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RITOS INICIAIS

xão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.

27º DOMINGO
DO TEMPO COMUM

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs,
iniciamos o Mês Missionário com o tema:
“Jesus Cristo é missão” e tendo como
inspiração bíblica: “Não podemos deixar de
falar sobre o que vimos e ouvimos”
(At 4,20). O atual momento de nossa
história não tem sido fácil. A situação da
pandemia evidenciou e ampliou o
sofrimento, a solidão, a pobreza e as
injustiças de que tantos já padeciam. É
necessário nestes tempos sombrios o
testemunho de missionários e missionárias
da compaixão e da esperança.

PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.

1

CANTO DE ENTRADA

1. Vai, meu povo, falar do meu amor,
sê espelho do céu para as nações.
Nos caminhos terás o meu fulgor
e na dor minha paz nos corações!
Igreja santa e missionária,
os teus caminhos eu antes palmilhei,
Ao céu unida, e solidária,
mais, sempre mais, colherás o que eu plantei!
2. No deserto sem fontes, sê alento.
E sinal da esperança que nasceu.
Se do Pai sou eterno sacramento,
te tornei redentor, ó povo meu!
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SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

3

ATO PENITENCIAL
MR, 390

PR: Irmãos, reconheçamos as nossas
culpas para celebrarmos dignamente os
santos mistérios.
PR: Confessemos os nossos pecados.
AS: 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.
PR: Deus todo-poderoso tenha compai-

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
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GLÓRIA

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor
D e u s , r e i d o s C é u s , D e u s Pa i
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, tende piedade de nós. Vós que
tirais o pecado do mundo, acolhei a
nossa súplica. Vós que estais à direita
do Pai, tende piedade de nós. Só vós
sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
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ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Deus eterno e todo-poderoso, que
nos concedeis no vosso imenso amor de
Pai mais do que merecemos e pedimos,
derramai sobre nós a vossa misericórdia,
perdoando o que nos pesa na consciência
e dando-nos mais do que ousamos pedir.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

animais domésticos, a todas as aves do
céu e a todos os animais selvagens; mas
Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. 21Então o Senhor Deus fez
cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das
costelas e fechou o lugar com carne.
22
Depois, da costela tirada de Adão, o
Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. 23E Adão exclamou: “Desta
vez, sim, é osso dos meus ossos e carne
da minha carne! Ela será chamada 'mulher' porque foi tirada do homem”. 24Por
isso, o homem deixará seu pai e sua mãe
e se unirá à sua mulher, e eles serão uma
só carne. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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PRIMEIRA LEITURA
Gn 2,18-24

Leitura do Livro do Gênesis. 18O Senhor
Deus disse: “Não é bom que o homem
esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele”. 19Então o Senhor Deus
formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os
a Adão para ver como os chamaria; todo
o ser vivo teria o nome que Adão lhe
desse. 20E Adão deu nome a todos os

Sl 127,1-2.3.4-5.6 (R. cf. 5)

R. O Senhor te abençoe de Sião, cada
dia de tua vida.
1

Feliz és tu se temes o Senhor*
e trilhas seus caminhos!
2
Do trabalho de tuas mãos hás de viver,*
serás feliz, tudo irá bem! R.
3

A tua esposa é uma videira bem fecunda*
no coração da tua casa;
os teus filhos são rebentos de oliveira*
ao redor de tua mesa. R.
4

Será assim abençoado todo homem*
que teme o Senhor.
5
O Senhor te abençoe de Sião,*
cada dia de tua vida, R.
para que vejas prosperar Jerusalém,*
E os filhos dos teus filhos.
Ó Senhor, que venha a paz a Israel,*
que venha a paz ao vosso povo! R.
6

8

LITURGIA DA PALAVRA

6

SALMO RESPONSORIAL

SEGUNDA LEITURA
Hb 2,9-11

Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos:
Jesus, a quem Deus fez pouco menor do
que os anjos, nós o vemos coroado de
glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim,
pela graça de Deus em favor de todos, ele
provou a morte. 10Convinha de fato que
aquele, por quem e para quem todas as
coisas existem, e que desejou conduzir
muitos filhos à glória, levasse o iniciador da
salvação deles à consumação, por meio de
sofrimentos. 11Pois tanto Jesus, o Santifica9

dor, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral; por esta razão, ele
não se envergonha de os chamar irmãos.
Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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ACLAMAÇÃO
1Jo 4, 12

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Se amarmos uns aos outros, Deus em nós
há de estar; e o seu amor em nós se
aperfeiçoará.
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EVANGELHO
Mc 10,2-16

Evangelho breve entre colchetes (Mc 10,2-12)

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS: Glória a vós, Senhor.
[Naquele tempo: 2Alguns fariseus se
aproximaram de Jesus. Para pô-lo à
prova, perguntaram se era permitido ao
homem divorciar-se de sua mulher.
3
Jesus perguntou: “O que Moisés vos
ordenou?” 4Os fariseus responderam:
“Moisés permitiu escrever uma certidão
de divórcio e despedi-la”. 5Jesus então
disse: “Foi por causa da dureza do vosso
coração que Moisés vos escreveu este
mandamento. 6 No entanto, desde o
começo da criação, Deus os fez homem
e mulher. 7Por isso, o homem deixará seu
pai e sua mãe e os dois serão uma só
carne. 8Assim, já não são dois, mas uma
só carne. 9Portanto, o que Deus uniu, o
homem não separe!” 10Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas
sobre o mesmo assunto. 1 1 Jesus
respondeu: “Quem se divorciar de sua
mulher e casar com outra, cometerá
adultério contra a primeira. 12E se a
mulher se divorciar de seu marido e casar
com outro, cometerá adultério”.] 13Depois
disso, traziam crianças para que Jesus
as tocasse. Mas os discípulos as
repreendiam. 14Vendo isso, Jesus se
aborreceu e disse: “Deixai vir a mim as
crianças. Não as proibais, porque o Reino
de Deus é dos que são como elas. 15Em
verdade vos digo: quem não receber o
Reino de Deus como uma criança, não
entrará nele”. 16Ele abraçava as crianças
e as abençoava, impondo-lhes as mãos.
Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
HOMILIA

11

12

PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra. E em Jesus

Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria;
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 todopoderoso, 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.
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ORAÇÃO DOS FIÉIS

*Sugere-se que a equipe de liturgia formule
preces que expressem a vida da comunidade.

PR: Ao Deus que nos chama continuamente
e nos faz participantes da sua missão,
rezemos com a confiança de filhos e filhas:
AS: Fazei-nos Senhor, missionários da
compaixão e da esperança.
1. Concedei, Senhor, a vossa graça ao
Papa Francisco, bispos e presbíteros,
para que, sob a luz do Espírito Santo,
continuem semeando a boa nova de
Jesus Cristo a todos os povos, nós vos
pedimos.
2. Iluminai, Senhor, toda a vida religiosa
consagrada, missionários e missionárias,
leigos e leigas para que vivam a fidelidade do
chamado e sejam testemunhas autênticas da
esperança e da compaixão do vosso Reino,
nós vos pedimos.
3. Abençoai, Senhor, os jovens, para que
possam permanecer na busca pela
justiça e a verdade firmadas nos valores
do Evangelho, nós vos pedimos.
4. Conduzi, Senhor, com a vossa graça
os governantes de todas as nações, para
que promovam o bem comum e a dignidade de todas as pessoas, nós vos pedimos.
PR: Nossas preces concluamos rezando
juntos a oração do mês missionário:
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
comunhão de amor, compaixão e
missão. Nós te suplicamos: derrama a
luz da tua esperança sobre a
humanidade que padece a solidão, a
pobreza, a injustiça, agravadas pela
pandemia. Concede-nos a coragem
para testemunhar, com ousadia
profética e crendo que ninguém se
salva sozinho, tudo o que vimos e
ouvimos de Jesus Cristo, missionário
do Pai. Maria, mãe missionária, e São
José, protetor da família, inspirem-nos

a sermos missionários da compaixão e
da esperança. Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 27 deste folheto

LITURGIA EUCARÍSTICA
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão;
hoje são teu corpo, ceia e comunhão.
Muitos grãos de trigo se tornaram pão.
Toma, Senhor, nossa vida em ação para
mudá-la em fruto e missão. (2x)
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho;
hoje são teu sangue, força no caminho.
Muitos cachos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação,
hoje oferecidas em consagração.
Muitas são as vidas feitas vocação.

15 SOBRE AS OFERENDAS
PR: Orai, irmãos e irmãs, ...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para a glória do seu
nome, para o nosso bem e de toda a
santa Igreja.
PR: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o
sacrifício que instituístes e, pelos
mistérios que celebramos em vossa
honra, completai a santificação dos que
salvastes. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A
A Igreja a caminho da unidade - MR,842

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.
PR: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças e
cantar-vos um hino de glória e louvor,
Senhor, Pai de infinita bondade. Pela
palavra do Evangelho do vosso Filho
reunistes uma só Igreja de todos os
povos, línguas e nações. Vivificada pela
força do vosso Espírito, não deixais, por
meio dela, de congregar na unidade
todos os seres humanos. Assim,
manifestando a aliança do vosso amor, a
Igreja transmite constantemente a alegre
esperança do vosso reino e brilha como
sinal da vossa fidelidade que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor
nosso. Por esta razão, com todas as
virtudes do céu, nós vos celebramos na

terra, cantando (dizendo) com toda a
Igreja a uma só voz:
AS: 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!
PR: Na verdade, vós sois santo e digno de
louvor, ó Deus, que amais os seres
humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é bendito o
vosso Filho, presente no meio de nós,
quando nos reunimos por seu amor. Como
outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
AS: O vosso Filho permaneça entre nós!
PR: Nós vos suplicamos, Pai de bondade,
que envieis o vosso Espírito Santo para
santificar estes dons do pão e do vinho, a
fim de que se tornem para nós o Corpo e
✠ o Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
AS: Mandai vosso Espírito Santo!
PR: Na véspera de sua paixão, durante a
última Ceia, 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.
PR: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou 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.

PR: Eis o mistério da fé!
AS: Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e
ressurreição!
PR: Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho, nosso
Salvador, que pela paixão e morte de cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a
obra do vosso amor até que ele venha e
vos oferecemos o pão da vida e o cálice
da bênção. Olhai com bondade para a
ofer ta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de
Cristo, que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso
amor, sejamos contados, agora e por

toda a eternidade, entre os membros do
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.

livres do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

AS: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!

PR: Renovai, Senhor, à luz do evangelho,
a vossa Igreja que está em Itabira-Cel.
Fabriciano. For talecei o vínculo da
unidade entre os fiéis leigos e os pastores
do vosso povo, em comunhão com o
nosso Papa Francisco e o nosso Bispo
Marco Aurélio, Evaristo, bispo da Prelazia
de Marajó, nossa Igreja irmã, e os bispos
do mundo inteiro, para que o vosso povo,
neste mundo dilacerado por discórdias,
brilhe como sinal profético de unidade e
de paz.
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ORAÇÃO PELA PAZ

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS: Amém.

AS: Confirmai na caridade o vosso povo!

PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
AS: O amor de Cristo nos uniu.

PR: Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz
do vosso Cristo, e de todos os falecidos,
cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os
na luz da vossa face e concedei-lhes, no
dia da ressurreição, a plenitude da vida.

AS: 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.

AS: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
PR: Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para
sempre convosco. E em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria, São José,
seu esposo, com os apóstolos e mártires
e todos os santos, vos louvaremos e
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso
Filho.
PR: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
AS: Amém.

RITO DA COMUNHÃO
PR: Obedientes à palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer:
ORAÇÃO DO PAI NOSSO
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AS: 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.
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre
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ANTÍFONA DA COMUNHÃO
Lm 3,25

PR: Bom é o Senhor para quem confia nele,
para aquele que o procura. Eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
CANTO DE COMUNHÃO
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1. Vem, e eu mostrarei
que o meu caminho te leva ao Pai,
guiarei os passos teus
e junto a ti ei de seguir.
Sim, eu irei e saberei
como chegar ao fim,
de onde vim, aonde vou:
por onde irás, irei também
2. Vem, e eu te direi
o que ainda estás a procurar.
A verdade é como o sol
e invadirá teu coração.
Sim, eu irei e aprenderei
minha razão de ser.
Eu creio em ti que crês em mim
e à tua luz verei a luz.
3. Vem, e eu te farei
da minha vida participar.
Viverás em mim aqui;
viver em mim é o bem maior.
Sim, eu irei e viverei
a vida inteira assim.
Eternidade é, na verdade:
o amor vivendo sempre em nós.

4. Vem, que a terra espera
quem possa e queira realizar,
com amor, a construção
de um mundo novo muito melhor.
Sim, eu irei e levarei
teu nome aos meus irmãos.
Iremos nós e o teu amor
vai construir enfim a paz.
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Possamos, ó Deus onipotente,
saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos
do vinho sagrado, para que sejamos
transformados naquele que agora
recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

RITOS FINAIS
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para
vossa messe.
AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os
operários são poucos.
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ORAÇÃO DO CENTENÁRIO
DE NASCIMENTO DE DOM
MARIO TEIXEIRA GURGEL
(1921-2021)

Deus de infinita bondade e indizível
ternura, em teu servo, Dom Mario
Teixeira Gurgel, fizeste brilhar tua presença entre nós como fonte de plena
alegria. Ao celebrarmos o centenário
de seu nascimento: Nós Te bendizemos,
porque o inspiraste a guiar o teu povo
“como quem serve,” seguindo o
exemplo do Filho muito amado. Nós te
agradecemos, pelo sua doação
missionária no trabalho catequético e
evangelizador sob o impulso do Espírito
Santo. Nós te suplicamos, fortalece os
passos da nossa Igreja particular, para
que possamos, inspirados por tão
grande testemunha e com o auxílio da
Mãe Aparecida, proclamar sempre e
corajosamente a alegria do evangelho.
Amém
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COMUNICAÇÕES
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BÊNÇÃO FINAL

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém.
*Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se,
dizendo.

PR: O Senhor todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.
AS: Amém.
CANTO FINAL
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1. Vivo a alegria de ser missionário
Recebi de Jesus esta linda missão
Mas a América é grande e há pouco operário
Vou fazer romaria, fazer mutirão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, a vida é missão, o amor é missão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, nós somos missão, missão local

2. Vivo a alegria de ser missionário
Neste mundo marcado por tantas feridas
Há um povo que vive um duro calvário
Vou levar no meu barco a Palavra da Vida
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, a vida é missão, o amor é missão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, nós somos missão, missão continental

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Terminada a Oração dos Fiéis, faça-se a coleta
como de costume.

27

CANTO DE LOUVOR

Animador: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:
1. Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar
Pois pra Te adorar foi que eu nasci
Cumpre em mim o Teu querer
Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao Teu lado, Senhor

Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor,
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão. NESTE
MOMENTO NÃO SE FAZ ADOÇÃO AO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO, após o canto ou oração reza-se a
oração do Pai Nosso.

Animador: Vamos acolher em nosso
meio Jesus Eucarístico, cantando:
1. Quando chamaste
os doze primeiros pra te seguir,
sei que chamavas todos
os que haviam de vir.
Tua voz me fez refletir.
Deixei tudo pra Te seguir:
nos teus mares eu quero navegar. (2x)
2. Quando pediste
aos doze primeiros: “Ide e ensinai!”
sei que pedias a todos nós: “Evangelizai!”
Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

PR: Antes de participar do banquete da
Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
AS: 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.
Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Bom é o Senhor para quem confia
nele, para aquele que o procura. Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
*Canto de Comunhão e Oração depois da
Comunhão, ver número 20 e 21 deste folheto.
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