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 O sacramento da Eucaristia é o centro e o coração 
de toda a liturgia da Igreja de Jesus Cristo, pois é nela 
que se cumpre – dia após dia, em toda a terra – a missão 
confiada aos apóstolos por Jesus, na vigília da sua Paixão. Ele                          
disse-lhes: “Fazei isto em memória de mim”. Por isso, a nossa 
celebração está fundada sobre o memorial da última ceia de 
Jesus, tal como São Paulo relata no seu testemunho dessa             
sagrada tradição. (Cf. 1 Cor. 11, 25) 
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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

Comentarista: É com grande alegria e gratidão que a Comunidade 
do Colégio Santa Cecília se reúne para um encontro com a 
Palavra de Deus e com Cristo Eucarístico. Durante 2020 e 2021, 
ano josefino, tivemos inúmeros desafios, porém contamos com a 
intercessão de nosso pai São José, que guiou a Sagrada Família, 
livrando-a de todos os perigos que a afligia naquele momento, e 
a quem confiamos também a nossa proteção para que saiamos 
vencedores, vendo, neste momento festivo, o sinal de nossa vitória. 
Bendito seja Deus em todos os seus dons!

As crianças desta comunidade estão sendo acolhidas na vida 
da Igreja para testemunhar o seu grande amor pela Eucaristia.  
A Igreja nutre-se do Pão Eucarístico. Hoje estas crianças participam 
integralmente da Liturgia por meio da escuta do Evangelho, da 
comunidade reunida e do Corpo e Sangue de Cristo que recebem pela 
primeira vez. Assim, em clima de festa, vamos acolher as crianças.
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Canto de Entrada

Estou Feliz 

Estou feliz, quero cantar
Da Eucaristia participar
A esperança eu vim trazer
E minha vida oferecer

Jesus falou que o amor
Faz o milagre da comunhão
E por amor ele encontrou
Um jeito novo de estar aqui

Vamos, amigos, em procissão
Cantar louvor por este dia
Com muita fé, agradecer
Nossa Primeira Eucaristia

E nesta ceia de emoção
Que faz vibrar o coração
Somos felizes em conhecer
O Amor de Deus, que faz viver

Acolhidos na casa do Senhor

Celebrante: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém!

Celebrante: Sejam todos bem-vindos: crianças que vão receber 
a Primeira Comunhão, pais, parentes, amigos e todos os fiéis que 
acreditam na misericórdia do Pai. Ele, que abriu o seu coração cheio 
de amor, conceda-nos a paz, a esperança e a fé.

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Ato Penitencial
(Todos de pé.)

Comentarista: Queridas crianças e toda a comunidade aqui reunida, 
é tempo de reconhecer as nossas faltas e pedir perdão a Deus. 
(pausa) Juntos cantemos.



6

Canto Penitencial

Senhor, tu que és amor
Senhor, tu que és amor
Nos acolhe, por favor
Ensina que é preciso
Crescer em tua luz
Viver em tua luz
Amar em tua luz

Cristo, segura a minha mão
Junto ao teu coração
Olha por mim e meus irmãos
Vem dar o teu perdão
Sinal do teu amor
Sinal do teu amor

Senhor, tu que és amor
Nos acolhe, por favor
Ensina que é preciso
Crescer em tua luz
Viver em tua luz
Amar em tua luz

Celebrante: Deus, pai amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

Todos: Amém!

Comentarista: Jesus nos libertou através do perdão; por isso, com 
alegria, vamos cantar o Glória.
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Glória

Paz na terra

Glória a Deus nas alturas
E paz na terra aos homens por Ele amados! (2x)

Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso
Nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos
Vos glorificamos e damos graças
Por vossa imensa glória, 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 súplica!
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós!

Só vós sois o Santo
Só vós o altíssimo Jesus Cristo
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai

Amém! Amém! Amém!
Amém! Amém! Amém!

Celebrante: Oremos! Senhor Jesus Cristo, no sacramento da 
Eucaristia nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai a nós e às 
crianças, que hoje pela primeira vez vos recebem, amar a Eucaristia e 
fazer da vida uma comunhão perfeita com os irmãos. Vós que reinais 
com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amém!
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Liturgia da Palavra
(Todos sentados.)

Comentarista: O cristão é convidado a fazer ressoar a “Palavra de 
Deus”, conteúdo sagrado que produz vida e nos guia em direção às 
Promessas do Pai. Vamos, com amor, acolher esta Palavra que nos 
ajuda a espalhar a Paz no mundo.

Entrada da Bíblia

Razão do Nosso Viver

A palavra, a palavra,
Razão do nosso viver
Revoluciona, transforma o mundo
E todo o nosso ser.

Nos torna livres, nos dá a paz
Nesta tão linda aventura.
E um mundo novo começa a nascer
Começa a mudar o rumo da nossa história
Que construímos aqui.
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Na escuta da Palavra de Deus.

1ª Leitura

Leitura do Livro do Deuteronômio (6, 4-9)

Ouve, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás 
o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e 
de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão 
gravados no teu coração. Tu os transmitirás a teus filhos, e deles 
falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao 
te deitares e ao te levantares. Tu também os amarrarás em tua mão 
como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. 
Tu os escreverás nos batentes de tua casa e nas portas da cidade.

Palavra do Senhor!

Todos: Graças a Deus.

Salmo 77 
O Senhor deu o pão do céu como alimento (2x)
1. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos

e transmitiram para nós os nossos pais
não haveremos de ocultar a nossos filhos, 
mas à nova geração nós contaremos.

2. Ordenou, então, às nuvens lá dos céus,
e as comportas das alturas fez abrir,
fez chover-lhes o maná e alimentou-os
e lhes deu para comer o pão do céu. 

3. O homem se nutriu do pão dos anjos,
e mandou-lhes alimento em abundância; 
conduziu-os para a Terra Prometida, 
para o monte que seu braço conquistou. 
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2ª Leitura (1 Cor. 11, 23-26)
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti: 
Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão 
e, depois de dar graças, partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo, 
que é dado por vós; fazei isto em minha memória”. Do mesmo 
modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: “Este 
cálice é a Nova Aliança em meu sangue; todas as vezes que 
dele beberdes, fazei-o em memória de mim”. Todas as vezes, de 
fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis 
proclamando a morte do Senhor, até que ele venha.

Palavra do Senhor!
Todos: Graças a Deus.

Comentarista: O Evangelho vem nos lembrar que Jesus é o pão da 
vida, o verdadeiro alimento que nos ajuda na caminhada de filhos e 
filhas de Deus. Jesus é o amigo que dá a vida pelos amigos.

Todos de pé para aclamarmos o Evangelho.

Canto de Aclamação

Aleluia

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
É Jesus quem vai falar.

Aclamemos, com alegria,
a Palavra de Deus.
Ela é vida, ela é luz,
ela é força e tem poder

Celebrante: O Senhor esteja convosco!

Todos: Ele está no meio de nós.

Celebrante: Evangelho de Jesus Cristo segundo São João (6,35-39).

Todos: Glória a vós, Senhor.
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Evangelho de João 6,35-39
Pão para a vida são as palavras de Jesus

Então Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim 
nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá 
sede. Eu, porém, já disse: Vocês me viram e não acreditam. Tudo o 
que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim eu nunca o rejei-
tarei. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a 
vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou 
é que eu não perca nenhum dos que ele me tem dado, mas que eu 
ressuscite a todos no último dia.

Palavra da Salvação!

Todos: Glória a vós, Senhor.

Homilia
(Todos sentados.)

Profissão de Fé
(Todos de pé.)

Celebrante: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, 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, padeceu 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.

Todos: Amém!
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Em diálogo com o Senhor.

Oração dos Fiéis

Celebrante: A oração tem dois aspectos: o diálogo individual e 
o diálogo da comunidade com Deus. Jesus falou: “Tudo o que      
vocês quiserem peçam ao Pai, e ele, se for para o bem de 
vocês, conceder-lhes-á”. Inspirados pelo Espírito Santo, façamos 
nossas preces:

Criança: Pelos médicos, todos que atuam na saúde e todos os outros 
profissionais que de alguma maneira se dedicaram ao cuidado do 
outro nesta pandemia, que sua entrega os faça espelhar o amor do 
próprio Cristo. Nós te pedimos, Senhor:

Todos: Senhor, ouve-nos.

Criança: Para que a celebração da Eucaristia ajude nossa família a 
assumir o seu papel na sociedade, a fim de que esta possa nos ajudar 
concretamente a perseverar na Eucaristia. Nós te pedimos, Senhor:

Todos: Senhor, ouve-nos.

Criança: Por esta comunidade de educação e de fé, para que 
encontre sempre força e luz no desempenho de sua missão. Nós te 
pedimos, Senhor:

Todos: Senhor, ouve-nos.

Criança: Por todos aqueles que ajudaram na realização e preparação 
da Primeira Comunhão, que Jesus os abençoe e retribua todos os 
bens. Nós te pedimos, Senhor:

Todos: Senhor, ouve-nos.

Criança: Pela nossa Igreja, pelo nosso Papa Francisco, por todos 
nós aqui presentes, para que o Espírito Santo nos faça construtores 
de uma sociedade nova. Nós te pedimos, Senhor:

Todos: Senhor, ouve-nos.

Celebrante: Pai, olhai esta comunidade, pequena Igreja que busca 
na Eucaristia o pão que dá a vida eterna. Ouvi as preces, atendei 
seus pedidos, abençoai seus esforços e bons desejos. Por N.S.J.C.
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Jesus divide o pão para nós.

Liturgia Eucarística
(Todos sentados.)

Comentarista: Nós ouvimos a Palavra de Deus e dissemos que 
acreditamos nela. É por isso que fazemos a procissão das ofertas. 
As crianças oferecem no altar do Senhor o pão e o vinho em sinal 
de gratidão a Deus. Cada um dá um pouco de si para que todos 
participem dessa oferta de amor.

Canto de Ofertório 

Neste altar, Senhor,

Neste altar, Senhor,
Te ofereço minha vida e o que sou. (2x)

Sou tão pequeno, nada tenho pra Te dar,
mas tenho o meu coração e a Ti vou entregar.

O pão e o vinho sobre este altar
é fruto do nosso trabalho e a Ti vamos ofertar.

A minha família eu entrego a Ti, Senhor.
Que ela seja transformada em um ninho de amor.

Celebrante: 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.

Todos: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória 
de seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja.
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Oração sobre as Oferendas
(Todos de pé.)
Celebrante: Recebei, Senhor, os dons que esta comunidade vos 
oferece. Fazei que o pão e o vinho, transformados no corpo e 
no sangue de Jesus Cristo, sejam para nós a paz, o perdão e o 
compromisso de vivermos o amor. Por N.S.J.C.

Todos: Amém!

Oração Eucarística para Missa com Crianças – 2
(MR – pág. 1031)

Celebrante: O Senhor esteja convosco!

Todos: Ele está no meio de nós.

Celebrante: Corações ao alto!

Todos: O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Todos: É nosso dever e nossa salvação.

Celebrante: Ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em vos 
agradecer e, unidos com Jesus, cantar vosso louvor. Vós nos amais 
tanto que fizestes para nós este mundo tão grande e tão bonito.

Todos: Louvado seja o Pai, que tanto nos amou!

Celebrante: Pai, vós nos amais tanto que destes vosso Filho Jesus 
para que ele nos leve até vós. Vós nos amais tanto que nos reunis 
em vosso Filho Jesus, como filhos e filhas da mesma família.

Todos: Louvado seja o Pai, que tanto nos amou!

Celebrante: Por este amor tão grande, queremos agradecer. Com os 
anjos e os santos, alegres, cantamos a uma só voz:
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Santo

Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Senhor, Deus do universo

O céu e a terra, o céu e a terra proclamam a vossa glória
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas (2x)

Bendito o que vem, bendito o que vem
Em nome do Senhor (2x)
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas (2x)

Celebrante: Sim, louvado seja vosso Filho Jesus, amigo das crianças 
e dos  pobres. Ele nos veio ensinar a amar a vós, ó Pai, como filhos 
e filhas, e amar-nos uns aos outros, como irmãos e irmãs.

Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!

Celebrante: Jesus veio tirar do coração a maldade que não deixa ser 
amigo e amiga e trazer o amor que nos faz felizes. Ele prometeu que 
o Espírito Santo ficaria sempre em nós para vivermos como filhos e 
filhas de Deus.

Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!

Celebrante: Enviai, ó Deus, nosso Pai, o vosso Espírito Santo, para 
que este pão e este vinho se tornem o Corpo  e o Sangue de Jesus, 
nosso Senhor.

Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!

(Todos ajoelhados.)



16

Celebrante: Antes de morrer, Jesus nos mostrou como é grande 
vosso amor. Quando ele estava à mesa com os apóstolos, tomou o 
pão e rezou, louvando e agradecendo. Depois, partiu o pão e o deu 
a seus amigos, dizendo: “TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.

Todos: Jesus, dai a vida por todos nós!

Celebrante: Depois, Jesus tomou o cálice com o vinho, de novo rezou 
e agradeceu, e o deu a cada um, dizendo: “TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA O PERDÃO DOS PECADOS”.

E disse também: “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”.

Todos: Jesus, dai a vida por todos nós!

Celebrante: Tudo isto é mistério da fé!

Todos: Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe 
deste vinho, recorda-se a paixão de Jesus Cristo e fica-se esperando 
sua volta.

(Todos de pé.)

Celebrante: Por isso lembramos agora, Pai querido, a morte e a 
ressurreição de Jesus, que salvou o mundo. Ele mesmo se colocou 
em nossas mãos para ser este sacrifício que agora vos oferecemos. 
E assim somos cada vez mais atraídos para vós.

Todos: Glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai.

Celebrante: Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus Pai, e concedei-nos 
o Espírito de amor. Nós, que participamos desta refeição, fiquemos 
sempre mais unidos na vossa Igreja, com o Papa Francisco, o nosso 
bispo Dom José Antônio, com todos os outros bispos e com aqueles 
que servem o vosso povo.

Todos: Glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai.
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Celebrante: Pedimos por aqueles que amamos (N.N.) e também 
por aqueles que ainda não amamos o bastante. Lembrai-vos dos 
que morreram (N.N.); sejam todos recebidos com amor em vossa 
casa. Um dia, enfim, reuni todos nós em vosso Reino, para vivermos 
com Maria, mãe de Deus e nossa mãe, a festa que no céu nunca 
se acaba. Então, com todos os amigos de Jesus, poderemos cantar 
para sempre o vosso amor.

Todos: Glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai.

Celebrante: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-
Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, 
agora e para sempre.

Todos: Amém!

Celebrante: Na alegria do encontro com o Ressuscitado, rezemos 
com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou.

Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o vosso nome. 
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade / assim na terra 
como no céu. / O pão nosso de cada dia nos dai hoje, / perdoai-nos 
as nossas ofensas / assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido. / E não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador.

Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:            
“Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

Todos: Amém!

Celebrante: A paz do Senhor esteja convosco!

Todos: O amor de Cristo nos uniu.
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Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz.

Celebrante: Quem come a minha carne e bebe do meu sangue 
permanece em mim e eu nele.
Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!

Todos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei salvo.

(Todos sentados.)

Celebrante: Na festa da Eucaristia, o alimento é o próprio Corpo e 
Sangue de Jesus, presentes na hóstia sagrada. Quem se alimenta  
de Jesus passa a amar como Ele amou. E assim como Maria,  
doamos Jesus ao mundo.

Cântico de Comunhão I

Ceia do amor

Esta é a refeição que Jesus nos preparou.
Venham todos, com alegria,
participar da ceia do Amor. (2x)

1. Todos somos convidados pra comungar deste pão.
 Tenha fé e acredite: Jesus Cristo é nosso irmão.

2. É Jesus, o nosso alimento, o pão que veio do Céu
 pra ser força e sustento nesta nossa caminhada.

3. Nesta mesa somos irmãos vivendo em unidade.
 Vida nova para a Igreja construindo fraternidade.
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Cântico de Comunhão II

Ministério de Salvação

1. Ao me aproximar da mesa do Senhor
 Para receber Corpo e Sangue de Jesus
 A Sua misericórdia me envolve, me conduz
 É a certeza de viver a vitória da cruz

 Ouço Jesus chamando meu nome
 Me convidando a ser santo, a ser luz
 O que eu vivo neste momento é mistério de salvação
 É verdadeiramente Jesus tocando meu coração
 É Jesus, é Jesus tocando o meu coração

2. Este alimento que vou receber agora
 Santifica minha vida e me leva para o Céu
 Eu creio na Eucaristia: Jesus está aqui
 Amando e perdoando os pecados

 Ouço Jesus chamando meu nome
 Me convidando a ser santo, a ser luz
 O que eu vivo neste momento é mistério de salvação
 É verdadeiramente Jesus tocando meu coração
 É Jesus, é Jesus tocando o meu coração

3. Como é grande o meu Senhor, imenso é Seu poder
 Mergulho em Tua paz, me abandono em Teu amor
 Doce, suave melodia os anjos cantam lá no Céu
 Pra celebrar a salvação e a glória de Deus

Oremos (pausa): Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 

do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que 

sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por 

Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém!
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Cântico de Comunhão III

Dize uma Palavra

Sim, eu sei, Jesus, que tu estás aqui, com meu coração posso te ver.

E te peço, vem manifestar a graça em mim, esta comunhão renova 
o meu viver.

Sim, eu sei, Jesus, que vais falar em mim, com meu coração posso 
escutar.                

E te peço, vem manifestar a graça em mim

Com teu corpo e sangue vem me transformar.

Eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada

Mas dize uma palavra e terei a salvação.

A eucaristia se faz vida em minha vida, te recebo, meu Jesus, no 
coração. (2x)

Canto de Ação de Graças

Aleluia

Pai, eu quero Te amar
Tocar o Teu coração
E me derramar aos Teus pés
Mais perto quero estar, Senhor
E Te adorar com tudo o que eu sou
E Te render glória e aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Quando lutas vierem me derrubar
Firmado em Ti eu estarei
Pois Tu és o meu refúgio, oh Deus!
E não importa onde estiver
No vale ou no monte, adorarei
A Ti eu canto glória e aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
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Senhor, preciso do Teu olhar
De ouvir as batidas do Teu coração
Me esconder nos Teus braços, oh Pai!
Toda minha alma deseja a Ti
Junto com os anjos, cantarei
Tu és Santo, exaltado, aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Homenagem a Maria

Pensando em teu coração

De todo o nosso coração, pensando em teu coração, trazemos 
estas lindas flores, ó Mãe, e as colocamos em tuas mãos.

1.  Flores plantadas com carinho e cultivadas com amor, em nossas 
mãos aqui trazidas, são para ti, Mãe do Senhor.

 
2.  Olha os devotos como vêm cheios de fé e de emoção, trazendo 

flores perfumosas pra perfumar teu coração.

3.  Abre tuas mãos, ó Mãe do céu, eis o que temos pra te dar: 
presentes da mãe natureza para enfeitar o teu altar.
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Bênção Final
(MR – pág. 525)

Celebrante: O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós.

Celebrante: Deus vos abençoe e vos guarde.
Todos: Amém!

Celebrante: Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
Todos: Amém!

Celebrante: Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
Todos: Amém!

Celebrante: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito 
Santo.
Todos: Amém!

Celebrante: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

Comentarista: Crianças, a nossa missa não terminou. Para vocês 
foi a primeira vez que se encontraram com Jesus na Eucaristia.  
É o início de uma amizade que vai crescer sempre mais. Quem 
recebe Jesus na Eucaristia transforma sua vida conformando-a ao 
Cristo vitorioso, que, através de sua paixão, morte e ressurreição, 
deixa para a humanidade uma herança incorruptível: a vida eterna!
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Canto Final

Chuva de Graça

Há uma chuva de graça aqui
Está chovendo sobre todos nós
E quem mais se entregar
Mais se molhará
Há uma semente pra germinar
E muitos frutos a se produzir
Na terra do coração
Derrama tua graça

Chuva de graça pedimos a Ti
Chuva de graça derrama em nós
Chuva de graça neste lugar
Derrama
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CATEQUIZANDOS 2020

ADRIANO ALENCAR ARARIPE ALMEIDA

ADRIANO RODRIGUES COSTA LIMA

ALICE FERNANDES FERREIRA

ALÍCIA OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS

AMANDA FEITOSA ZANIRATO

ANA AMELIA DELFINO HOLANDA ARAUJO

ANA LUIZA BRANDÃO ARAÚJO

ANA LUIZA PINHEIRO DE SOUSA

ANA VICTÓRIA DE FREITAS RABELO

ANDRÉ LUIZ RODRIGUES LOPES FILHO

ANELIZE PEREIRA TOMÁS

ARTHUR ALBUQUERQUE LOPES BEZERRA

ARTHUR ALVES MOURÃO

ARTHUR BRAIDE CAVALCANTE SOARES

ARTHUR FROTA VIEIRA

BEATRIZ FROTA TIGRE

BENTO BOMFIM RODRIGUES

BERNARDO CARACAS GUEDES

CAIO MATTHES DE FREITAS PONTES

CARLOS ANDRÉ PASSOS TOMÉ FILHO

CAROLINA DE MORAIS MAIA

CATARINA BEZERRA LEZECK

CLEO FROTA VIEIRA

DANIEL DA SILVA FERREIRA GOMES

DARA CASTALDI OSTERNO



25

DARAH CAMURCA NASSER

DAVI CASTELO CYSNE

DAVI GURGEL WANDERLEY

DAVI RIBEIRO PAIVA

DAVI STUDART DE ALBUQUERQUE MARQUES

DAVI SUCUPIRA MACHADO

DIEGO FELIX PORTO

DIEGO MELO DE SÁ RORIZ

EMANUELA VEGA FERNANDES

EMILIO MORAES GUERRA

FELIPE MENDES LIEBMANN

GABRIEL COSTA LIMA DE SÁ NASCIMENTO

GABRIEL SARAIVA LEITE

GABRIEL STUDART LIMA SIDRIM

GABRIELA BESSA HALLIDAY

GABRIELA GONÇALVES CEDRAZ

GABRIELA VELOSO NAVARRO BARROS

GIOVANA ANDRADE DE ALBUQUERQUE

GIOVANNA MOURA FAÇANHA

GONTRAN LUÍS MENEZES GIFONI

GUSTAVO RIBEIRO GUARDIA

GUSTAVO VIEIRA XIMENES

ISABELA DA SILVA NOGUEIRA MOREIRA

ISADORA FERREIRA VIANA

ISIS RABELO LOPES

IVO ALVES VIANA

JOÃO BARBOSA DE CARVALHO
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JOÃO DIEGO DE FREITAS PHILOMENO GOMES

JOÃO LUCAS FARIAS MACÊDO

JOÃO MARCELO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA

JOÃO PEDRO RIBEIRO RODRIGUES

JOÃO SAMPAIO DE MELO BARBOSA

JOAQUIM MARTINS FIGUEIREDO FERRI

JOSE EDGARD SEIXAS ROLIM

JOSÉ VINÍCIUS RODRIGUES PINHEIRO

JÚLIA BRAIDE CAVALCANTE SOARES

JULIA COSTA GIRÃO PIERRE

JÚLIA GUIMARÃES PEREIRA EMERSON

JÚLIA LIMA BRAGA

JÚLIA LUCENA GONDIM LADEIA

JÚLIA VERAS DE OLIVEIRA

KAUÊ DIAS DE SOUZA ALVES LIMA

LAÍS COSTA CUNHA

LARA MARKAM RIOS ALBUQUERQUE

LARISSA MARIA CARVALHO SANTOS

LARISSA PEREIRA COELHO

LAURA FRAGA DE ALBUQUERQUE

LAURA LUCENA ABREU

LAURA ROLIM SIMAS

LEONARDO COSTA E SILVA DO CEARÁ

LETÍCIA BANDEIRA GURGEL SOARES

LETÍCIA FROHWEIN DE ALENCAR

LETÍCIA MARIA PINTO IBIAPINA

LETÍCIA ROCHA TOLEDO
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LEVI DE ALMEIDA COELHO

LIA LOIOLA XIMENES

LÍCIA MARIA PEREIRA AGUIAR MAIA

LIS MACÊDO COLLYER VIANA

LIS SÃO BERNARDO MELO

LORENZO QUINTEIRO

LORENZZO DE MELO NUNES RODRIGUES

LUANA LIMA PEIXOTO

LUCAS MACHADO LISBOA

LUCCA COSTA RIOS

LUIS EDUARDO PARENTE AGUIAR

LUISA FREITAS FRANCK

LUISA GOMES ROSA

LUIZ CARLOS AGUIAR NETO

MANOELA TOMÁS MELO DE AQUINO

MANUELA FIUZA ARAUJO

MARCELO BRASIL MOREIRA

MARIA ALICE ALMEIDA LUCENA

MARIA ALICE BRANDÃO CUNHA

MARIA CAROLINA MOTA ALBUQUERQUE

MARIA CLARA CAMARA BEZERRA

MARIA CLARA COLAÇO COLARES

MARIA CLARA FARIAS MENEZES

MARIA CLARA GOMES BESSA

MARIA CLARA MATOS DE ALMEIDA

MARIA EDUARDA MEDEIROS UCHÔA

MARIA EDUARDA MORAIS VASCONCELOS ANDRADE
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MARIA EDUARDA RAMALHO LIMA COSTA

MARIA HELENA MARINHO DE QUEIRÓS

MARIA LANDIM PRAÇA

MARIA SOFIA PEREIRA BARROSO

MARIA SOPHIA ALENCAR GOMES

MARIA VICTORIA PERDIGÃO PESSOA

MARIA VICTORIA RODRIGUES BORGES

MARIANA DE OLIVEIRA CAJADO

MARIANA FURTADO DA CUNHA

MARINA DIÓGENES GUERRA FREITAS

MATEUS DE QUEIROZ GIRÃO

MATHEUS LEITE BARROS

MIGUEL PINHO DE OLIVEIRA TORRES

MIKAELE GURGEL COSTA LIMA

MIRELLA BESSA GADELHA

NICOLE ALVES GIRÃO

NICOLE SOUTO BEZERRA

OLIVIA GENTIL PORTO LIMA

OLÍVIA GONDIM FALCÃO MOREIRA

PEDRO ANGELO GADELHA RATTACASO

PEDRO MACHADO LEGEY

PEDRO VÍTOR COSTA GURGEL

PIETRA DE QUEIRÓS RODRIGUES

RAFAEL DE CARVALHO FUJITA

RAFAEL DIAS MACHADO

RAFAEL DINIZ COELHO

RAFAEL LOPES FROTA



RAFAEL PINHEIRO PONCE DE LEON

RAFAEL TELES VIANA

RENAN ANDRADE DE MENEZES

RENATO ALBERTO MARTINS SAMPAIO

SAMUEL LEITÃO ROLIM

SAMUEL MEDEIROS CARDOSO

SAMUEL NORONHA CARVALHO

SAMUEL ROCHA BEZERRA

SARAH TORRES LIMA

SOFIA GIRÃO SILVEIRA TEIXEIRA

SOFIA MARINHO DE ANDRADE MARTINS DE A. CAMARGO

SOFIA PINHEIRO DE ALENCAR

TASCIANA SENA ALVES

ULISSES PERETTI TODERO

VALENTINA MASSARI

VICTORIA TURBAY CABRAL CARVALHO

VITOR MAGALHÃES FULGÊNCIO

VITÓRIA FERREIRA DE OLIVEIRA

VIVIAN ALMADA DIÓGENES

YOLANDA FREIRE QUEIROZ ROCHA
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