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A ORAÇÃO COM O TERÇO TEM
A BATIDA DO RITMO DA VIDA HUMANA

O nosso coração está cheio de alegria por ter escutado as palavras do Papa
João Paulo sobre o terço, porque desde o início o terço marca o ritmo da nossa
Comunidade diariamente. E este terço santo já sustentou muitas vidas renasci-
das de tantos jovens que …passaram pela Comunidade Cenacolo; sustentou
muitas famílias desesperadas que, através da simples lição do terço, reencon-
traram a serenidade e o perdão. O terço é um valioso dom de Deus para a hu-
manidade, pois através dele obtemos graças extraordinárias. 
Para alguns são umas rezas antigas, monótonas e sem graça, mas nós podemos
testemunhar que o terço é instrumento de uma verdadeira eficácia de cura, de
libertação, de paz, de reconciliação. Porque na Comunidade recitamos o terço
pela manhã bem cedo, outro à tarde e outro à noite? Justamente porque de-
vemos distinguir a aurora, a tarde e o pôr do sol da vida, de toda a nossa ex-
istência. O amanhecer de cada dia é o inicio da nossa história, por isso fixamos
o olhar no nascimento de Jesus e O encontramos através do “Sim” de Maria;
antes que nossa vida renasça, que o dia recomece, dizemos “Sim” ao Seu pro-
jeto de amor. Depois teremos o início da tarde de nossas vidas a adolescência,
que é fase mais problemática em que os jovens procuram o porquê das coisas
mais profundas. Quando temos 13, 14, 15 anos, começamos a ver os defeitos
de nossos pais; achamos que a escola se torna limitada; a diferença entre o rico
e o pobre nos faz sofrer; não sabemos em quem nos apoiar, nem lidar com nos-
sos sentimentos e às vezes nem sabemos lidar com aqueles que nos rodeiam. 
É um momento no qual, nós como educadores não estamos preparados o bas-
tante para darmos respostas verdadeiras, nem temos respostas convincentes
para as perguntas profundas dos jovens, não satisfazemos suas indagações.
Por isso, durante o início da tarde, que é a adolescência, quando tantas re-
spostas ainda não foram dadas, rezamos os mistérios dolorosos, porque a
paixão de Jesus cura as suas feridas, as recordações negativas, o julgamento
violento e agressivo que aquela idade provocou, como uma falsa rebelião que
os empurrou para a estrada do mal. Chega então, à noite, o momento de recitar
o terceiro terço e preceder os anos do cansaço, da velhice, da doença, do pôr
do sol da vida. Com o terço nas mãos, teremos uma calma, uma clareza na
mente e uma liberdade no coração extraordinária. Contemplamos a ressurreição
de Cristo e preparamos o nosso coração para o encontro definitivo com Ele e
descobrimos que a dor faz renascer a vida, a verdadeira realidade que nos es-
pera no céu. Eu estou me preparando para este momento, e quero chegar com
a mente iluminada, com alegria no coração, esperança viva e uma coragem sem-
pre nova. Deixemo-nos ser abraçados em toda a nossa jornada da vida por este
doce terço que, através do coração de Maria, deposita a nossa história na vida
de Cristo e a Sua historia em nosso cotidiano. O terço é a prece dos últimos,
dos pobres, dos simples; por isso é a reza de Maria, simples e humilde, mas
forte e potente aos olhos de Deus.

Madre Elvira
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OS MISTÉRIOS

CONTEMPLAMOS OS MISTÉRIOS GOZOSOS
(segunda-feira e sábado)

1° No pr imeiro mistér io , 
contemplamos a anunciação do anjo a Virgem Mar ia.
«testo».  (Lc 1, 26.28.30-31,38.)

2° No segundo mistér io , 
contemplamos a visita de Maria a sua prima santa Isabel.
«testo».  (Lc 1, 41-44)

3° No terceiro mistério, contemplamos o nascimento 
do menino Jesus na gruta pobre de Belém 
(rezamos pelo desapego das coisas materiais, de nós - mesmos e do dinheiro)
«testo».  (Lc 2, 6-7)

4° No quarto mistério, 
contemplamos a apresentação do menino Jesus ao templo.
(Consagramos nosso dia a Maria, tudo o que somos, tudo o que temos).
«testo».  (Lc 2, 22-23)

5° No quinto mistério, contemplamos a perda e o reencontro 
do menino Jesus entre os doutores da lei.
«testo»  (Lc 2, 48-50)
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CONTEMPLAMOS OS MISTÉRIOS LUMINOSOS
(quinta-feira)

1° No primeiro mistério, contemplamos o Batismo de Jesus.
«testo».  (Mt 3, 13.16-17)

2° No segundo mistério,
contemplamos o Milagre nas bodas de Caná.
«testo».  (Jo 2, 1-5)

3° No terceiro mistério,
contemplamos a pregação do Reino de Deus
e o convite à conversão
«testo»
(Mc 1, 14-15)

4° No quarto mistério,
contemplamos a Transfiguração, no monte Tabor.
«testo».  (Mc 9, 2-3.7)

5° No quinto mistér io,
contemplamos a Inst itu ição da Eucar istia, na ú lt ima ceia.
«testo.»  (Lc 22, 19-20)

5



6

Terço

CONTEMPLAMOS OS MISTÉRIOS DOLOROSOS
(terça-feira e sexta-feira)

1° No pr imeiro mistér io ,
contemplamos a Agonia de Jesus no horto das Olivei ras.
«testo». (Lc 22, 41-44)

2° No segundo mistér io ,
contemplamos a flagelação de Jesus agarrado à coluna.
«testo».  (Mt 27, 24.26.)

3° No terceiro mistério,
contemplamos Jesus coroado de espinho.
«testo».  (Mc 15, 16.17-19)

4° No quarto mistério ,
contemplamos a subida de Jesus ao Ca lvário carregando a
cruz.
«testo».  (Jo 19, 17-18)

5° No quinto mistério, 
contemplamos a Crucif icação e morte de Jesus na cruz
«testo».  (Lc 23, 44-46)



CONTEMPLAMOS OS MISTÉRIOS GLORIOSOS
(quarta-feira)

1° No pr imeiro mistério,
contemplamos a ressurreição de Jesus de entre os mortos.
«testo”».  (Mc 16, 5-8)

2° No segundo mistério,
contemplamos a ascensão de Jesus aos céus.
«testo”».  (At 1, 9-11)

3° No terceiro mistério,
contemplamos a descida do Esp íri to Santo sobre Maria e os
apóstolos.
«testo».  (At 2, 1-4)

4° No quarto mistério,
contemplamos a assunção de Virgem Maria aos céus.
«testo».  (Lc 1, 48-50)

5° No quinto mistério,
contemplamos a coroação de Maria como Rainha dos céus e da
terra .
«testo». (Ap 11, 19-12, 1)
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Terço

  COME PREGARE
IL SANTO ROSARIO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen.

Canto allo Spirito Santo

Io credo in Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Annuncio del mistero

Padre Nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male. Amen.

Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.



COMO ORAR
O TERÇO

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém.

Canto ao Espìrito Santo

Eu 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 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.

Anúncio do Mistério

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 deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém.

Ave Mar ia,
cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois Vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do Vosso ventre Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
agora e na hora da nossa morte.
Amém.
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Gloria al  Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Lodato sempre s ia
Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.

Gesù,
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Maria, Regina del la Pace
prega per noi!

CONSACRAZIONE A GESU’ PER MEZZO DI MARIA
Consapevole della mia vocazione cristiana,
io____________, rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria,
gli impegni del mio Battesimo.
Rinuncio a Satana, rinnuncio alla tristezza rinuncio al male,
alle sue seduzioni, alle sue opere, e mi consacro a Gesù Cristo
per portare con Lui la mia croce
nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre.
Alla presenza di tutta la Chiesa
ti riconosco per mia Madre e Sovrana.
A te offro e consacro la mia persona, la mia vita
e il valore delle mie buone opere, passate, presenti e future.
Disponi di me e di quanto mi appartiene
alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen.

(Dopo il quinto mistero)
O Immacolata dello Spir ito Santo,
per il potere che l’Eterno Padre Ti ha dato sugli Angeli e gli Arcangeli,
mandaci schiere di Angeli con a capo San Michele Arcangelo,
a liberarci dal maligno ed a guarirci.

L’eterno riposo dona a loro Signore,
risplenda ad essi la luce perpetua,
riposino in pace. Amen.

Terço
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Gloria ao Pai
ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio,
agora e sempre. Amém.

Louvado seja sempre
o santíssimo nome de Jesus, de José e de Maria.

Ó! Meu bom Jesus,
perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai todas as almas para o Céu
principalmente aquelas que mais precisarem da vossa Misericòrdia.

Maria, Rainha da Paz.
Rogai por nós!

CONSAGRAÇÃO A JESUS POR MEIO DE MARIA
Consciente da minha vocação cristiana,
eu_________, renovo hoje, nas Vossas mãos, o Maria,
as promessas do meu Batismo.
Renuncio a Satanás, renuncio as tristezas, renuncio ao mal,
as suas seduções as suas obras, e me consagro a Jesus Cristo,
para carregar com Ele a minha cruz
na fidelidade de cada dia a vontade de Deus.
Na presença de toda a Igreja
te reconheço como minha Mãe e Soberana.
A te ofereço e consagro todo meu ser, minha vida
e o valores das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras.
Disponha de mim e de tudo o que me pertence,
para maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém.

(Depois do quinto mistério)
Ó Imaculada do Espír ito Santo,
pelo poder que o Eterno Pai te deu sob os anjos,
mandai do céu uma legião de anjos chefiada por São Miguel Arcanjo,
para livrar-nos do maligno e de todos os perigos.

O repouso eterno daí lhes, Senhor,
nos esplendores da luz perpètua,
que descansem em paz. Amém.
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Salve,  o Regina,
madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve!  
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: a te sospiriamo,
gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio;
accogli le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

Ti adoro, o Croce Santa,
che fosti ornata del Cor po Sacratissimo del mio Signore,
coperta e tinta del Suo Preziosissimo Sangue.
Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me.
Ti adoro, o Croce Santa, per amore di Colui che è il mio Signore. Amen.

Angelo di Dio
che sei il mio custode illumina, custodisci,
reggi e governa me che ti fui affidato
dalla pietà celeste. Amen.

LITANIE (cantiamo Ave Maria ora pro nobis)
San Giusepppe grazie provvedi per noi.
San Giuseppe grazie provvedi per noi.

Signore fai  di me
uno strumento docile e umile nelle tue mani
per conoscere e accogliere oggi
la tua volontà su di me. Amen. Alleluia.

Sia lodato Gesù Cr isto.
Sempre sia lodato.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.

Terço
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Salve Rainha,
mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve!
A vós bradamos, os degradados filhos de Eva: a vós suspiramos,
gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos.
A nós volvei, e depois deste desterro nos mostra Jesus,
bendito fruto do vosso ventre.
Ó Clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria.

Sobre a tua proteção
procuramos refugio, Santa Mãe de Deus;
acolhe a nossa suplica nós que estamos sobre a provação,
e livra-nos de todo mal, ó Virgem e gloriosa e bendita. Amém.

Nós vós adoramos, Santa Cruz,
que foste ornada do sacratíssimo corpo do meu Senhor,
coberta e molhada do Seu Preciosismo Sangue.
Te adoro Meu Deus, morto na cruz por mim. 
Te adoro, Santa Cruz, pelo amor d’Aquele que è o Meu Senhor. Amém.

Santo anjo do Senhor
meu zeloso guardador, pois a ti me confiou a piedade divina,
hoje e sempre me rege,
guarda, governa e ilumina. Amém.

LADAINHA      (Ave Maria ora pro nobis)
São José, obrigado providenciai  por nos.
São José, obrigado providenciai por nos.

Senhor, faz de mim
um instrumento manso em vossas mãos
para que se cumpra a vossa vontade sobre de mim,
hoje e sempre. Amém. Alleluia.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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Terço da misericórdia

“CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA”

Si recita con la corona del Rosario.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

All'inizio si dice: Padre Nostro, Ave Maria, Credo.

Sui grani del Padre Nostro si dice:

Eterno Padre,
Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità
del Tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.

Sui grani dell'Ave Maria si dice:

Per la Sua dolorosa Passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Dopo le 5 decine si dice:

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
abbi pietà di noi e del mondo intero. (per 3 volte)

O Sangue e Acqua, che scaturisci dal Cuore di Gesù
come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te.
Gesù, confido in te.
Gesù, confido in te.
Gesù, confido in te.

Alla fine si ripete per tre volte:

Mio Dio,
io credo, adoro, spero e ti amo,
ti chiedo perdono per coloro che non credono,
non adorano, non sperano, e non ti amano.



“TERÇO DA MISERICÓRDIA”

Reza-se com o terço do Rosário.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No princípio: Pai Nosso, Ave Maria, Creio.

Nas contas do Pai-Nosso, reza-se:

Eterno Pai,
eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, a Alma e a Divindade
de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro.

Nas contas das Ave-Marias, reza-se:

Pela Sua dolorosa Paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Ao final do terço, reza-se:

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
tende piedade de nós e do mundo inteiro. (dizer 3 vezes)

Ó Sangue e Água que jorrastes do Coração de Jesus
como fonte de Misericórdia para nós, eu confio em Vós.
Jesus, confio em vós.
Jesus, confio em vós.
Jesus, confio em vós.

E no final do terço rezamos três vezes:

Meu Deus,
eu creio, adoro, espero e amo-vos,
peço-vos perdão pelos que não creem,
não adoram, não esperam, e não vos amam.
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RITO DELLA MESSA

RITI DI INTRODUZIONE
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi! 
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e dell'Eucaristia,
ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo
con fiducia la misericordia di Dio.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,  che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,  per mia colpa, mia colpa, mia gran-
dissima colpa.  E supplico la beata sempre vergine Maria , gli angeli, i santi
e voi, fratelli,  di pregare per me il Signore Dio nostro.   Dio onnipotente
abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna. Amen.

KYRIE
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

GLORIA  
Gloria a Dio nell 'alto dei c iel i ,
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
 Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
 Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo ,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Santa Missa
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SANTA MISSA

ACOLHIDA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo Ressuscitado,
nosso Senhor, estejam convosco! 
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL
O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia,
nos chama à conversão.
Confessemos os nossos pecados.

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.

KYRIE
 Senhor tende piedade de nós!  
Cristo tende piedade de nós!
Sehnor 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, 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.



LITURGIA DELLA PAROLA

Pr ima lettura Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Seconda lettura Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 Vangelo Il Signore sia con voi!
E con il tuo spirito.  

Dal Vangelo secondo... 
Gloria a te, o Signore.  

Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo.   

LITURGIA EUCARISTICA

 Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell'uomo:
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
 dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della terra, e del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore.

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
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LITURGIA DA PALAVRA

1° leitura Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

2° leitura Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

 
Evangelho O Senhor esteja convosco!

Ele está no meio de nós.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo... 
Mateo/Marco/Lucas/João. 
Glória a vós, Senhor.

Palavra da Salvação. 
Glória a vós, Senhor.

L ITURGIA SACRAMENTAL

Bendito sejais, Senhor Deus do universo:
pelo pão que recebemos da vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho humano:
que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida.
Bendito seja Deus para sempre.

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. 
Bendito seja Deus para sempre.

Orai irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrificio
seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso.

Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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ORAZIONE
… Per Cristo nostro Signore  . Amen.   

PREGHIERA EUCARISTICA

Il Signore sia con voi.  E con il tuo spirito.  
In alto i nostri cuori.  Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie al Signore, 
nostro Dio.  É cosa buona e giusta.  

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli!

PREGHIERA EUCARISTICA

Mistero della fede!  
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta!

 
RIT I DI COMUNIONE

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Padre Nostro…

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Santa Missa
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ORAÇÃO
… Per Cristo Sehnor nosso. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA

O Senhor esteja convosco!  Ele está no meio de nós!
Corações ao alto!  O nosso coração está em Deus!
Demos graças ao Senhor, 
nosso Deus!  É nosso dever e nossa salvação! 

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!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA

Eis o mistério da fé!
Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!

R ITO DA COMUNHÃO

Rezemos, com amor e confiança,
a oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
Pai Nosso…

Livrai-nos de todos os males, Sehnor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos,
a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador.



Tuo é il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.   

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unita e pace secondo la Tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen.  

La pace del Signore sia sempre con voi!
 E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.

AGNELLO DI DIO
 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi!
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi! 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace!
 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.  

(Assieme all’assemblea, il sacerdote dice):
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.  

Il Corpo di Cristo. 
Amen.  

ORAZIONE RITI  DI  CONCLUSIONE
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.  

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Amen.  

La Messa é finita: andate in pace! 
Rendiamo grazie a Dio!
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Vosso é o reino, o poder
e a glória para sempre.
 
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos:
“Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz”,
não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja,
e dai-lhe, a união e a paz segundo a Vossa vontade
Vós, que sois Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém.  

A paz do Senhor esteja sempre convosco!
 O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo.

CORDEIRO DE DEUS
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!

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

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

O Corpo de Cristo. 
Amém.  

R ITOS FINAIS
O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.  

Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe! 
Graças a Deus!



Angelus
O Anjo do Senhor anunciou a Maria:

E ela concebeu por virtude do Espírito Santo!
Ave Maria...

“Eis aqui a escrava do Senhor!”
“Faça-se em mim segundo a vossa palavra!”

Ave Maria...

E o verbo de Deus se fez carne,
E habitou entre nós!

Ave Maria...

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos!
Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas a fim de que,

conhecendo, pela anunciação do anjo a Virgem Maria,
a encarnação do Vosso Filho, Jesus Cristo, cheguemos,

pelo merecimento da sua paixão e morte na cruz,
a glória de sua ressurreição, pelo mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Amém!

Raina do Céu
Rainha do Céu, alegrai-vos: Aleluia!

Porque merecestes trazer em vosso puríssimo seio, a Cristo:Aleluia!
Ressuscitou como disse: Aleluia!
Rogai a Deus por nós: Aleluia!

Exultai e alegrei-vos, ó Virgem Maria: Aleluia!
Porque o Senhor Ressuscitou verdadeiramente: Aleluia!

Oremos!
Ó Deus que alegrastes o mundo com a ressurreição

de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos,
vo-lo suplicamos, que por sua Mãe a Virgem Maria,

alcancemos as alegrias de vida eterna.
Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém!


