastor vos guardarei, /
para a terra, vossa Pátria.
4. Esta terra habitareis: / foi presente
a vossos pais / e sereis sempre meu
povo, / eu serei o vosso Deus.

11. ORAÇÃO

P – Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja 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.
P – Deus todo-poderoso, concedei aos
vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo,
nosso Senhor.
T – Amém.

12. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio da Quaresma, I)

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.
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, por
Cristo, Senhor nosso.
Vós concedeis aos cristãos esperar com
alegria, cada ano, a festa da Páscoa. De
coração purificado, entregues à oração
e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais, que nos deram vida nova e nos
tornaram filhas e filhos vossos.
Por essa razão, agora e sempre, nós nos
unimos aos anjos e a todos os santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
T – Santo, Santo, Santo...
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!
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 nosso, que nos mandou celebrar
este mistério.
T – Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
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 graças

novamente, e o deu a seus discípulos,
dizendo: Tomai, todos, e bebei: este é
o cálice do meu Sangue, o Sangue da
nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de Mim.
Eis o mistério da fé!
T – Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e
ressurreição.
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!
Olhai com bondade a oferenda da vossa
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos
reconcilia convosco e concedei que,
alimentando-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!
Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os vossos Apóstolos 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!
E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao
mundo inteiro. 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!
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!
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!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda
graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 18. AVISOS DA COMUNIDADE
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
RITOS FINAIS
toda a glória, agora e para sempre.
T – Amém.
19. BÊNÇÃO FINAL
P – Deus, Pai de misericórdia, conceda
13. RITO DA COMUNHÃO
P – Rezemos, com amor e confiança, a a todos vós, como concedeu ao filho
pródigo, a alegria do retorno à casa.
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T – Amém.
T – Pai nosso...
(Continuar o rito conforme o Missal P – O Senhor Jesus Cristo, modelo
Romano.)
de oração e de vida, vos guie nesta
caminhada quaresmal a uma verdadeira
14. CANTO DA COMUNHÃO
conversão. T – Amém.
(44º Curso: 08.13, pág. 42, faixa 25)
P – O Espírito de sabedoria e fortaleza
Tanto Deus amou o mundo / que vos sustente na luta contra o mal, para
lhe deu seu filho único. / Quem crê poderdes com Cristo celebrar a vitória
nele não perece, / mas terá a Luz da
vida! / Quem crê nele não perece, / da Páscoa. T – Amém.
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
mas terá a luz da vida!
1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha Pai e Filho e Espírito Santo.
força, / minha rocha, meu refúgio e Sal- T – Amém.
vador! / Minha força e poderosa salvação, / sois meu escudo e proteção: em 20. DESPEDIDA
vós espero!
P – Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
2. Ao Senhor eu invoquei na minha an- T – Graças a Deus.
gústia / e elevei o meu clamor para o
meu Deus; / de seu templo ele escutou
CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
a minha voz / e chegou a seus ouvidos
o meu grito.
(Onde não houver Missa.)
3. Do alto estendeu a sua mão / e das
águas mais profundas retirou-me; / li- 21. LADAINHA DOS SANTOS
bertou-me do inimigo poderoso / e de (Ver n. 1 deste folheto.)
rivais muito mais fortes do que eu.
22. ORAÇÃO INICIAL
4. Assaltaram-me no dia da aflição, / mas
o Senhor foi para mim um protetor; / Senhor, nosso Deus, dá-nos a graça de
colocou-me num lugar bem espaçoso; / o caminhar com alegria no mesmo amor
que levou teu Filho a entregar sua vida
Senhor me libertou porque me ama.
5. Ó Senhor, fazei brilhar a minha lâm- pela salvação da humanidade. Por
pada; / ó meu Deus, iluminai as minhas Cristo, nosso Senhor. Amém.
trevas! / Junto convosco eu enfrento os
RITO DA PALAVRA
inimigos, / com vossa ajuda eu transponho altas montanhas.

15. MOMENTO DE SILÊNCIO
E ORAÇÃO PESSOAL

Ref. meditativo: (48º curso: 10.20, p. 109, nº 59)
Acalma meus passos, Senhor, / e silencia
o meu coração! / Acalma meus passos, / e
silencia o meu coração, / Senhor!
(Tempo de silêncio)

16. ORAÇÃO

23. LEITURAS BÍBLICAS
(Ver n. 3, 4, 5 e 6 deste folheto.)

24. MEDITAÇÃO

(Partilha da Palavra.)

25. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Ver n. 9 deste folheto.)

26. GESTO DA PAZ

P – Irmãos e irmãs, por sua morte e
P – Oremos. (Pausa para oração)
ressurreição, o Cristo nos reconciliou.
Concedei, ó Deus todo-poderoso, que Desejemos uns aos outros a paz!
sejamos sempre contados entre os
membros de Cristo cujo Corpo e SanRITO DA COMUNHÃO
gue comungamos. Por Cristo, nosso
Senhor. T – Amém.

17. HINO MARIANO

27. MOMENTO DE LOUVOR

P – Demos graças a Deus e acolhamos
entre nós este pão consagrado, memóPela Virgem dolorosa, / Vossa Mãe tão ria viva do corpo do Senhor, que nos
piedosa, / perdoai-me, bom Jesus. / Per- faz renascer para uma vida nova e nos
chama à alegria da santa Páscoa.
doai-me, bom Jesus.
(46º Curso: 08.15, p. 40, faixa 28)

