
AS PARTES PRINCIPAIS DA MISSA E SUA ESPIRITUALIDADE  
 

Antes de iniciar a entendermos cada parte da Missa vamos para a Igreja: 
 

O Templo de Jerusalém “estéril e mudo” e o Novo Templo, Igreja, lugar da 

celebração.  

Quando falamos da Eucaristia, pensamos logo na Igreja e no sacerdote. 

Sem sacerdote não temos a Eucaristia e sem Igreja não temos os sacerdotes. 

Como já vimos no Antigo Testamento existiam os sacerdotes, o Templo, e as 

oferendas. Mas com a chegada de Jesus, Ele é o novo Templo, o novo sacerdote 

e a nova oferenda e tudo o que era antigo já não tem mais valor e logo foi 

cessando tudo!  

Veja o que aconteceu com o sacerdote Zacarias, que é a primeira 

narração com que abre o Evangelho de São Lucas (Lc1,5-25). Ele estava no 

Templo, num lugar chamado ‘Santo dos Santos’, que seria como o altar das 

nossas igrejas, e lá estava oferecendo a Deus os perfumes de incenso. Ainda 

Ele era sacerdote e oferecia o sacrifício, mas era estéril, não tinha filhos. E vai 

sair do Templo como homem “mudo”! Esta esterilidade e este silencio de 

Zacarias para 9 meses, até quando nascer o filho, João Batista, é importante 

para nós entendermos melhor o significado de um novo Templo, de um novo 

Sacerdócio e de um novo Sacrifício.  

Sabemos que quando foi escrito o evangelho de São Lucas nos anos 80 d.C, o 

Templo de Jerusalém já estava destruída.  De fato, contra a revolta dos judeus, 

o Império Romano na liderança de Tito, incendiou toda cidade de Jerusalém, 

destruiu o Templo e mais de 600.000 judeus morreram neste incêndio e o resto 

de Israel foi disperso por quatro canto do mundo e os judeus cristãos correram 

para os montes1 e todos pensavam que era o fim do Tempo e anunciavam que 

Jesus está chegando. Por isso nos Evangelhos das últimas semanas do ano 

litúrgico encontramos as expressões apocalípticas como “Haverá sinais no sol, 

na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do 

barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar 

no que vai acontecer ao mundo” etc. Foi muito terrível este tempo histórico dos 

anos 702. Mas depois entenderam que o Novo Tempo é Tempo da Igreja, Tempo 

de Jesus, Tempo do Espírito Santo.   

                                                             
1 Os Evangelistas se lembrarem e escreveram as palavras proféticas de Jesus: “quando virdes a abominação 

da desolação no lugar onde não deve estar – o leitor entenda- então os que estiveram na Judeia fujam para 

os montes...”(Mc 13,14). 
2 O Templo de Jerusalém, construído no tempo do Rei Salomão, na verdade foi destruído 3 vezes: 1ª 

destruição foi no tempo do rei Nabucodonosor no ano 587 e para quase 70 anos cessou o fogo do sacrifício 

de Cordeiro e, na volta do exílio os Israelitas reconstruíram o Templo e uma 2ª vez entre os anos 166 e 

164 a.C, pelo rei helenista Antioco IV: o Templo foi profanado com os sacrifícios oferecidos pelos gregos 

ao seu deus Zeus e, durante o tempo de Herodes, imperador de Roma foi reconstruído pegando quase 40 

anos – 20 a.C até 20 d.C- ( e por isso os judeus perguntaram a Jesus: “você vai reconstruir com três dias o 

Templo que nós pegamos 40 anos para reconstrução? Jo 2,19) e pela 3ª vez foi destruído no ano 70 d.C. 

pelo império romano, sob a liderança do Tito e nunca mais foi reconstruído. Hoje permanece somente o 

muro de lamentação, o muro ocidental. Somente no tempo do Imperador Constantino, no século IV, deu a 

permissão aos judeus (que eram já espalhados por quatro canto do mundo) de voltar para visitar a Cidade 

Santa, Jerusalém, no aniversário da destruição do Templo, para fazer o luto ao muro do Templo (Refr. 

Joseph Ratzingher BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret “Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla 



E neste contexto podemos entender melhor porque são Lucas abre e 

fecha o seu Evangelho mencionando o Templo de Jerusalém. O Evangelho inicia 

com episódio de Zacarias no Templo de Jerusalém e ao final do Evangelho, após 

que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém e estavam no 

Templo louvando a Deus. Mas, no início dos Atos dos Apóstolos, o mesmo autor 

coloca os Apóstolos, não mais no Templo, mas no Cenáculo, onde Jesus 

celebrou a Última Ceia e instituiu a Eucaristia, onde Jesus recomendou celebrar 

a Eucaristia todas as vezes que se reúnem, e onde o Espírito Santo desceu 

sobre os Apóstolos e Maria Santíssima, inaugurando o Tempo da Igreja.  

Exatamente porque não tem mais sentido para eles permaneceram no Templo 

de Jerusalém. Ao lugar do sangue do Cordeiro que cada dia derramava no 

Templo de Jerusalém agora vai ser substituído o sangue de Cristo e isso uma 

vez para sempre. Ao lugar de tantos sacerdotes que estavam na fila esperando 

cair a sorte para entrar no santuário agora tem um só sacerdote, Jesus, que uma 

vez para sempre entrou no santuário e nós todos estamos desfrutando deste 

sacrifício em cada Eucaristia. Jesus mesmo é o Templo, o Sacerdote e a Vítima.  

É necessário silenciar o Antigo para nascer o Novo. Se o Antigo era estéril, 

o novo será fecundo. Jesus ensinou aos Apóstolos: “Fazei isto em minha 

memória”.  Assim a esterilidade e o silêncio abre para fecundidade e para 

celebridade. Para nós cristãos, não é necessário um Templo, uma Igreja para 

celebrar a Eucaristia, basta que estejam os fiéis reunidos, já somos a Igreja.  
 

AS PARTES DA MISSA 
 

As partes da Missa estão divididas em quatro partes bem distintas e cada 

parte é um reviver o mistério de Cristo de Natal à Páscoa cotidianamente. E em 

cada parte revivamos o nosso batismo e antecipamos já aqui na terra a vida 

eterna.  
 

 

 

PARTE 1. Ritos Iniciais 

Canto de Abertura, Acolhida, Antífona de Entrada,  

Ato Penitencial,  

Hino de Louvor (o canto de Glória) e  

Oração da Coleta. 
 

 

Em nome do Pai: A Missa (como todas as nossas orações) começa 

invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 

Santo. E logo o sacerdote deseja para a assembleia as três graças que provem 

de cada pessoa da Santíssima Trindade: a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor 

do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E a assembleia 

responde com “Amém”.   

                                                             
rissurrezione, Ed. Liberatrice Editrice Vaticana,2011). De fato, nunca mais os judeus conseguiram 

reestruturar nem como um país nem como uma religião reconstruindo o coração da sua religiosidade, o 

Templo.  



O ícone, o modelo, da assembleia é a Santíssima Trindade. Todos nós 

fomos batizados e inseridos na comunidade cristã em nome do Pai, e do Filho e 

do Espírito Santo e seremos sepultados também em nome desta Santíssima 

Trindade.  

E é bom agente se lembrar aqui que, todas as nossas orações, são 

elevadas ao Pai, pelo Filho na comunhão do Espírito Santo. A oração na 

Eucaristia é dirigida a Deus Pai. Por isso todas as orações, a coleta, o prefácio, 

a liturgia eucarística, a oração após a comunhão e assim todas as orações na 

Liturgia são dirigidas a Deus Pai: começa invocando o Deus Pai, depois fala o 

motivo da oração e depois termina dizendo: “Por nosso Senhor Jesus Cristo, na 

unidade do Espírito Santo”. Esta invocação da Santíssima Trindade termina com 

a grande Doxologia final: “Por Cristo com Cristo e em Cristo, a Vós Deus Pai, 

na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre”. 

E toda a assembleia proclama a voz alta o “Amém”. Ou seja, nós cremos. É a 

renovação da promessa batismal.  Diz-se que, na Igreja primitiva, quando a 

assembleia prorrompia este Amém, até as paredes vibravam.  
 

Ato Penitencial: Após a invocação da Santíssima Trindade, temos como 

primeiro momento da Eucaristia, o Ato Penitencial. Reconhecer, diante do amor 

e comunhão de Deus Uno e Trino, que somos pecadores e agora temos a 

possibilidade de nos arrependermos e voltarmos ao Deus Pai. É um momento 

em que revivemos a graça do nosso Batismo. No Ato Penitencial reconhecemos 

os nossos pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões. Na verdade, 

em cada pecado acontece progressivamente estes quatro momentos: O pecado 

primeiro vem concebido, meditado e organizado e depois que se dá à luz, pelas 

obras.  

 Deus falou a Caim quando ele estava ainda pensando no coração contra 

seu irmão com olhares abatidos: “Porque andas com rosto abatido, o pecado 

está na porta espreitando-te, mas tu podes dominá-lo”. Caim não escutou a voz 

de Deus, seguiu seu coração, planejou dentro de si como matar o irmão, chamou 

ele para o campo na aparência de amizade e o matou (Gn 4). Por isso o Salmista 

diz: “o ímpio gera a iniquidade, concebe a maldade e dá à luz a mentira” (Sl 7).  

Diante dos pecados e erros cometidos, o arrepender-se e pedir perdão é 

dignidade humana. Não temos outro caminho. Negar a verdade causa maior 

tristeza e morte. Judas e Pedro, os dois, negaram Jesus. Judas, aliás, apontou 

Jesus com um beijo e Pedro disse: “eu não o conheço”. Mas depois Pedro se 

arrependeu e chorou amargamente e confessou três vezes “te amo mais do que 

estes outros” (Jo 21). Judas foi se enforcar, pois não conseguiu olhar para Jesus 

e pedir perdão.  

Jesus, na última ceia, antes de fazer a refeição com os apóstolos, fez a 

lava-pés, o ritual da purificação. Para comer com Jesus precisamos que sejamos 

lavados e purificados: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo” Jesus disse 

a Pedro (Jo 13,8). O Ato penitencial é renovar e reviver o batismo, que foi de 

fato, o banho nupcial antes do banquete nupcial (ver p.111 ).  
 



Glória: Após o ato penitencial, temos como parte da Missa o canto de 

Glória. É aquele canto que os anjos cantaram no anúncio aos pastores, 

avisando-lhes que nasceu o Salvador (Lc 2,9-14). O anjo que anuncia, é Gabriel, 

e uma multidão dos anjos cantam o hino de glória. Desde o início da Igreja 

podemos ver que os cristãos louvavam a Deus quando se reuniam em 

assembleia, assim como nos atesta o livro de Atos dos Apóstolos (At 2, 47). O 

“Glória” é um hino natalino que cantamos todos os dias nas nossas Missas. 

Na vigília pascal, após a procissão das luzes para a Igreja canta 

solenemente o Pregão Pascal ou ‘Exultet’:  Este hino de louvor, em primeiro 

lugar, anuncia a todos a alegria da Páscoa, alegria do céu, da terra, da Igreja, da 

assembleia dos cristãos. Tal alegria procede da vitória de Cristo sobre as trevas. 

Logo, se proclama a grande “Ação de Graças”. Seu tema é a história da salvação 

resumida pelo poema. Uma terceira parte consiste em uma oração pela paz, pela 

Igreja por suas autoridades e seus fiéis, pelos governantes das nações, para que 

todos cheguem à pátria celestial. 

O cantar o “Glória” nas Missas cotidianas é o resumo de todos estes louvores a 

Deus Pai! 

NB. Não se canta o hino do “Glória” durante a Quaresma e Advento, pois 

são tempos penitenciais, e irrompem tal canto com maior solenidade após 

de grande silencio para a Páscoa e Natal. Assim também o canto de 

aleluia é silenciado no tempo de Quaresma.  
 

Oração da Coleta: Após o Glória temos como parte da Missa a oração do 

sacerdote chamada “Coleta”. O que é a coleta? Provem da palavra latim, colliga 

significa, recolher. Ou seja, após alguns segundos de silêncio, o sacerdote 

recolhe todas as intenções lidas ao início da Missa, todas as intenções que estão 

no coração de cada fiel presente na assembleia e, eleva a Deus Pai, por Cristo. 

É a oferta do coração, é a oferta da comunidade, é a oferenda da humanidade.  

No livro dos Levíticos, podemos ver que no dia da Expiação, na festa 

chamada Kipur, o papel do sacerdote era exatamente o de recolher as orações 

do povo e oferecer a Deus através de uma nuvem de incenso aromático no altar, 

diante do Santo dos Santos (Lev. 16,12; Ex 30,6-8) E exatamente o que Zacarias 

estava fazendo quando apareceu o anjo (Lc 1, 8-10).  
 
 

 

PARTE 2. LITURGIA DA PALAVRA  
 

As leituras, homilia, Credo e oração dos fiéis. 
 

Nos domingos e solenidades: Primeira Leitura, Salmo Responsorial, 
Segunda Leitura, Aclamação ao Evangelho, Proclamação do Evangelho,  
Homilia, Profissão de Fé (o credo) e Oração da Comunidade. 
Nos dias da semana: (Uma Leitura At ou NT) Salmo, Aclamação ao 
Evangelho, homilia (não obrigatório) e Oração da Comunidade. Quando tem a 

festa ou a solenidade de um santo reza-se o credo.  
  

 



As leituras da Sagrada Escritura nos trazem em memória as maravilhas 

que Deus fez na nossa história e nos diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio 

e o fim, Ele é o Senhor da história. Aquele que acompanhou o povo de Israel, 

aquele que acompanhou os apóstolos na Igreja primitiva, continua 

acompanhando-nos também. Ele, o Emanuel, está no meio de nós, assim como 

proclamamos no início da Missa e repetimos antes da Proclamação do 

Evangelho.  

E é bom lembrarmos que ao proclamar o Evangelho, tanto o sacerdote 

quanto a assembleia fazem  o sinal da cruz, na fronte, nos lábios e no peito, 

pedindo que a Palavra de Deus possa vir em nosso auxilio para administrar, 

conduzir os nossos pensamentos, palavras e intenções. É o mesmo gesto 

batismal. Fomos ungidos pelos cinco sentidos. 

 E o sacerdote diz: “O Senhor esteja convosco”, e nós respondemos: 

“Ele está no meio de nós”.  Mais uma vez proclamamos a presença real de 

Jesus na hora da Proclamação do Evangelho. É Jesus mesmo que proclama 

pela boca do Sacerdote ou Diácono.  

A proclamação da Palavra é feita no ambão, na mesa da Palavra que 

representa o trono de Deus, a cátedra de Deus, ou seja, o ensino daqui feito é 

autêntico, não são palavras de qualquer um feito em qualquer lugar, mas é a 

Palavra do Senhor, proclamado, com autoridade e com autencidade. A Palavra 

de Deus não é vazia, não é palavra do homem, mas fecunda, capaz de produzir 

e multiplicar o que foi pronunciado, assim como foi pronunciado no dia da 

criação: “Deus disse e foi feito” (Gn 1). E o que foi feito, contém em si, sementes 

de fecundidade, sementes para multiplicar e produzir fruto, geração por geração. 

Por isso mesmo a Palavra de Deus é eterna.   
 

Credo: Reza-se quando nos domingos, solenidades e festas.  

Domingo: dia do Senhor:  

Embora no Brasil os nomes dos dias contam como segunda feira, terça 

feira etc. segundo o calendário romano, cada dia da semana é em nome de um 

dos astros. O primeiro dia da semana é em nome do astro maior que é o sol. 

Por isso dia do sol. E o segundo dia em nome da Lua, assim vem lunedi, 

Marte/martedi (terça); Mercúrio/mercoledí (quarta); Júpiter/giovedi (quinta) e 

Vênus/venerdi (sexta-feira) e Saturno/sábato .  

E os ingleses adotaram a partir do século v, mudando estes nomes de 

acordo com os deuses anglo-saxões: assim com Marte foi substituído por Tiw, 

deus da guerra, dando origem a Tuesday; Mercúrio por Woden, deus da poesia: 

wednesday; Júpiter por Thor, deus do trovão: thursday; e Vênus por Friga, 

deusa do amor: friday. 

Para nós o importante é o primeiro dia, dia do sol (domingo). Os cristãos 

primitivos aplicaram este dia para Jesus, o Senhor, dia em que Ele ressuscitou, 

avançou as portas das trevas e trouxe à luz todos os que estavam no vale dos 

mortos. Assim chegou o dia do sol, dia do Senhor e, em todos os hinos do 

primeiro século podemos ver a invocação de Jesus com título de Sol. Até nos 

cantos natalinos cantamos: o Astro do céu, o sol nascente, ou simplesmente o 



Sol. Jesus era o Sol que iluminava os cristãos no meio das trevas e por isso não 

tiveram medo nem hesitação de chamá-lo o Sol, com maiúsculo.  

Zacarias canta: “o Sol, o Astro, veio nos visitar, para iluminar os que 

jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho 

da paz.” Lc 1,79.  

É interessante agente ver como é a narração da criação (Gn 1) no primeiro 

dia Deus cria a luz e no quarto dia que cria o sol e a luz. Automaticamente vem 

a pergunta: De onde então vem a luz?  Sabemos que são textos narrados 

segundo um sentido teológico e não no sentido geográfico ou cientifico. O Filho 

de Deus é o Astro que ilumina todos e Ele é eterno, Nele tudo foi criado e nele 

tudo foi redimido e, o sol vem depois.   

E os três reis magos vieram do Oriente até Jesus, vendo um Astro. 

Os pastores, no meio da noite foram iluminados pelo grande Sol. De onde vem 

o sol à meia-noite?  Pensaram que já tinha amanhecido e levantaram e foram 

procurar o Menino Jesus segundo o anúncio do anjo (Lc 2). José e Maria, à noite, 

se levantaram e foram para Egito, pois a noite tinha transformado em dia pela 

presença de Jesus, o Emanuel, o Astro do Céu. Ou seja, já no nascimento, Jesus 

é o Sol, o dia dEle chama-se o dia do Sol, dia do Senhor.  

Não é por acaso que celebramos tanto o Natal quanto a Páscoa à meia-

noite com celebração da vigília. Estas duas celebrações eram chamadas a 

“Missa do Galo”, pois o galo canta algumas horas antes de chegar o sol e o 

anúncio do nascimento de Jesus e da sua ressurreição acontece no meio da 

noite, pois Ele é o verdadeiro sol surgido antes de chegar o sol natural. O exultet 

era o pregão pascal e por isso chamava-se a Missa do galo. 
 

O Credo: Domingo é, para nós cristãos, também dia em que rezamos o 

Credo na celebração eucarística. Com toda a assembleia cristã do mundo inteiro, 

do nascente ao poente, como diz na primeira leitura de hoje, todos juntos 

professamos a nossa fé. No credo está contido todos os ensinamentos dos 

Apóstolos transmitidos geração em geração chegando até a nós. E a nossa vez 

transmitiremos aos nossos filhos.  Professando o credo confirmamos a nossa fé 

em Jesus, o Astro do céu. E em seguida, façamos a oração universal, a oração 

dos fiéis, lembrando da nossa comunhão, pelo batismo, com os demais membros 

do nosso Corpo.  

Para nós cristãos, por isso mesmo, o domingo é dia do Senhor, é dia de 

prescrição, dia em que devemos nos santificar pela Palavra e pela Eucaristia, é 

dia em que devemos repousar e contemplar as atividades realizadas durante a 

semana, além de nos dedicarmos na caridade, e enfim, através da adoração 

eucarística, já aqui na terra, anteciparmos a experiência do “oitavo dia”, que é a 

eternidade, contemplando-O face-a-face, no amor eterno. 
 

 

 

 

 
 

 



 

PARTE 3. LITURGIA EUCARÍSTICA (RITO SACRAMENTAL) 
 

1ª Parte – Oferendas: Canto/Procissão das Oferendas, Oração das oferendas. 
2ª Parte – Oração Eucarística:  
- o Prefácio (próprio segundo as festas, Tempo forte e Comum/ Santos etc) 
termina com Santo. Segue a Oração Eucaristica ( existem XI formas).  
- Memorial- Consagração 
- Narrativa da Instituição da Eucaristia 
- Aclamação da Assembléia 
- Oferecimento da Igreja 
- Invocação do Espírito Santo sobre a Assembléia para a comunhão 
- Orações de intercessão: Papa, bispos, todos os fiéis vivos e defuntos 
- Doxologia final: Por Cristo, com Cristo e em Cristo... 
3ª Parte – Rito da Comunhão: Pai Nosso, Abraço da Paz, Cordeiro de Deus, 
Canto/Distribuição da Comunhão, Interiorização, Antífona da Comunhão e 
Oração após a Comunhão. 

  

Ofertório: Sobre o pão e o vinho e sobre o ofertório falamos na pg.13. 
 

O incenso e a presença dos anjos: as celebrações solenes, após as oferendas 

tem o incenso. Como falamos já os anjos elevam a Deus as nossas preces como 

perfume de incenso (Sl 140). Seja no nascimento que no sepultamento tinha a 

presença de incenso e dos anjos ao redor do Corpo Sagrado de Jesus. Além das 

oferendas pobres que Maria e José receberam dos pobres vizinhos, inclusive o 

curral, tinha também ao redor do presépio o cheiro de ouro: a oferenda do ouro, 

incenso e mirrada da parte dos reis magos. No sepultamento as mulheres e os 

discípulos levaram o incenso e a mirra ao sepulcro. O ouro significa a realeza de 

Jesus, o incenso indica que Jesus é o sumo sacerdote e a mirra prefigura o 

mistério de Cristo morto e sepultado, descido à mansão dos mortos para a nossa 

salvação. Nas nossas Missas também tem o cálice dourado, as vestes douradas, 

as flores solenes, o incenso elevado ao céu. Tem o tom do pobre e tem o tom da 

solenidade.  

É significativo quando o sacerdote incensa primeiro, três vezes sobre o 

Pão e o vinho lembrando da Santíssima Trindade e depois, duas vezes 

lembrando da divindade e humanidade de Cristo. E em seguida incensa o altar 

e ao seu redor. Pois daqui a pouco vai acontecer a grande consagração.  Agora 

ele, o sacerdote, vai assumir o papel de Jesus na última ceia e por isso ele 

mesmo vem incensado pelos acólitos e em seguida toda a assembleia, pois 

todos nós ao redor do altar somos o mesmo Corpo de Cristo, assumindo o papel 

do sacerdote. Lembremos que na missa o padre age “in persona Christi”, ou seja, 

em lugar da pessoa de Cristo. É como se Jesus estivesse pessoalmente 

presidindo a Celebração. 

A presença dos anjos na Missa: 

Quando a assembleia reza, o anjo recolhe as nossas orações. E por isso em 

todas as igrejas, especialmente naquelas de Idade média, podemos ver as 



pinturas e as arquiteturas expressando, através a arte, esta presença do anjo 

que recolhe as orações e eleva a Deus Pai em perfume de incenso3.  

Pela nossa fé, nós cremos na presença dos anjos: Se olhamos todo episodio 

natalino tem uma continua presença dos anjos. Além de Maria, José e Zacarias 

que foram visitados por anjo, os magos tiveram a visita dos anjos, os pastores 

tiveram a visita dos anjos; os apóstolos, na Igreja primitiva, tiveram a continua 

visita dos anjos. Na manhã da Páscoa, o anjo que anuncia a notícia da 

ressurreição de Jesus. Os Apóstolos tiveram a continua assistência dos anjos 

(Atos 16) Lembremos aqui as palavras do anjo Rafael a Tobias e família ao se 

revelar no fim da sua caminhada: “Quando tu e Sarás fazíeis oração, era eu 

quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor e as interpretava” 

(Tb 12).  Em cada celebração eucarística os anjos estão presentes. Os anjos nos 

acompanham, eles elevam a Deus as nossas preces e as de nossos sacerdotes 

que a sua vez elevam as nossas, em perfume de incenso. Diante dos nossos 

olhos são coisas invisíveis, mas pela fé, pelos olhos espirituais, podemos 

enxergar tudo isso. 
 

Lavabo: E concluindo o rito do ofertório, o sacerdote lava as mãos: Pilatos, 

lavou as mãos não querendo assumir a culpa. Jesus aqui lava as mãos 

assumindo sobre sí todas as culpas do mundo inteiro, e o sacerdote para entrar 

na celebração deste mistério lava as mãos pedindo a graça da purificação.  Ele 

diz a voz baixa: Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu 

pecado.” (Sl 50,4). 
 

Prefácio: O Prefacio começa com a exortação do sacerdote ao povo: “O Senhor 

esteja convosco” e a assembleia responde: “Ele está no meio de nós”. Na 

verdade, aqui já pela terceira vez que diz: já teve no inicio, no Evangelho e agora 

aqui. E o sacerdote exorta: “Corações ao alto” e a assembleia responde: O 

nosso coração está em Deus. E depois fala do motivo, do tema especifico de 

ação de graças. E em cada período litúrgico, ou em cada solenidade tem o 

prefácio próprio, exatamente porque lembra do que estamos celebrando. É o 

coração do mistério celebrado do dia e conclui com a aclamação do Santo.  
 

A Oração Eucaristia começa com a invocação do Espírito Santo sobre o pão e 

o vinho e depois tem o memorial, a consagração usando as mesmas palavras 

de Jesus na última ceia e,  segue as preces e intercessões para a união dos 

cristãos “a fim de que sejamos um só corpo e um só espírito em Cristo” e em 

seguida tem a intercessão pedindo o auxílio para o Papa, o Bispo diocesano, os 

sacerdotes e por todos os fiéis e pede o auxílio dos santos e lembra em fim, os 

fiéis defuntos  e termina com a grande Doxologia Final. 
 

Consagração: Como primeiro ato tem a invocação do Espirito Santo sobre o 

Pão e o vinho, a fim de que se tornam o Corpo e o sangue de Cristo. Acontece 

exatamente como no dia da Anunciação: Maria perguntou: como é possível? eu 

não conheço o homem. E o anjo responde: o Espirito Santo descerá sobre ti. O 

                                                             
3 É aconselhável assistir o filme: “o Grande Milagre”.  



Altíssimo estenderá sobre te sua sombra. Por isso o Sacerdote estende a mão 

sobre o Pão e o vinho em forma da Pomba, símbolo do Espirito Santo.  
 

E segue a narração da Instituição da Eucaristia na última ceia pronunciando, 

aliás, repetindo, as mesmas palavras de Jesus: “Tomai e comei, este é meu 

Corpo..., tomai e bebei, este é meu Sangue”. E conclui dizendo: “fazei isto em 

memória de mim”.  

Após a Consagração olha o que proclamamos: Anunciamos  Senhor a 

vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição... ou seja, cremos na sua 

humanidade e na sua divindade embora são escondidas atrás do Pão e do vinho. 

E por isso o sacerdote, recordando a paixão, morte, ressurreição e ascensão 

que, oferece o Pão e o vinho.  

E uma vez contemplado o mistério de Cristo, o sacerdote convida a 

assembleia de olhar para o Corpo Místico de Cristo, a Igreja, olhar para os 

demais membros deste Corpo. Por isso agora o sacerdote invoca o Espírito 

Santo sobre a assembleia e, depois reza intercedendo por cada membro, 

começando o Papa, bispos cada fiel e chegando até aos defuntos. Aqui a Igreja 

celebra a comunhão entre os membros da Terra e do Céu e por isso pede ao 

Espírito Santo para o dom da comunhão entre os fiéis. Se não estamos em 

comunhão não podemos receber Jesus Eucarístico na Sagrada Comunhão.  

Pelo batismo todos nós somos membros do mesmo Corpo, cada membro 

tem sua função, mas ninguém é maior do que outro, cada um tem o que contribuir 

para o resto do Corpo. Por isso devemos rezar por todos, interceder por todos. 

São Paulo diz: Comamos um só Pão, e por isso embora somos muitos, somos 

um só Corpo. (1Cor 10,17). Assim como o pão é a mistura de farinha de vários 

trigos, nós somos mistura de vários membros, misturado pelo Espirito Santo no 

dia do nosso batismo, tornando-nos um só Corpo.   Igual o vinho, é união de 

várias uvas, vários cachos e após que se tornou vinho é impossível separar uva 

por uva. A Eucaristia e o Povo de Deus ao seu redor por isso é sacramento da 

unidade.   

E lembrar dos antepassados, dos nossos falecidos também é muito 

importante pela nossa fé.  Pois cremos que o batismo nos une os que são vivos, 

os que são mortos e os que ainda virão parte do nosso Corpo que é a Igreja. O 

nosso Senhor é Senhor dos vivos e dos mortos. Olha como que começa o 

Evangelista Mateus a narração da infância de Jesus: Começa dizendo: “Origem 

de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão” Mt 1,1. E depois segue a 

genealogia de Jesus, a sua descendência, a família dos seus antepassados 

que já morreram há anos e séculos atrás, mas fazem parte da sua história, 

através deles que ele chegou até aí. Por isso lembrar e rezar pelos defuntos é 

reconhecer a comunhão entre nós, reconhecer que o nosso Deus é um Deus 

dos vivos e dos mortos, é um Deus que venceu a morte, é o Senhor da história, 

do passado, do presente e do futuro. É bom agente amar o nosso passado, 

contemplar as maravilhas que Deus fez nas nossas famílias, na vida dos nossos 

avós e antepassados.  
 



Doxologia final: E a grande oração eucarística conclui com grande 

Doxologia: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Deus Pai onipotente, na 

unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre. 

Como falamos já, todas as nossas orações são dirigidas ao Pai por Cristo na 

unidade do Espírito Santo. Ao Pai toda glória, pois ele nos deu seu Filho e ele 

nos enviou o seu Espírito.  
 

RITO DA COMUNHÃO: 
 

Pai Nosso e a oração pela paz: Após celebrar a comunhão entre nós na 

Oração Eucarística agora a assembleia pode se dirigir para a mesa da ceia. 

Para isso, primeiro, reza a oração do Pai nosso, reconhecendo que ele é o Pai 

de todos nós, e somos todos por isso, irmãos. E lhe pedimos o Pão cotidiano, o 

Pão eucarístico, o Perdão e a graça de não cairmos mais nas tentações. É uma 

decisão da vida, cada vez que rezamos o Pai Nosso. E depois disso o sacerdote 

reza pela Paz e exorta a comunidade de oferecer a paz.  

Olha o que foi o primeiro dom de Natal aos pastores? A paz! Os anjos 

cantaram “A paz para os homens da boa vontade” Lc1,14. Jesus ressuscitado 

toda vez que aparece saúda os discípulos com “a paz esteja convosco” (Jo 

20,21). A Paz é a herança dos filhos que vivem em harmonia.  
 

Cordeiro de Deus: E antes de receber a Comunhão, reconheçamos que 

este Jesus foi imolado uma vez para sempre, assumindo e recapitulando em sí 

todo o significado do Cordeiro do AT. Depois aprofundaremos o significado do 

Cordeiro quando iremos estudar o livro do Apocalipse. Por enquanto lembremos 

que o Cordeiro é uma linguagem simbólica e bíblica e que fazia parte do ritual 

cotidiano dos Israelitas. Os Israelitas todos os dias imolavam o cordeiro para 

remissão dos pecados. Jesus mesmo disse: Quem beber deste sangue viverá 

eternamente. Como diz na carta aos hebreus, não precisa mais outros 

sacerdotes nem cordeiro, pois, ele, uma vez para sempre, derramou o sangue e 

entrou no Santuário de Deus (Hb 9). O sangue derramado de Jesus, na hora em 

que foi imolado o cordeiro no templo de Jerusalém, foi substituído todos os 

sacrifícios de todos os tempos e lugares até então. Não precisa mais outro 

Cordeiro que tira o pecado. “Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado 

do mundo”: São as palavras que João Batista pronunciou apresentando Jesus 

aos seus discípulos (Jo1)  
 

Na Santa Comunhão vamos receber o Pão e o Vinho, vamos receber o 

Cordeiro imolado, mas ressuscitado. É uma linguagem simbólica, mas cheio de 

significado. Ele é a remissão dos nossos pecados, ele é, o único que tem o poder 

de perdoar os pecados. E então a assembleia responde com as palavras de 

Centurião a Jesus: “Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, 

mas dizeis uma só palavra e eu serei salvo” (Lc  7,6).  

E o Pão Eucarístico não somente é o Cordeiro que tira o pecado, mas 

também é o Pão que nos oferece a vida eterna. Quem comer deste Pão viverá 

eternamente (Jo 16). No cap. 3 de Gêneses, a serpente disse a Adão e Eva: se 

comereis não morrereis (Gn 3,4). Mas entrou na história a morte, a vida distante 



de Deus, e até o barulho dos passos de Deus começou a suscitar o medo neles. 

Aqui o Pão do Céu, fruto da árvore onde foi pendurado o Novo Adão, nos garante 

de verdade a vida eterna e é uma árvore da vida que produz doze frutos, dando 

cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações (Ap 22, 

2), como falamos já nas páginas anteriores.  

E além da vida eterna o Pão Eucarístico nos dá a ciência, o 

conhecimento: Lá em Gn 3, a serpente prometeu o conhecimento de Deus, 

“vossos olhos se abrirão, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal“ 

(Gn 3,5),  mas perderam tudo, tornaram cegos e não conseguiram enxergar nem 

o próprio marido ou a sua mulher. Começaram apontar o dedo reciprocamente. 

Aqui Jesus prometeu o conhecimento. Na última ceia Jesus disse: Não vos 

chamo servos, mas amigos, pois os servos não conhecem o pensamento do 

mestre; chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu 

Pai (Jo15,15 A comunhão eucarística nos dá a sabedoria divina.   
  

O SILÊNCIO E A ADORAÇÃO:   

Após a comunhão nós nos tornamos o sacrário vivo, assim como Maria recebeu 

no seu útero Jesus.  
 

A Sagrada Comunhão: beijo de Deus na alma: 

A Sagrada Comunhão, para muitos santos, era o beijo de Deus na sua alma.  

Dizia Charles de Foucauld: “Na Sagrada Comunhão, Deus entra em nós, 

corporalmente; tocamos com nossa boca o Corpo de Jesus, como o tocaram os 

lábios de Maria, de José, de Madalena; entra em nós como ele repousou no seio 

de Maria; Ele se une a nós pelo mais casto dos matrimônios, chegando a ser o 

Divino Esposo das nossas almas, dando-se, entregando-se, abandonando-se 

para que possamos possuí-lo e amá-lo no tempo e na eternidade. A Eucaristia é 

Jesus Menino estendendo-nos os braços em seu berço para se oferecer a nós e 

pedir-nos um beijo...”  

E Sta Tereza d’Avila dizia comentando a expressão do livro de  Cantico 

dos Canticos: “Beije-me com o beijo de sua boca” que essa é uma graça tão 

grande, que a alma mal pode suportar estar assim tão próxima de seu Senhor, 

tendo a certeza de que ele a ama”. 

Dizia Sta Terezinha lembrando do dia da sua Primeira Comunhão: “Ah! 

Como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma”. Foi um beijo de amor, 

sentia-me amada e dizia também amo-vos, dou-me a Vós para sempre...”. 

Momento profundo, marcante para seu coração de criança que se sentia 

inundado pela presença de Jesus. 

Missa e cantos - alegria e celebridade: Temos nas nossas celebrações 

eucarísticas os cantos, que são expressões da alegria e celebridade, e não 

precisa de estarmos com cara fúnebre na Missa, como dizia o nosso Papa 

Francisco. Temos os cantos próprios: o Glória, o Credo, o Santo, o Pai Nosso e 

Cordeiro e que não devem ser trocadas as palavras, pois são Palavra de Deus 

e fazem parte da doutrina da Igreja.  Outros cantos podemos ser cantados 



segundo a festa litúrgica celebrada naquele determinado dia. Com tudo devem 

ser suaves e ajudem a rezar os demais membros da comunidade.  
 

 

PARTE 4. RITOS FINAIS:  Bênção e envio 
 

Benção final. Ide e Anunciai o Evangelho. 

Na bênção final retoma a saudação inicial, confirmando a presença de 

Emanuel no meio de nós. O sacerdote diz: O Senhor esteja convosco. E nós 

respondamos: Ele está no meio de nós. Falamos assim 4 vezes: no início, no 

Evangelho, na Oração Eucarística e agora aqui. Ou seja, cada parte da Missa 

começa com esta afirmação da presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. 

Exatamente porque o seu nome é “o Emanuel - o Deus conosco”, conforme as 

palavras do anjo a José no anúncio de nascimento (Mt 1, 23) e ele mesmo 

confirmou antes de subir ao céu aos apóstolos: “Eu estarei convosco até o fim” 

(Mt 28,20)4. São as últimas palavras de Jesus.  

E depois com a benção final invocando o nome das três pessoas da 

santíssima Trindade, o sacerdote ou o diácono diz: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

Todos os que foram visitar Jesus ao presépio voltaram anunciando do que 

viram. Os pastores, “vendo-o contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. 

E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores” Lc 

2,18; E Ana, após de ter visto o Menino no Templo, agradecia a Deus e falava 

do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém” (Lc 2, 38).  

Na manhã da Páscoa, as mulheres foram correndo para anunciar que 

Jesus ressuscitou (Jo 21), os discípulos que estavam indo para Emaus voltaram 

para Jerusalém a fim de contar com os demais da sua experiência com o 

Ressuscitado no caminho (lc 24). São João Evangelista repete várias vezes seja 

no Evangelho que nas suas Cartas: “Nós vos anunciamos o que nós vimos com 

nossos olhos, tocamos com nossas mãos... (1Jo1,1). 

Então a nossa missão após a celebração é exatamente o que fizeram há 

2 mil anos atrás a partir do presépio e do túmulo vazio: com alegria anunciar o 

Evangelho a todos os que encontramos, a todos os que não tem ainda uma 

esperança.  O anuncio depende da nossa vivencia com o mistério. Quem não é 

preenchido dele, quem vai para Missa só para cumprir a lei, o preceito, não vai 

ter animo nem vontade de anunciar. Mas na medida que adentramos no mistério, 

na medida que é forte e profunda a nossa experiência, sem querer, sem esperar 

para alguém nos falar, agente anuncia. E anuncia com alegria.  

Por isso que, como já vimos nas paginas anteriores, a beleza e a perfeição 

de sermos a Igreja está exatamente na trilogia: mistério, comunhão e missão.  

Somos a Igreja quando o Mistério é celebrado, a Comunhão é vivido entre nós 

e a Missão é anunciado.  

 

                                                             
4 A chave da leitura do Evangelho de Mateus está nesta frase: “Ele está no meio de nós”:  no inicio (Mt 

1,23), no meio (Mt 18, 20) e no final (Mt 28,20).  


