
18. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e for-
mados por seu divino ensinamento, ousa-
mos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
RefRão: Tua Igreja é um corpo, cada 
membro é diferente. / E há no corpo 
certamente, coração, ó meu Senhor. / 
Dele nasce a caridade, dom maior, mais 
importante. / Nele, enfim, achei radiante 
/ minha vocação: o amor. 
1. Que loucura não fizeste, / vindo ao mun-
do nos salvar! / E, depois que Tu morreste, 
/ ficas vivo neste altar! 
2. Os teus santos compreenderam / teu 
amor sem dimensão. / E loucuras comete-
ram, / em sua própria vocação.
 3. Sou pequeno, igual criança, / cheio de 
limitações; / mas é grande a esperança: / 
sinto muitas vocações. 
4. Quero ser um missionário até / quando 
o sol der luz. / Dá-me por itinerário / toda 
a terra, ó Jesus!.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Mt 16,16.18)

Pedro disse a Jesus: “Tu és o Cristo, Filho 
do Deus vivo.” Jesus lhe respondeu: “Tu 
és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha Igreja.”

20. Canto de Ação de Graças
1. Tu te abeiraste da praia, / não buscaste 
nem sábios nem ricos, / somente queres que 
eu te siga.
RefRão: Senhor, Tu me olhaste nos olhos, 
/ a sorrir, pronunciaste meu nome. / Lá 
na praia, eu larguei o meu barco, / junto 
a Ti, buscarei outro mar. 
2. Tu sabes bem que em meu barco / eu 
não tenho nem ouro nem espadas; / somente 
redes e o meu trabalho. 
3. Tu minhas mãos solicitas: / meu cansaço 
que a outros descanse; / amor que almeja 
seguir amando. 
4. Tu, pescador de outros lagos, / ânsia 
eterna de almas que esperam, / bondoso 
amigo que assim me chamas.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Concedei-nos, ó Deus, por 
esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa 
Igreja que, perseverando na fração do pão 
e na doutrina dos Apóstolos, e enraizados 
no vosso amor, sejamos um só coração e 
uma só alma. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Celebrar os Santos Pedro e Paulo é tam-
bém celebrar nosso amor pela Igreja, um 
amor que se traduz no respeito à diversidade 
de caminhos para o mesmo ideal, na busca 
pela unidade e no empenho missionário. 
Amemos a Igreja, Corpo Místico de Cristo.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, que 
vos deu por fundamento aquela fé procla-
mada pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual 
se edifica toda a Igreja.
T. Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela incansável pre-
gação de São Paulo, vos ensine a conquistar 
também novos irmãos para o Cristo.
T. Amém.
P. Que a autoridade de Pedro e a pregação 
de Paulo vos levem à pátria celeste, onde 
chegaram gloriosamente um pela cruz e 
outro pela espada.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.  Graças a Deus.
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ÓBoLo De São PeDRo
Realiza-se hoje em todas as igrejas a coleta em 
favor das obras pastorais e assistenciais do Santo 
Padre, o Papa. Cada um de nós, de acordo com as 
suas possibilidades, seja generoso.

Tu es Petrus
Neste domingo, Solenidade dos Apósto-
los Pedro e Paulo, a Sagrada Liturgia nos 
conduz  a Cesareia de Filipe, onde o Senhor 
Jesus promete a Pedro as chaves do Reino 
dos Céus. Nesta promessa solene encontra-se 
um dos momentos fundantes da Igreja de 
Cristo, tal como na cruz, quando, agoni-
zante, dando um grande grito, entregou o 
seu Espírito,  ou como no Cenáculo onde, 
reunidos em oração os Apóstolos com a 
Virgem Maria, receberam em Pentecostes a 
efusão do Espírito Santo.  Nesta promessa a 
Pedro, a tradição cristã baseia a autoridade 
do Papa sobre toda a Igreja,  o mistério 
petrino. Certamente, esta autoridade não 
se limitaria unicamente a Pedro. Visto que 
a Igreja fundada por Jesus, há dois mil anos, 
permanece até nossos dias, seria impensável 
que, diante de um ato tão solene – eu te 
darei as chaves do Reino dos Céus – Jesus 
fizesse alusão somente às primeiras décadas 
da vida da Igreja, enquanto Pedro ainda 
vivia, e que sua função cessasse com sua 
morte, ocorrida no ano 64 de nossa era 
cristã. É evidente que o primado de  São 
Pedro se prolonga nos seus sucessores.
Jesus que, um dia, à beira do mar da Gali-
leia recomendará a Pedro: “apascenta as 
minhas ovelhas”, reconhece a Igreja como 
sua, “a minha Igreja”, como um homem 
apaixonado que diz: a minha esposa. Jesus 
se identifica com sua Igreja. No caminho 
de Damasco, para onde marchava com a 
finalidade de perseguir e prender os cristãos, 
Saulo é interceptado: “Saulo, Saulo, por que 
me persegues?” A partir daquele momento, 
caindo do cavalo, São Paulo vai aprender 
que quem persegue a Igreja, ou seja, os cris-
tãos, é a Jesus que persegue. Doravante, esse 
gigante da fé que entregou sua vida pela 
Igreja do Senhor, poderá dizer com toda a 
força  do coração e da alma: “Para mim, o 
viver é Cristo, e o morrer é lucro.”  Sua vida 
e seu amor à Igreja de Cristo, evoca-nos 
as palavras de um dos grandes Padres da 
Igreja, São Cipriano: “Não pode ter Deus 
por Pai,  quem não tem a Igreja por Mãe.”
Nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, 
em que também celebramos o dia do Papa, 
somos convidados a rezar pelo Santo Padre, 
o Papa Francisco. Cada vez mais, multidões 
vêm ao seu encontro nas audiências das 
quartas-feiras e no Angelus dos domingos.  
Que Deus o proteja, assim como a Bento 
XVI.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Quem se veste da armadura que Deus 
dá por proteção / não se fere de amargura, 
nem tortura o coração.
RefRão: Quem combate o bom combate 
não se abate na batalha. / Nunca falha e 
nem duvida, mesmo quando a vida falha.
2. Quem se veste da couraça que Deus dá 
para a justiça / segue a vida que Ele traça, 
passa longe da cobiça.
3. Quem tem por escudo a fé, por sandálias, 
muita paz / segue a vida sempre em pé pela 
estrada que Deus faz. 

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. Irmãos, eleitos segundo a presciência 
de Deus Pai, pela santificação do Espírito 
para obedecer a Jesus Cristo e participar da 
bênção da aspersão do seu sangue, graça e 
paz vos sejam concedidas abundantemente.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P. Celebramos hoje os Apóstolos Pedro 
e Paulo. Neles, a misericórdia de Deus se 
manifestou infinitamente.

T. o Senhor os amou e os chamou à missão.
P. Por meio deles, o Senhor também nos 
convoca ao anúncio do Evangelho.
T. Sob a intercessão de São Pedro e São 
Paulo, caminharemos na missão, unidos 
ao Santo Padre francisco.

Antífona da Entrada
Eis os santos que, vivendo neste mundo, 
plantaram a Igreja, regando-a com seu 
sangue. Beberam do cálice do Senhor e se 
tornaram amigos de Deus.

3. Ato Penitencial
P. Na alegria da solenidade dos Após-
tolos Pedro e Paulo, que, em suas vidas, 
experimentaram a misericórdia divina, 
reconheçamos nossos pecados para bem 
celebrarmos os santos mistérios.  
    
    (Pausa)

P.  Senhor, que oferecestes vosso perdão a 
Pedro arrependido, tende piedade de nós.
T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós.
P.  Cristo, que manifestastes vossa mise-
ricórdia a Paulo no caminho de Damasco, 
tende piedade de nós.
T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós.
P.  Senhor, que, em vossos Apóstolos, edi-
ficais a Igreja como sacramento de recon-
ciliação, tende piedade de nós.
T.  Piedade! Piedade! Piedade de nós.

P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por ele ama-
dos. / 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 súpli-
ca. / 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.

5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, que hoje nos conce-
deis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, 
concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensi-
namentos destes Apóstolos que nos deram as 
primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.
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Celebramos hoje a solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, e por isso celebramos 
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Liturgia da Palavra
L. As vidas de Pedro e Paulo manifestam o 
que devem ser nossas vidas: uma contínua 
resposta a Jesus Cristo, que nos amou pri-
meiro e nos chamou à conversão e à missão.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (At 12,1-11)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, 1o rei Herodes prendeu alguns 
membros da Igreja, para torturá-los. 2Mandou 
matar à espada Tiago, irmão de João. 3E, vendo 
que isso agradava aos judeus, mandou tam-
bém prender a Pedro. Eram os dias dos Pães 
ázimos. 4Depois de prender Pedro, Herodes 
colocou-o na prisão, guardado por quatro 
grupos de soldados, com quatro soldados cada 
um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo 
ao povo, depois da festa da Páscoa. 5Enquanto 
Pedro era mantido na prisão, a Igreja reza-
va continuamente a Deus por ele. 6Herodes 
estava para apresentá-lo. Naquela mesma 
noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso 
com duas correntes; e os guardas vigiavam a 
porta da prisão. 7Eis que apareceu o anjo do 
Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo 
tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: 
“Levanta-te depressa!” As correntes caíram-
-lhe das mãos. 8O anjo continuou: “Coloca o 
cinto e calça tuas sandálias!” Pedro obedeceu 
e o anjo lhe disse: “Põe tua capa e vem comi-
go!” 9Pedro acompanhou-o, e não sabia que 
era realidade o que estava acontecendo por 
meio do anjo, pois pensava que aquilo era 
uma visão. 10Depois de passarem pela pri-
meira e segunda guarda, chegaram ao portão 
de ferro que dava para a cidade. O portão 
abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam 
por uma rua e logo depois o anjo o deixou. 
11Então Pedro caiu em si e disse: “Agora sei, de 
fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me 
libertar do poder de Herodes e de tudo o que 
o povo judeu esperava!” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 33(34)]

RefRão: De todos os temores me livrou 
o Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tem-
po, * seu louvor estará sempre em minha 
boca. Minha alma se gloria no Senhor; * 
que ouçam os humildes e se alegrem! 
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, * 
exaltemos todos juntos o seu nome! Todas 

as vezes que o busquei, ele me ouviu, * e de 
todos os temores me livrou. 
3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, * 
e vosso rosto não se cubra de vergonha! 
Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, * e 
o Senhor o libertou de toda angústia. 
4. O anjo do Senhor vem acampar * ao 
redor dos que o temem, e os salva. Provai e 
vede quão suave é o Senhor! * Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio!

8. Segunda Leitura (2Tm 4,6-8.17-18)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo
Caríssimo: 6Quanto a mim, eu já estou para 
ser derramado em sacrifício; aproxima-se 
o momento de minha partida. 7Combati o 
bom combate, completei a corrida, guardei 
a fé. 8Agora está reservada para mim a coroa 
da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a mim, mas tam-
bém a todos os que esperam com amor a sua 
manifestação gloriosa. 17Mas o Senhor esteve 
a meu lado e me deu forças, ele fez com que 
a mensagem fosse anunciada por mim inte-
gralmente, e ouvida por todas as nações; e eu 
fui libertado da boca do leão. 18O Senhor me 
libertará de todo mal e me salvará para o seu 
Reino celeste. A ele a glória, pelos séculos dos 
séculos! Amém. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)

RefRão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale-
luia! Aleluia!
1. Jesus, primeiro evangelizador, a Igreja 
continua tua missão. / Porém, precisa ainda 
ser evangelizada / e sempre renovada por 
uma conversão.
2. Os teus ensinamentos, ó Senhor, a Igreja 
é fiel em proclamar. / A salvação, a graça, 
tesouros preciosos, / não podem ser escon-
didos, são pra comunicar.

10. Evangelho (Mt 16,13-19)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 13Jesus foi à região 
de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus 
discípulos: “Quem dizem os homens ser o Filho 
do Homem?” 14Eles responderam: “Alguns 
dizem que é João Batista; outros que é Elias; 
outros ainda, que é Jeremias ou algum dos 

profetas.” 15Então Jesus lhes perguntou: “E 
vós, quem dizeis que eu sou?” 16Simão Pedro 
respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus 
vivo.” 17Respondendo, Jesus lhe disse: “Feliz és 
tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um 
ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai 
que está no céu. 18Por isso eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha 
Igreja, e o poder do inferno nunca poderá 
vencê-la. 19Eu te darei as chaves do Reino dos 
Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado 
nos céus; tudo o que tu desligares na terra será 
desligado nos céus.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. 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; / pade-
ceu 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. 

13. Preces da Comunidade
P. Em meio à tribulação e aos sofrimentos, 
os discípulos de Cristo são chamados a ele-
var a Deus suas preces. Como no tempo de 
Pedro e Paulo, elevemos hoje nossas preces 
por toda a Igreja, Corpo Místico de Cristo.
1. Pela Santa Igreja de Deus, espalhada por 
toda a terra e presente em cada comunida-
de, rezemos ao Senhor.
T.  Senhor, escutai a nossa prece! 
2. Pela Santa Igreja de Deus, que inces-
santemente anuncia a Palavra, consagra e 
reparte o Pão, rezemos ao Senhor.
3. Pela Santa Igreja de Deus, que congrega 
na unidade povos e raças diversos e que 
sofre perseguições por causa da fidelidade 
ao Evangelho, rezemos ao Senhor.
4. Pelo Papa Francisco, sucessor do Após-
tolo Pedro, na sua missão de conduzir e 
confirmar a Igreja na fé, rezemos ao Senhor.
5. Pelos bispos, sucessores dos Apóstolos e 
demais ministros do Evangelho, na missão 



Festa de São Pedro e São Paulo:
Dia do Papa

Que o Senhor proteja e abençoe o Papa Francisco.

de revelar a todos a bondade paterna de 
Deus, rezemos ao Senhor.
6. Pelo Ano da Caridade, tempo especial 
para aumentarmos nosso amor pelo pró-
ximo, especialmente o mais necessitado, 
rezemos ao Senhor. 
7. Pela oferta generosa que hoje faremos 
em benefício das obras evangelizadoras 
e assistenciais do Santo Padre Francisco, 
rezemos ao Senhor.
    (Outros pedidos)

P. Pai de Amor, como Igreja reunida, nós 
vos pedimos a graça de, sob a condução 
do Papa, sermos imitadores dos Apóstolos 
Pedro e Paulo na vivência radical e fiel ao 
vosso Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Ainda que eu fale as línguas dos homens, 
/ ainda que eu fale a língua dos anjos, / 
serei como bronze que soa em vão, / se eu 
não tenho amor, amor aos irmãos!
RefRão: O Amor é paciente e tudo crê. 
/ É compassivo. Não tem rancor. / Não se 
alegra co’a injustiça e com o mal. Tudo 
suporta. / É dom total.
2. Ainda que eu tenha vigor de profeta, / 
e o dom da ciência, firmeza na fé. / Ainda 
que eu possa transpor as montanhas / se 
eu não tenho amor de nada adianta!
3. Ainda que eu doe meus bens para os 
pobres, / que eu deixe meu corpo em chamas 
arder, / será como sonhos, será tudo em vão. 
/ Se eu não tenho amor, amor aos irmãos!

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa 
família, reunida em nome de Cristo, possa 
oferecer um sacrifício que 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.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Ó Deus, que a oração de vossos Apóstolos 
acompanhe as oferendas que vos apresenta-
mos para serem consagradas, e nos alcance 
celebrarmos este sacrifício com o coração 
voltado para vós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio
A dupla missão de Pedro e Paulo na 
Igreja 
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.
P. 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. 
Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar 
os Apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, 
o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja 
primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, 
mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o 
Evangelho da Salvação. Por diferentes meios, 
os dois congregaram a única família de Cris-
to e, unidos pela coroa do martírio, recebem 
hoje, por toda a terra, igual veneração. Por 
essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, 
os santos proclamam vossa glória. Concedei-
-nos também a nós associar-nos aos seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo...
P. 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! 
P. 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! 
P. 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 nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo:  
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE 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. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor, Jesus! 
P. 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! 
P. Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconci-
lia convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos 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! 
P. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos 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 inter-
ceder por nós na vossa presença. 
T. fazei de nós uma perfeita oferenda! 
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação esten-
da 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! 
P. 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! 
P. 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! 
P. Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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. 
T. Amém. 


