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Hino
Oficiante -

Confissão
Oficiante Todos -

Oficiante Oficiante Todos -

Coleta
Oficiante -

Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade.
Assim como o cervo brame pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó
Deus!
Oremos
Façamos confissão a Deus Todo-Poderoso.
Onipotente Deus, Senhor dos céus e da terra, nós confessamos haver transgredido tuas leis,
por pensamento, palavras, obras e omissões. Amerceia-te ó Deus, de nós, segundo a tua
grande bondade; e, conforme a multidão de tuas misericórdias, apaga as nossas faltas e
purifica-nos de todo o mal: por amor de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
O Onipotente e misericordioso Senhor nos conceda o seu divino perdão e a graça e o poder
do seu Santo Espírito. Amém.
Oremos
Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o teu Nome. Venha o teu Reino. Seja feita a
tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoanos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não
nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal; pois teu é o reino e o poder e a glória,
para sempre. Amém.
Onipotente e sempiterno Deus, que em Cristo tens revelado tua glória entre as nações.
Mantém viva esta obra, por tua misericórdia, para que a tua Igreja pelo mundo inteiro
persevere com fé inabalável na confissão do teu Nome. Mediante Jesus Cristo, nosso
Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.
Amém.

Leitura Bíblica
Leitor A Palavra de Deus, escrita no Livro _________, capítulo ___, a partir do versículo ___ ao
___.
•

Leitor Todos -

após a leitura o leitor dirá o que segue abaixo.

A Palavra do Senhor.
Demos graças a Deus.

Jubilate Deo (Salmo 100)
Celebrai com júbilo ao Senhor, ó moradores da terra:
servi ao Senhor com alegria, e, cantando, vinde à sua presença.
Sabei que o Eterno é Deus: foi ele quem nos formou e nós lhe pertencemos;
somos seu povo e rebanho que ele pastoreia.
Vinde às suas portas bendizendo, e com hino aos átrios sagrados;
dai graças ao Senhor, e bendizei seu Nome.

Porque o Senhor é benigno e eterna a sua misericórdia;
e sua fidelidade subsiste de geração em geração.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo;
Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém.
Leitor •

A Palavra de Deus, escrita na Epístola _________, capítulo ___, a partir do versículo ___ ao
___.
após a leitura o leitor dirá o que segue abaixo.

Leitor Todos -

A Palavra do Senhor.
Demos graças a Deus.

Hino
Oficiante –
Povo Oficiante Povo -

O Santo Evangelho de N. S. Jesus Cristo, conforme _________, capítulo ___, começando
com o versículo ___.
Glória te seja dada, ó Senhor.
O Santo Evangelho de N. Sr.
Louvado sejas, ó Cristo.

Credo Apostólico
Todos -

Creio em Deus Pai Todo-poderoso,
Criador do céu e da terra:
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor:
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria:
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, e sepultado:
desceu ao Hades;
ressuscitou ao terceiro dia:
subiu ao Céu,
e está sentado à mão 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 do corpo:
e na Vida eterna.
Amém.

Oficiante Povo Oficiante -

O Senhor seja convosco.
Seja também contigo
Oremos.
Onipotente e sempiterno Deus, do qual emana toda boa e excelente dádiva; envia lá do Alto,
sobre todos os que ensinam nesta Capela, a tua bênção. Nós te suplicamos que os fortaleças
com a graça do teu Santo Espírito, a fim de que possam edificar na fé e amor de teu Bendito
Filho aqueles por quem morreu e ressuscitou; mediante o mesmo teu Filho Jesus Cristo
nosso Senhor. Amém.

Hino
Meditação
Ofertório
Oficiante -

Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade; porque teu é tudo
quanto há nos céus e na terra; teu, Senhor, é o Reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos.
(I Cro. 29.11).

Hino
Todos Litania
Oficiante Povo Oficiante -

Povo Oficiante -

Povo Oficiante -

Povo Oficiante -

Povo Oficiante Povo Oficiante Todos -

Tudo vem de Ti Senhor, e da Tua mão to damos!
O Senhor seja convosco.
Seja também contigo.
Oremos.
Nós te louvamos e engrandecemos teu Santo Nome, ó Senhor Deus, por este dia que nos
deste para descanso semanal a fim de o empregarmos aprendendo nossos deveres cristãos,
ouvindo tua palavra eterna e adorando-te em tua Santa Igreja.
Obrigado Senhor.
Nós te damos graças pelas bênçãos que este Domingo nos traz, e suplicamos que, por tua
bondade, estes dias que são chamados pelo teu Nome sejam sempre verdadeiros momentos
celestiais aqui na terra, como luzes que nos aclarem o caminho da vida.
Ouve-nos, bom Senhor.
Dá-nos um trabalho, ó Pai, que façamos por ti, em teu Nome, durante a semana que hoje se
inicia; e, seja qual for esse trabalho, permite que, ao empreendê-lo usemos toda a energia e
inteligência que nos deste.
Suplicamos-te que nos ouça.
Que em todos os nossos deveres em casa, na escola e no trabalho, nas grandes como nas
pequenas ocupações, tenhamos bem viva conosco a certeza de tua Presença, e que, assim,
revelemos de quem somos filhos.
Ouve-nos, bom Senhor.
Senhor, somos teus; livra-nos de causar-te tristeza por nossas faltas; livra-nos de ofender aos
outros por nossa incredulidade.
Rogamos-te bom Senhor.
Reprime tudo o que é mau em nós; e fortalece e confirma o que é bom, o que é teu; mediante
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Ó Deus, dá-me mãos puras, palavras puras e pensamentos puros. Ajuda-me a ficar do lado
do bem, embora difícil contra o mal que é fácil: Livra-me dos hábitos que prejudicam: Ensiname a trabalhar bastante e a ser correto em todos os dias, como se estivesse a sós contigo, ou
como se todos me observassem; perdoa-me quando for indelicado, e ajuda-me a perdoar aos
que me fazem ou desejam o mal; faze-me pronto sempre a auxiliar aos outros, ainda que me
custe alguma coisa; permite que eu tenha ocasião de fazer algum bem, todos os dias, e
assim crescer mais à semelhança de Cristo Jesus. Amém.

Afirmação de Lealdade
Todos Prometo ser leal à Cruz e à Igreja que ela representa. Pois não me envergonho de confessar
a fé em Cristo Crucificado, e de pelejar, com valor, debaixo de sua bandeira, contra o pecado,

o mundo e todo o mal; e continuar fiel soldado e servo de Cristo, até o fim de minha vida.
Amém.
Oração final
Oficiante -

Hino

Deus Pai nos abençoe e guarde; Jesus Cristo nos defenda e auxilie; e o poder do Espírito
Santo nos anime e santifique no corpo e na alma, hoje e para sempre. Amém.

