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Ritos IniciaisRitos Iniciais

1. Acolhida
Comentarista:

Irmãos e irmãs, tenhamos todos um feliz encontro com o 
Senhor, cujo amor celebramos nesta Eucaristia. O Colégio Ari de Sá 
Cavalcante alegra-se em recebê-los para, juntos, homenagearmos a 
nossa Mãe maior, a Virgem Maria, e todas as mães. Rezemos para 
que as famílias sejam sempre fiéis transmissoras dos verdadeiros 
valores humanos. Em clima de festa, entoemos o canto de entrada.

CANTO DE ENTRADA

DERRAMA TEU AMOR AQUI

 Senhor, eu quero obedecer a Tua voz
 Derrama o Teu Espírito sobre todos nós
 Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer
 Entrar na intimidade do Teu coração
 Derrama em nós Tua unção
 Derrama o Teu amor aqui
 Derrama o Teu amor aqui
 Faz chover sobre nós Água Viva (2X)

2. Saudação
Em Nome do Pai, em Nome do Filho, em Nome do Espírito 
Santo, estamos aqui. (bis)
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, 
Senhor, ao Teu dispor.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, Te aclamar, 
Deus Trino de amor.
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Sacerdote:

O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz 

em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.

Todos:

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

3. Ato Penitencial Kyrie eleison (Senhor, tende piedade)

 Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida

 Eu Te suplico perdão, ó Bom Pastor!

 Kyrie eleison! (3x)

 Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao Teu lado,

 Lembra-Te de mim, pecador, por Tua Cruz!

 Christe eleison! (3x)

 Como a pecadora caída, derramo aos Teus pés minha vida.

 Vê as lágrimas do meu coração e salva-me!

 Kyrie eleison! (3x)

Sacerdote:

Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os 

nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

Todos: 

Amém.
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4. Oração da Coleta
Sacerdote:

OREMOS: Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, lançai Vosso olhar de 
bondade e amor sobre todas as mães, pais e filhos aqui reunidos, e 
dai-lhes a virtude de reconhecer-Vos, servir-Vos e amar-Vos como 
Senhor de suas vidas e de suas obras. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, na unidade do Espírito Santo.

Todos:

Amém.

Liturgia da PalavraLiturgia da Palavra

5. I Leitura (Efésios 5, 25-33; 6, 1-4)

Comentarista:

Deus nos propõe um modelo de família em que a relação dos 
esposos baseia-se em um amor profundo, santificador, abnegado e 
pleno, e o amor dos filhos pressupõe honra, respeito e reciprocidade. 
Este é o desafio das famílias cristãs para ser sal e luz no mundo de hoje.

Leitura da primeira carta de São Paulo aos Efésios.

Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a Igreja e 
Se entregou por ela; assim, Ele a purificou com o banho de água 
e a santificou pela Palavra, para apresentar a Si mesmo uma Igreja 
gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa 
e imaculada. Portanto, os maridos devem amar suas mulheres como a 
seus próprios corpos. Quem ama sua mulher está amando a si mesmo. 
Ninguém odeia a sua própria carne; pelo contrário, nutre-a e dela cuida, 
como Cristo fez com a Igreja, porque somos membros do corpo Dele.  
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Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, 
e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande: eu me refiro 
a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher 
como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido.

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honre 
seu pai e sua mãe” é o primeiro mandamento, e vem acompanhado de 
uma promessa: “para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra”.

Pais, não deem aos filhos motivos de revolta contra vocês; 
criem os filhos educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor.

Palavra do Senhor.

Todos: 

Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial Salmo 47(46)

R.: O Senhor é o grande Rei de toda a Terra!

1. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações 
de alegria! Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o 
Soberano que domina toda a Terra.

R.: O Senhor é o grande Rei de toda a Terra!

2. O povo sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos 
nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de 
Jacó, seu bem-amado.

R.: O Senhor é o grande Rei de toda a Terra!

3. Por entre aclamações Deus Se elevou, o Senhor subiu ao toque da 
trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai 
ao som da harpa ao nosso Rei.

R.: O Senhor é o grande Rei de toda a Terra!
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7. Aclamação ao Evangelho
Comentarista:

Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. 
Humildemente, rende-se para que seja feita a vontade do Pai.

Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! 
Jesus, Príncipe da paz, 
Vem nos falar da salvação 
E anunciar o tempo da graça, 
E juntos cantar! 

Deus é fiel! Deus é fiel!/ Deus é fiel! 
Ele é sempre fiel! Deus é sempre fiel!

8. Evangelho (João 2, 1-12)

Sacerdote:

O Senhor esteja convosco.

Todos: 

Ele está no meio de nós.

Sacerdote:

Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
segundo João.

Todos:

Glória a Vós, Senhor.
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Sacerdote:

Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, 

e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus 

e os Seus discípulos. 

Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: “Eles 

já não têm vinho”. Respondeu-lhe Jesus: “Mulher, isso compete a 

nós? Minha hora ainda não chegou”. Disse, então, Sua mãe aos 

serventes: “Fazei o que ele vos disser”.

Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações 

dos judeus, que continham cada qual duas ou três medidas. Jesus 

ordena-lhes: “Enchei as talhas de água”. Eles encheram-nas até 

em cima. “Tirai agora”, disse-lhes Jesus, “e levai ao chefe dos 

serventes”. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou 

da água tornada vinho, não sabendo de onde era (se bem que 

o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água), chamou 

o noivo e disse-lhe: “É costume servir primeiro o vinho bom e, 

depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir 

o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora”. Este 

foi o primeiro milagre de Jesus; realizou-o em Caná da Galileia. 

Manifestou a Sua glória, e os Seus discípulos creram nele. Depois 

disso, desceu para Cafarnaum, com Sua mãe, Seus irmãos e Seus 

discípulos; e ali só demoraram poucos dias. 

Palavra da Salvação.

Todos:

Glória a Vós, Senhor.
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9. Homilia

10. Oração dos Fiéis
Irmãos e irmãs, para apresentarmos ao Senhor nossas preces, 

recorramos à intercessão da Virgem Maria, Mãe da Piedade. 

1. Para que todas as mães estimulem nos seus lares o amor e a 
santidade da Família de Nazaré, nós vos suplicamos...

R.: Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor.

2. Dai, Senhor, uma bênção e força especial a todas as mães que de 
uma forma ou de outra estão desamparadas. Que elas encontrem 
em Ti apoio e refúgio seguro em que possam confiar. Nós vos 
suplicamos...

R.: Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor.

3. Faz brilhar, Senhor, a Tua Luz nos quartos de hospitais, onde 
muitas vezes reina a desesperança e a apatia, para que Tua 
Presença console os corações atribulados que lá estão. Nós vos 
suplicamos...

R.: Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor.
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4. Unge, Senhor, todas as nossas professoras que são mães para 

que possam ser exemplo de força e sabedoria para os seus filhos. 

Nós vos suplicamos...

R.: Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor.

5. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que saibam 

acolher e agradecer o dom da vida que Deus entrega em suas 

mãos, nós vos suplicamos...

R.: Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor.

6. Por nosso sacerdote. Pe. Fernando, que celebra conosco esta 

eucaristia, para que Deus o ilumine em seu ministério, nós vos 

suplicamos...

R.: Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor.

Oração Conclusiva Espontânea do Sacerdote. 

Liturgia EucarísticaLiturgia Eucarística
Comentarista:

Cada um de nós é importante aos planos de Deus. Recebemos 

de Deus muitos dons e muitas graças. Agradecidos, vamos apresentar, 

agora, junto com as ofertas do pão e do vinho, nossas alegrias e 

esperanças, nossas lutas e planos futuros, enfim, ofertemos tudo o 

que temos e tudo o que somos.
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11. Procissão das Ofertas

SERVO POR AMOR

Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar
O céu começa a clarear, a tua rede está vazia
Mas a voz que te chama te mostrará um outro mar
E sobre muitos corações a tua rede lançará.
Doa a tua vida, como Maria, aos pés da cruz (e serás)
Servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da 
humanidade.
Caminhavas no silêncio, esperando além da dor
Que a semente que tu lançavas, num bom terreno germinasse.
Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado
O grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar.

Sacerdote:

Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito 
por Deus Pai Todo-Poderoso.

Todos:

Receba, o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória 
de Seu Nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.

12. Oração sobre as oferendas
Sacerdote:

Recebei, ó Senhor, as ofertas que vossos filhos vos apresentam 
e que serão transformadas em salvação. Recebei, também, a vida 
dessas mães e fazei-as bem felizes. Por Cristo, Nosso Senhor.

Todos: 

Amém.
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13. Oração Eucarística

Sacerdote:

O Senhor esteja convosco.

Todos: 

Ele está no meio de nós.

Sacerdote: 

Corações ao alto.

Todos: 

O nosso coração está em Deus.

Sacerdote:

Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Todos: 

É nosso dever e nossa salvação.

Sacerdote:

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação 
dar-Vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus 
Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser dignos de Vossa 
imensa glória ao vir em socorro de todos os mortais com a Vossa 
divindade. E servir-Vos de nossa condição mortal para nos libertar da 
morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. 
Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza, os santos proclamam a 
Vossa glória. Concedei-nos, também a nós, associar-nos aos Vossos 
louvores, cantando a uma só voz:
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SANTO É O SENHOR

Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo é o Senhor

Céus e terra proclamam Vossa glória
Hosana nas alturas

Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas

Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo é o Senhor

Sacerdote:

Na verdade, ó Pai, Vós sois Santo e fonte de toda santidade. 
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.

Todos: 

Santificai nossa oferenda, ó Senhor.

Sacerdote:

Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 
Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a Seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ 

ENTREGUE POR VÓS.
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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 A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!

Todos:

Anunciamos, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 

Sacerdote:

Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do 
Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o Pão da vida e o Cálice 
da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na Vossa presença e Vos servir.

Todos: 

Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.

Sacerdote:

E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue 
de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.

Todos: 

Fazei de nós um só corpo e um só espírito.

Sacerdote:

Lembrai-Vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do Vosso povo.
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Todos: 

Lembrai-Vos, ó Pai, da Vossa Igreja.

Sacerdote:

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a Vós na luz da Vossa face.

Todos:

Lembrai-Vos, ó Pai, dos Vossos filhos!

Sacerdote:

Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que, 
neste mundo, Vos serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

Todos:

Concedei-nos o convívio dos eleitos.

Sacerdote:

Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo- 
-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

Todos: 

Amém.

Rito da ComunhãoRito da Comunhão

14. Pai-Nosso
Sacerdote: 

Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos 
ensinou:

Pai Nosso...
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Sacerdote:

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.

Todos: 

Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

15. Oração da Paz

Sacerdote:

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 a Vossa Igreja; dai-lhe, segundo o Vosso desejo, 
a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

Todos:

Amém.

Sacerdote:

A Paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos:

O amor de Cristo nos uniu.

Sacerdote:

Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus.
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16. Fração do Pão
Todos:

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!

Sacerdote:

Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos:

Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, 
mas dizei uma só palavra e serei salvo.

17. Comunhão 

MARIA DE DEUS, SENHORA DA PAZ

É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor,
E sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão.
Deus nos reúne aqui, em um só Espírito, em um só coração.
Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão.

E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz.
E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus. (bis)

Maria, nossa Mãezinha, nos convida à união.
Sua presença une, faz-nos todos mais irmãos.
Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração,
E apresenta o Filho, que Se dá no Vinho, que Se dá no Pão.
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18. Oração para a Comunhão Espiritual
Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no 

Santíssimo Sacramento do Altar. Amo-Vos sobre todas as coisas, 
e minha alma suspira por Vós. Mas, como não posso receber-Vos 
agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, 
a meu coração. Abraço-me Convosco como se já estivésseis comigo: 
uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que torne a 
separar-me de Vós.

19. Ação de Graças

REGAÇO ACOLHEDOR

Oh, minh’alma
Retorna à tua paz
Como criança bem tranquila
No Regaço acolhedor de sua mãe

Minha mãe é a Virgem Maria
É ela que agora vai me acolher
Me abraçar, me perdoar
Me compreender

Me acalmar, me ensinar
Me educar
Me formar, me amar

Oh, minh’alma
Retorna à tua paz
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20. Oração Pós-comunhão
Sacerdote:

OREMOS: Nós Vos pedimos, ó Deus, que a participação 
nesta Eucaristia esclareça a nossa fé e restaure nossas forças para 
alcançarmos as riquezas do Vosso Espírito. Por Cristo, nosso Senhor.

Todos: 

Amém.

21. Consagração à Nossa Senhora
Oh, minha Senhora, e também minha Mãe!
Eu me ofereço, inteiramente, todo a vós.
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração.
Consagro, a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença.
Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me,
Como coisa e propriedade vossa. Amém!

Ritos FinaisRitos Finais

22. Bênção Final
Sacerdote:

O Senhor vos abençoe e vos guarde.

Todos: 

Amém.

Sacerdote:

Ele vos mostre a Sua face e se compadeça de vós.

Todos: 

Amém.
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Sacerdote:

Volva para vós o Seu olhar e vos dê a Sua paz.

Todos: 

Amém.

Sacerdote:

Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito 
Santo.

Todos:

Amém.

23. Canto Final

PORTA DO CÉU

Se a dor te toma por demais. Se o mundo não te crê jamais 
Sabe pois que há alguém por ti, orando e intercedendo, há 
sim 
Puro esplendor e amor de Mãe. Sacrário vivo de Deus Pai 
Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis
Imaginei como seria o paraíso de Jesus 
Com paz e harmonia em nossos corações 
Pra sempre então seria eterno e em louvor 
Àquele que um dia veio e nos salvou
Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus 
Que para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, 
buscando a Salvação 
E nessa hora em que eu te rogo, aqui dentro em meu peito 
Está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és Porta do Céu
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Mensagem para minha mãe
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