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A Missa na Bíblia
RITOS INCIAIS:

Sinal da Cruz: - Ap 7,3; 14,1
Saudação: - IICor 13,13; 1,2 e outras cartas de São Paulo
Ato Penitencial: - IJo 1,9; Pr 24,16; Sl 6,3; 31,10 Mt 15,22; 27,15; 20,30
Misericórdia de Deus: Perdão: - Ex 32,6; Jn4,2
Hino de Louvor: Glória: - Lc 2,14; Ap 15,34: Jo 14,13-14
Coleta: Oremus: É a coletânea de orações de petição da Igreja Católica do mundo
inteiro, e, dos fiéis presentes à celebração.

LITURGIA DA PALAVRA - Rm 10,17

Leituras: Do Antigo Testamento, Salmo e Novo Testamento (menos na Páscoa até
Pentecostes)

Aclamação ao Evangelho - Aleluia: - Ap 19,1. 3-4. 6. (menos no Tempo da Quaresma)
Evangelho: - Leitura do dia, da Festa, e Ano
Homilia: - O Presidente da Liturgia ou o seu enviado explica as Leituras e o Evangelho.
Profissão de fé: Credo: Dogmas da Igreja Católica que foram interpretados pelo
magistério da Igreja, ao Papa e aos Bispos em comunhão com ele, e, muitos morreram por
isso. (CIC pág. 38)

Preces da Comunidade: - At 4,23-31.
LITURGIA EUCARÍSTICA:

Ofertório, Ofertas ou Oferendas: - É a oferta do pão, do vinho,da nossa vida, das

necessidades do nosso irmão: trabalho, alegrias, angústias, sofrimentos, tristezas,
doenças; e, principalmente a nossa oferta material na cestinha, unida a tudo o mais – IPd
2,5; Gn 14,18; Lc 21,1-4

Oração sobre as Oferendas: - O presidente oferece na oração, tudo o que nós
oferecemos.

Prefácio: - É o momento em que podemos sentir que estamos começando a entrar na

Jerusalém Celeste como São João viu no Apocalipse. A oração é própria do dia ou o
Presidente escolhe (menos aos domingos).

Resposta: - Is 6,2-3; Ap 4,8; Mat 21,9
Consagração: Mt 25,26-27; Mc 14,22-24; Lc 22,17-20; ICor 11,24-25. É hora do

Sacrifício Eucarístico, onde o Sacerdote e o povo pedem ao Espírito Santo a
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transubstanciação que se chama Epliclese, onde as aparências continuam as mesmas
mudando somente a substância Pão torna-se Corpo e o Vinho em Sangue de Nosso Senhor
Jesus Cristo (pela ação da nossa fé). É a Jerusalém Celeste, o “Céu na Terra” João Paulo
II (Eclaesiae Eucaristia), neste momento ele o papa diz que o padre é: In Persona Cristi =
A pessoa de Cristo.

Transubstanciação: - (CIC pág. 330, índice 1376 – Concílio de Trento)
Reflexão, somente em pensamento Jo 20,28 - “Meu Senhor e Meu Deus”, aumentai a
minha fé. Mc 9,23-24 - “Creio! Vem em socorro da minha falta de fé.”

Eis o Mistério da Fé: - ICor 11,26 e outros
Orações ao Pai: - Em seguida o Presidente ora ao Pai pela Igreja, pelos Bispos,

Presbíteros e fiéis falecidos (memento dos mortos) depois reza pelos fiéis vivos
(memento dos vivos) memento= memória.

Doxologia: Grande Louvor: - É só do Presidente esta oração: Por Cristo, com Cristo
etc...

Resposta: - Ap 5,13-14.
RITO DA COMUNHÃO:

Pai Nosso: - Mt 6,9; Lc 11,2-4

Continuação da oração do Pai Nosso:

Nossa resposta: Doxologia - Grande Louvor: - Ap 5,12.
Pedido da Paz: - É só do Presidente essa oração: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
Apóstolos: Eu vos deixo a paz...

Nossa Resposta: - AMÉM. – Essa é a nossa resposta do Pai Nosso em agradecimento a
Jesus pelo ensino da oração perfeita.

Eis o Cordeiro de Deus: - Apresentação do Cordeiro de Deus já imolado. Ap 5,6;
Jo 1,29. 36. Recorda o sacrifício pascal e a misericórdia de Deus.

Nossa resposta: Mt 8,8. (com muita devoção)
Comunhão: - Jo 6,48-51.

Fração do Pão, Eucaristia, Ação de Graças, Partilha, tudo isso é a comunhão; Aquele que
louvamos na Glória professamos a fé no Credo e o que É a Nova e Eterna Aliança e que
ressuscitou no domingo (1º dia da semana) e por isso é que deixou de ser homenageado o
dia de sábado (que será no céu o nosso descanso o dia sabático) passou a ser o domingo; o
dia da Ressurreição de Jesus.

Reflexão para a Comunhão: - Ap 3,20; Gl 2,20. Não precisa ficar ajoelhado, pode ser
sentado.

Oração depois da Comunhão – Oremos: Oração de agradecimento do Presidente
pelo alimento que recebemos para fortificar a nossa fé.
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RITOS FINAIS:

Vivência, Avisos e Benção: - Nm 6,24-26 e outros.
Despedida – Graças a Deus

REFLEXÃO

PARA CASA
Ap 22,1-5.

Nessa leitura vocês verão que o dia em que lá chegarmos, viveremos eternamente,
e muito melhor do que aqui na terra. Pois como o próprio Jesus disse: “Como, porém não
sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.” Jo 15,19b.
Se quiserem estudar ou simplesmente ler toda a Homilia de Jesus para seus
discípulos na última ceia, encontrarão em: Jo 13; 14; 15; 16; 17.
Existem também as ANTÍFONAS OU ANÁFORAS, que são aquelas que o Presidente lê
alto ou só para ele baixinho que ninguém ouve, mas nós também devemos ler baixinho, é
no início da missa, após a saudação e depois da comunhão, antes do Oremos.

