


Família Cristã...




Família Cristã...























 






 
         






 













Ritos Iniciais
 
  

   

 

 

  
   
   

     
 










   
 
   




  
    

    


  


 





Oração Colecta
 

   

 
   
 
 
  
  


 

Liturgia da Palavra
 



  
  
 

       
 

       
    
   
      
   
   
   

   
      






 
 
      

 

    



Salmo Responsorial


   

   
  

   

    

    


  
  
  
      





  





  


   
 
   
 
    

    

     
  
  
  



Aclamação ao Evangelho


 




 





 




 



    
 
 

 

    
  

  
 

 
  
  



 

  
 
     

  



  








Para a Reflexão Homilética







          



































 


 

 
 




















         
        




          









 




         

    

          



 









      





           
     















       

















 
 
     
 

  






Profissão de Fé

     


 

     

   
   

 
  


  
   


 

     

  


   

 

Oração Universal
  


   
    

  

 





 




 




 




 




 




 






  
  

   
   
  

 





Liturgia Eucarística
    

   

  



     

   

  




  
   
  





Oração sobre as Oblatas
  

 
    
   
   
 

  


     

    

    
 





     
      
  
   
   
  
  


  


   
   
  
     
 




   
  
    
   
   

 
  


   
  
     
 
   







     

   
   

   

 

  

      

   
   


       

   
 

 





   




 

 
 







 

 
 





    
 


  


 


   




    






 
 

 










   

 

Ritos da Comunhão
     














 
     

   
   
  

 

 
  


 

 
  








    





 
  

  

  

   

 






Oração depois da Comunhão
  

         

  
   
   


  





Bênção Final
    
 

     
 


   

 


  

 

     
   

 



 

  

   
 












 
 


