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Jesus, eu confio em Vós! 

3– LITURGIA EUCARÍSTICA 

No Ofertório: ofereça ao Senhor tudo o que 

você é, o que tem e o que pode fazer, coloque 

tudo em Suas mãos e peça que Ele edifique 

com o pouco que somos e, pelos méritos de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transforme. 

Peçamos por nossa família, benfeitores, pelos 
grupos de oração, pelos que nos são contrá-

rios, por aqueles que se encomendam às nos-

sas orações. “Que nos ensine a colocar nosso 

coração no chão, para que seu caminhar seja 

menos penoso”. OFEREÇAMOS nossas penas, 

dores, SONHOS, tristezas, alegrias e pedidos. 

 

4– ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

No Santo, una-se aos coros angélicos e repita 

com reverência: “Santo, Santo, Santo...” 

Chegado o momento da Consagração,  

AJOELHE-SE em ato de Adoração e homenagem 

ao Senhor; porque é o momento do maravilho-

so milagre dos milagres, “A PRESENÇA DO SE-

NHOR”, quando toda a assembléia se translada 

ao pé do Calvário no momento da Crucificação 

de Jesus. 

 

5– RITO DA COMUNHÃO 

No momento de rezar o Pai Nosso, reze pro-

fundamente, perdoando as pessoas que mais 

mal tenham feito em sua vida. “Em nome de 

Jesus PERDOE-AS e lhes dê sua paz, para que 

não condicione o perdão de Deus”.  

No abraço da paz, é momento de compartilhar 

a paz de Jesus. 

Na Comunhão, receba a Eucaristia com um 

coração limpo, “para que o Senhor se alegre 
ao abraçar sua alma”(1), depois agradeça pelo 

dom recebido, de baixar a Divindade até a sua 

pobre humanidade para elevá-la a Ele. Diga que 

você O ama, “lembre-se de que Ele é o mendigo 

do Amor nesta hora sublime para a alma”. 

 

6– RITOS FINAIS 

Ao receber a bênção, faça o sinal da Cruz bem 

feito, porque mãos consagradas a estão dando, 

em nome da Santíssima Trindade. 

Não saia rapidamente da Igreja, fique para agra-

decer e desfrutar da companhia de Jesus. Que a 

Missa celebrada dê frutos de conversão em nós e 

frutos de caridade para com nossos irmãos. 

 

________________________________ 
(1) Condições para receber a comunhão: 

- Ser batizado 
- Ter feito a Primeira Comunhão 
- Ter confessado ao menos uma vez no ano. 
- Não estar em pecado mortal: o não cumprimento de 
qualquer um dos dez mandamentos da lei de Deus e dos 
cinco mandamentos da Igreja é um pecado mortal.  
Mandamentos da Lei de Deus 

1º - Amar a Deus sobre todas as coisas. 
2º - Não tomar seu Santo Nome em vão. 
3º - Guardar domingos e festas. 
4º - Honrar pai e mãe. 
5º - Não matar. 
6º - Não pecar contra a castidade. 
7º - Não furtar. 
8º - Não levantar falso testemunho. 
9º - Não desejar a mulher do próximo. 
10º - Não cobiçar as coisas alheias. 

Mandamentos da Igreja 

1º - Ouvir missa inteira nos domingos e festas de 
guarda. 
2º - Confessar-se ao menos uma vez por ano. 
3º - Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurrei-
ção. 
4º - Jejuar e abster-se de carne quando manda a 
Santa Madre Igreja. 
5º - Pagar o dízimo segundo o costume. 
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A Missa é o memorial sacrifical no qual se 

perpetua o sacrifício da Cruz e o banquete 

sagrado da comunhão no Corpo e Sangue do 

Senhor. 

 

A Missa é o ato de culto perfeito que  

Jesus nos deu para que, com Ele, pudéssemos 
oferecer a Deus a devida honra. 

 

Jesus, o Grande Sacerdote, ofereceu-se a Si 

mesmo como vítima no Calvário, de uma vez 

para sempre, ao ser condenado à morte por 

seus verdugos. No entanto, você e eu não 

poderíamos estar ali, ao pé da Cruz, para nos 

unirmos com Jesus em sua oferta a Deus. Por 

esta razão, Jesus nos proporcionou o Santo 

Sacrifício da Missa, no qual o pão e vinho se 

CONVERTEM em seu próprio corpo e sangue, 

separados ao morrer no Calvário; por isso se 

renova incessantemente o dom Dele mesmo 

ao Pai, proporcionando-nos o meio de nos 

unirmos a Ele em Seu oferecimento, dando-

nos a oportunidade de tomar parte na Vítima 

que é oferecida. Na verdade, não pode haver 

melhor modo de santificar o Dia do Senhor e 

de santificar os outros SEIS dias da semana. 

b O que é Missa? 

O Terceiro Mandamento da Lei de Deus nos 

diz: “Guardar domingos e festas de guarda”. 

Sim, dizemos, mas COMO? Em sua função le-

gisladora divinamente instituída, a Igreja res-

ponde a nossa pergunta dizendo que, sobretu-

do, guardaremos o Dia do Senhor assistindo ao 
Santo Sacrifício da Missa. Nosso tempo, assim 

como nós mesmos, pertence a Deus. Mas Deus 

e nossa Igreja são muito generosos: do que 

pertence totalmente a Deus, pede-nos somen-

te uma hora (e nem mesmo uma hora comple-

ta) para assistir ao Santo Sacrifício da Missa. 

Por esta razão, não assistir deliberadamente à 

Missa dominical é pecado mortal, e a Missa 

deve ser assistida inteira. A Missa é nossa 

oferta semanal a Deus e a Deus não se pode 

oferecer algo incompleto. Também nos obri-

gamos a estar física e mentalmente presentes 

na Missa. 

c POR QUE devemos assistir à  Missa? 

Chegue à Igreja antes do início da Missa, reze 

ao Senhor pedindo que ENVIE Seu Espírito 

Santo e que lhe conceda um espírito de paz, 

que lance fora o espírito do mundo, as preo-

cupações, os problemas e as distrações, para 

que você seja capaz de viver este momento 
sagrado. 

 

1– RITOS INICIAIS 

No momento da oração penitencial, peça per-

dão ao Senhor, do fundo de seu coração, por 

todas as suas culpas, por tê-Lo ofendido; as-

sim você poderá participar dignamente da 

Santa Missa. 

 

No Glória, “Glorifique e bendiga com todo o 

seu amor à Santíssima Trindade em reconhe-

cimento como Sua criatura”. 

 

2– LITURGIA DA PALAVRA 

Ficar atento às leituras e a toda a homilia do 

sacerdote. 

“Recorde o que diz a Bíblia: ‘A Palavra de 

Deus não volta sem ter dado fruto’”. 

“Diga ao Senhor que você está escutando tu-

do o que Ele quer dizer hoje ao seu coração”. 

 

PROCURE SAIR DA MISSA COM UMA INTENÇÃO 

NA QUAL POSSA TRABALHAR DURANTE O DIA 

OU NOS DIAS SEGUINTES, INCLUSIVE COM UM 

PROPÓSITO DE MELHORAR EM ALGUM SENTIDO 

ESPECÍFICO.  

V Como participar da Missa? 


