
A Divina Liturgia 
LITURGIA DOS CATECÚMENOS

Diácono: Abençoa, Mestre.

Presbítero: Bendito é o Reino do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, agora
e sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

I. Grande Litania 

Diácono: Em paz, oremos ao Senhor.

Todos: Senhor, tem piedade.

Pela paz que vem do alto e a salvação de nossas almas, oremos ao
Senhor. 

Pela paz no mundo inteiro, pela estabilidade das Santas Igrejas de Deus e
pela união de todos, oremos ao Senhor.

Por esta santa Igreja e por todos os que nela entram com fé, devoção e
temor de Deus, oremos ao Senhor.

Por nosso Soberano Senhor e Pai, o Santíssimo Patriarca Cirilo por nosso
Eminentíssimo Senhor Bispo Lêonidas e pela venerável ordem dos
Presbíteros e Diáconos em Cristo, por todo o Clero e fiéis, oremos ao
Senhor.

Pelas nossas pátrias protegidas por Deus,  seus governantes, povos e
exércitos, oremos ao Senhor.

Por esta cidade, e por todas as cidades e países e pelos fiéis que aí vivem
na fé, oremos ao Senhor.

Pela salubridade do ar, pela abundância dos frutos da terra e por tempos
pacíficos, oremos ao Senhor.

Por aqueles que viajam por mar, terra e ar,  pelos doentes e aflitos, pelos
prisioneiros e pela sua salvação, oremos ao Senhor.

Para que sejamos livres de toda aflição, ira e necessidade, oremos ao
Senhor.



Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela
Tua graça.

Comemorando a nossa Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa
Soberana, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, juntamente com todos
os santos, recomendemo-nos nós mesmos e uns aos outros e toda a nossa
vida, a Cristo Deus.

Todos: A Ti, Senhor.

Presb.: Pois a Ti pertencem toda glória, honra e adoração, Pai, e Filho e
Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

I Antífona

Bendiz, minha alma, ao Senhor, /Tu és bendito Senhor. 

Bendiz, minha alma, ao Senhor /e que tudo que em mim existe / 
bendiga o Seu o santo nome. /

Bendiz, minha alma, ao Senhor / e não esqueças nenhum dos Seus 
benefícios. /

É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades/ e cura todas as tuas 
enfermidades. 

Quem resgata a tua vida da corrupção / e te coroa de benignidade e 
de misericórdia. /

Quem sacia de bens o teu desejo / de sorte que a tua mocidade se 
renove como a águia. 

O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia / é magnânimo e 
misericordioso. /

Bendiz, minha alma, ao Senhor / e que tudo que em mim existe 
/bendiga o Seu o santo nome. // Tu és bendito Senhor.



Pequena Litania 

Diác.: De novo em paz, oremos ao Senhor.

Todos: Senhor, tem piedade.

Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos , ó Deus pela
Tua graça.

Comemorando a nossa Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa
Soberana, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, juntamente como
todos os santos, recomendemo-nos nós mesmos e uns aos outros e toda a
nossa vida, a Cristo, Deus.

Todos: A Ti, Senhor.

Presb.: Pois Teu é o domínio, e Teu é o Reino,  o poder e a glória, Pai, e
Filho e Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

II Antífona

Louva, ó minha alma, ao Senhor. / Louvarei ao Senhor durante a 
minha vida/  cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. /

Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, / em quem não 
há salvação. /

Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao seu pó;/ nesse mesmo dia, 
perecerão os seus pensamentos. /

Bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacob / e cuja 
esperança está posta no Senhor, seu Deus. /

Que fez os céus e a terra,/ o mar e tudo quanto há neles. /

E que guarda a verdade para sempre; / que faz justiça aos 
oprimidos; / que alimenta os famintos. /

O Senhor liberta os cativos; / o Senhor dá sabedoria aos cegos; / o 
Senhor levanta os abatidos; / o Senhor ama os justos. /

O Senhor protege os estrangeiros; / ampara o órfão e a viúva, / Ele 
destruirá o caminho dos pecadores. /

O Senhor reinará eternamente; // o teu Deus, ó Sião, de geração em 
geração. 



Hino do Santo Imperador Justiniano

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos 
séculos dos séculos. Amém.

O  Filho  Unigênito,  Verbo  de  Deus,  que  embora  imortal
concedeste para a nossa salvação encarnar no seio da Santissima
Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e Te tornaste homem sem
sofrer alteração, foste crucifcado, Cristo Deus, vencendo a morte
com a Tua morte, Tu que fazes parte da Trindade Santissima e És
glorifcado com o Pai e o Espirito Santo, salva-nos. 

Pequena Litania 

Presb.: Pois Tu és um Deus Bom e Amigo do homem, e a Ti rendemos 
glória, Pai,e  Filho e Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos 
séculos.

Terceira Antífona

No Teu Reino, lembra-te de nós, Senhor, quando entrares no Teu 
reino.  

Bem-aventurados os  pobres de espírito,/ porque deles é o Reino dos 
Céus.

Bem-aventurados os que choram, / porque eles serão consolados;

Bem-aventurados os mansos, / porque eles herdarão a terra;

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, / porque eles 
serão saciados;

Bem-aventurados os misericordiosos, / porque eles alcançarão 
misericórdia;

Bem-aventurados os puros de coração, / porque eles verão a Deus;

Bem-aventurados os pacificadores, / por-que eles serão chamados 
filhos de Deus;

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, / 
porque deles é o reino dos céus; 

Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem / e perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.



Exultai e alegrai-vos, porque  grande é  a vossa recompensa nos céus. 

III. Pequena Entrada 

Diác.: Sabedoria. De pé.

Na Liturgia Dominical cantamos:
Todos: Vinde, adoremos e prostremo-nos, diante de Cristo. Salva-nos, 
ó Filho de Deus, que ressuscitaste dentre os mortos, a nós que a Ti
 cantamos: Aleluia.
Nas festas de nossa Senhora...:
Pelas orações da Mãe de Deus...
Nos dias da memoria dossantos e nos dias de semana...:
Que és admirável nos Teus Santos...

IV. Leituras

Tropários
O coro canta então os tropários e kondákios próprios do dia

Presb.: Pois Tu és Santo, ó nosso Deus, e a Ti rendemos glória, Pai,e
 Filho e Espírito Santo, agora e sempre...

Тrisaghion

Diác.: Salva, Senhor, os piedosos.
Todos: Salva, Senhor, os piedosos.
Diác.: e escuta-nos.
Todos: e escuta-nos.
Diác.: …e pelos séculos dos séculos.
Todos: Amém. Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade
de nós (3 x). 

Glória ao Pai,  e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos
séculos dos séculos. Amém. Santo Imortal, tem piedade de nós.
Santo Deus, Santo Forte Santo Imortal, tem piedade de nós.

Nas festas do Natal e da Teofania, no Sábado da Ressurreição de Lázaro, no Sábado
Santo, na Semana da Ressurreição do Senhor e no dia de Pentecostes, em vez do
Triságio, canta-se:

Vós todos os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo.
Aleluia. 
Na festa da Exaltação da Cruz, no dia da conclução desta festa e no terceiro
domingo da Grande Quaresma, o Triságio é substituído pelo hino seguinte:

A Tua Cruz,veneramos ó Mestre, e glorificamos a Tua santa
Ressurreição.



Diác.: Estejamos atentos. 
Presb.:  Paz a todos.
Leitor: E ao teu espirito.
Diác.: Sabedoria
Leitor: Prokimen...

L. - Prokimen.
T. - Prokimen.
L. - Versículo.
T. - Prokimen.
L. - 1ª parte do Prokimen.
T. - 2ª parte do Prokimen.
Se for duas ou mais leituras o esquema
é:
L. - 1º Prokimen.
T. - 1º Prokimen.
L. - Versículo do 1º Prokimen.
T. - 1º Prokimen.
L. - 2º Prokimen.
T. - 2º Prokimen.

Leitura da Epístola

Diác.: Sabedoria.

Leitor: Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos (...)

Diác.: Estejamos atentos.

Leitor: Lê a Epístola.

Quando termina a leitura:

Presb.: Paz a ti, leitor.

Leitor: E ao teu espírito.

Diác.: Sabedoria.
Aleluia

O Leitor, alternando com o coro, canta os versículos aleluiáticos tomados do 
próprio da festa.

L - Aleluia (no tom indicado na leitura). 

T. - Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. - 1º versículo.
T. - Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. - 2º versículo.
T. - Aleluia, Aleluia, Aleluia



Evangelho

Presb.: Sabedoria. De pé. Escutemos o Santo Evangelho.
Presb.: Paz a todos.
Todos: E ao teu espírito.
Presb.: Leitura do Santo Evangelho segundo o Apóstolo e Evangelista
São N.
Todos: Glória a Ti, Senhor, glória a Ti.
Presb.: Estejamos atentos. (Leitura)

V. Litania fervorosa

Presb.: Digamos todos com todo o nosso entendimento e com toda a nossa
alma, digamos.

Todos: Senhor, tem piedade.

Senhor Todo-Poderoso, Deus de nossos Pais, nós Te suplicamos, ouve-
nos e tem piedade de nós.

Todos: Senhor, tem piedade.

Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a Tua imensa misericórdia, nós Te
suplicamos, ouve-nos e tem piedade de nós. 

Todos: Senhor, tem piedade. (3х)

Por nosso Soberano Senhor e Pai, o Santíssimo Patriarca Cirilo por nosso
Eminentíssimo Senhor, Bispo Leônidas e por todos os nossos irmãos em
Cristo.

Pelas nossas pátrias protegidas por Deus, por seus governantes, povos e
exércitos, para que possamos levar uma vida na paz, na piedade e na
santidade.

Oremos ainda pelos nossos irmãos, sacerdotes, monges e por toda nossa
irmandade em Cristo.

Oremos ainda pelos bem-aventurados e sempre lembrados fundadores
desta Santa Igreja, pelos nossos pais e irmãos ortodoxos falecidos, que
aqui e em toda a parte repousam.

Oremos ainda pelos benfeitores e os que trazem suas oferendas a este
Santo Templo, 

pelos que nele trabalham, cantam e pelo povo aqui presente, que esperam
de Ti grande e abundante misericórdia.



Presb.: Pois Tu és um Deus misericordioso e Amigo do homem e a Ti
rendemos glória, Pai,e Filho e Espírito Santo, agora e sempre e pelos
séculos dos séculos.

Todos: Amém.

Litania pelos falecidos

Diác.: Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a Tua grande misericórdia;
nós Te suplica-mos: escuta-nos e tem piedade de nós.
Todos: Senhor, tem piedade. (3x)
Diác.: Oremos pelo repouso da(s) alma(s) do(s) servo (s; a; as) de Deus
falecido(s) N. e N., para que lhe(s) seja(m) perdoada(s) todas as faltas
voluntárias e involuntárias.
Todos: Senhor, tem piedade. (3x)
Diác.: Para que o Senhor conduza a(s) sua(s) alma(s) ao lugar do
refrigério, lá onde repousam os justos.
Todos: Senhor, tem piedade. (3x)
Diác.: Peçamos a Cristo, nosso Deus e Rei Imortal, que lhe(s) conceda a
Sua misericórdia, o Reino dos Céus e a remissão dos seus pecados.
Todos: Concede, Senhor.
Diác.: Oremos ao Senhor.
Todos: Senhor, tem piedade(1x)
Presb.: Pois Tu és a Ressurreição, a Vida e o Repouso do(s) Teu(s)
servo(s) defunto(s), ó Cristo nosso Deus, e a Ti rendemos glória, bem
como ao Teu Pai sem princípio e ao Teu Santíssimo, bom e vivificante
Espírito, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.
Todos: Amém.

Litania dos Catecúmenos

Diác.: Catecúmenos, orai ao Senhor.
Todos: Senhor, tem piedade.
Fiéis, oremos pelos catecúmenos, para que o Senhor tenha piedade deles.
Que Ele os instrua na palavra da verdade.
Que Ele lhes revele o Evangelho da justiça. 
Que Ele os una à Sua Igreja Santa, Catolica e Apostólica.
Salva-os, tem piedade deles, protege-os, e defende-os, ó Deus, pela Tua
graça.
Catecúmenos, inclinai as vossas cabeças diante do Senhor.
Todos: A Ti, ó Senhor.



Presb.: Que eles, juntamente conosco, glorifiquem o Teu nome venerável
e magnífico Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos
dos séculos
Todos: Amém.

LITURGIA DOS FIÉIS
I. Primeira Litania dos Fiéis

Diác.: Que se retirem os Catecúmenos. Retirai-vos Catecúmenos. Que
saiam os Catecúmenos. Que não fique nenhum Catecúmeno. Nós fiéis, de
novo em paz, oremos ao Senhor.
Todos: Senhor, tem piedade.
Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela
Tua graça.
Diác.: Sabedoria.
Presb.: Pois a Ti pertence toda a glória, honra e adoração, Pai, e Filho e
Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.
Todos: Amém.

Segunda Litania dos Fiéis

Diác.: De novo em paz, oremos ao Senhor.
Todos: Senhor, tem piedade.

As 4 invocações só são feitas сom o Diácono:

Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela
Tua graça.
Diác.: Sabedoria. 
Presb.: A fim de que protegidos sempre pelo Teu poder, a Ti rendemos
glória, Pai, Filho e Espirito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos
séculos.
Todos: Amém. 

II. Hino dos Querubins e Grande entrada

Todos: Nós que misticamente representamos os Querubins e cantamos
à vivificante Trindade o hino triplamente santo, afastemos de nós
agora todo pensamento mundano.

1 ) De nosso Soberano Senhor e Pai Cirilo Santíssimo Patriarca de
Moscou e toda Rússia, e nosso Senhor, o Eminentíssimo Leônidas, Bispo
do Brasil, da Argentina e da América do Sul, que o Senhor Deus lembre-
Se deles no Seu reino, eternamente agora e sempre e pelos séculos dos
séculos.



2 ) Dos eminentíssimos Metropolitas, Arcebispos, Bispos, Sacerdotes,
Diaconos, monges e monjas, que o Senhor Deus lembre-Se deles no seu
reino, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

3) Dos nossos países, protegido por Deus,  por seus governantes, povos e
exércitos, e por todos vós fiéis cristãos, que o Senhor Deus lembre-Se de
todos no seu Reino, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

4 ) Dos fundadores e benfeitores deste Santo Templo, o pároco e
paroquianos, os cantores muito especialmente de todos vós, fiéis
ortodoxos aqui reunidos que o Senhor Deus lembre-Se de todos no seu
Reino, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém. A fim de acolhermos o Rei de todos, invisivelmente
escoltado pelos coros angélicos. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

III. Litania de Súplica
Diác.: Completemos a nossa oração ao Senhor.

Todos: Senhor, tem piedade.

Pelos preciosos dons oferecidos oremos ao Senhor.
Por esta venerável igreja e por todos aqueles que nela entram com fé,
devoção e temor de Deus, oremos ao Senhor.
Para que sejamos livres de toda aflição, ira e necessidade, oremos ao
Senhor.
Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e defende-nos, ó Deus, pela
Tua graça.
Peçamos ao Senhor que este dia inteiro seja perfeito, santo, vivido em
Paz e sem pecado.

Todos: Concede, Senhor.

Peçamos ao Senhor um anjo de paz, guia fiel e guardião das nossas almas
e dos nossos corpos.
Peçamos ao Senhor o perdão e a remissão dos nossos pecados e
transgressões. 
Peçamos ao Senhor aquilo que é bom e útil às nossas almas e  pela paz
no universo.

Peçamos ao Senhor a graça de passarmos o resto da nossa vida na paz e
na penitência.

Peçamos ao Senhor uma morte cristã e serena, sem dores nem vergonhas,
e que uma sentença favorável nos seja concedida no temível tribunal de
Cristo.



Comemorando a nossa Santíssima, Puríssima, Bem-Aventurada e
Gloriosa Soberana Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, juntamente
como todos os santos, recomendemo-nos nós mesmos e uns aos outros e
toda a nossa vida, a Cristo, Deus.

Todos: A Ti, Senhor.

Presb.: Pela misericórdia do Teu Filho Unigenito, com o qual és bendito,
e do Espírito Santo, bom e vivificante, agora e sempre e pelos séculos dos
séculos.

Todos: Amém.

IV. Cânone Eucarístico

Presb.: Paz a todos.

Todos: E ao teu espírito.

Diác.: Amemo-nos uns aos outros para que, em comunhão de espírito, 
confessemos...

Todos: O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade Сonsubstancial e
Indivisível.

Diác.: As portas, as portas. Estejamos atentos com Sabedoria.

Símbolo da Fé

Todos: CREIO em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, / Criador do céu e
da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis./

E em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, /gerado
do Pai antes de todos os séculos. / Luz de luz, Deus verdadeiro de
Deus verdadeiro;/ gerado, não criado; consubstancial ao Pai; por
quem todas as coisas foram feitas./

E por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus/ e
encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e Se fez Homem./
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos,/ padeceu e foi
sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras./

E ascendeu aos céus, e está sentado à direita do Pai./ E de novo há de
vir, em glória, para julgar os vivos e os mortos e o Seu Reino não terá
fim./

E no Espírito Santo, Senhor, Vivificante, que procede do Pai,/ e que
com o Pai e o Filho é coadorado e conglorificado, e que falou pelos
profetas./
E na Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica./ Confesso um só
Batismo para a remissão dos pecados./ Espero a ressurreição dos
mortos // e a vida do século futuro. Amém.



Anáfora

Diác.: De pé, com atenção e temor, para oferecermos em paz a santa
oblação.

Todos: A misericórdia da paz, o sacrifício de louvor.

Presb.: A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a
comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 

Todos: E com teu espírito.

Presb.: Corações ao alto.

Todos: Já os temos ao Senhor.

Presb.: Demos graças ao Senhor.

Todos: É digno e justo adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
Trindade consubstancial e indivisível.

Presb.: O Hino da vitória, cantando, bradando, aclamando e dizendo:

Todos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Sabaof. O céu e a terra estão
cheios de Tua glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas. 

Presb.: TOMAI E COMEI, ISTO É O MEU CORPO PARTIDO POR
VÓS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS.

Todos: Amém.

Presb.: BEBEI TODOS DELE, ISTO É O MEU SANGUE DA NOVA
ALIANÇA, DERRAMADO POR VÓS E POR MUITOS, PARA A
REMISSÃO DOS PECADOS.

Todos: Amém.
Presb.: O que é Teu, do que é Teu, a Ti oferecemos por tudo e por todos.

Todos: Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nos te agradecemos a Ti,
Senhor e Te suplicamos, ó Deus nosso.

Presb.: Especialmente pela Santíssima, Puríssima, Bendita, Gloriosa e 
nossa Soberana, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria.

Todos: Digno é, em verdade, bendizer-te, ó sempre bem-aventurada,
toda-imaculada e Mãe do nosso Deus. Mais honrada que os
Querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os Serafins, sem
corrupção deste à luz o Deus Verbo, Verdadeira Mãe de Deus, nós te
magnificamos.



Presb.: Em primeiro lugar, lembrai-te Senhor, de nosso Soberano e senhor
Pai, Sua Santidade Cirilo, Santíssimo Patriarca de Moscou e toda Rússia,
e de nosso senhor, o eminentíssimo Leônidas Bispo da Argentina, Brasil
e da América do Sul, concedendo-lhes que, na Tua Santa Igreja, eles
vivam em paz, cheios de virtudes, de honra e de saúde;dá-lhes uma longa
vida vivida na santidade, para que proclamem a Tua palavra segundo a
verdade.

Todos: E de todos e de tudo.

Presb.: E concede-nos aclamar e glorificar de uma só voz e um só coração
Teu nome glorioso e sublime do Pai, Filho e Espírito Santo, agora e
sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

Presb.: E que as misericórdias do grande Deus e Salvador nosso, Jesus
Cristo, estejam com todos vós.

Todos: E com teu espírito.

Diác.: Tendo comemorado todos os Santos, de novo em paz, oremos ao
Senhor.

Todos: Senhor, tem piedade.

Diác.: Pelos preciosos Dons que foram oferecidos e santificados oremos
ao Senhor.

Para que o Senhor, tendo-Os aceite sobre o Seu Santo Altar, lá nas
alturas, como um perfume de espiritual suavidade, nos conceda em troca
a Sua divina graça e o dom do Espírito Santo, oremos ao Senhor.

Para que sejamos livres de toda aflição, ira e necessidade, oremos ao
Senhor.

Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela
Tua Graça.

Peçamos ao Senhor que este dia inteiro seja perfeito, santo, vivido em
Paz e sem pecado.

Todos: Concede, Senhor.

Peçamos ao Senhor um anjo de Paz, guia fiel e guardião das nossas almas
e dos nossos corpos.- Peçamos ao Senhor o perdão e a remissão dos
nossos pecados e transgressões.

Peçamos ao Senhor aquilo que é bom e útil às nossas almas, e que a Paz
reine no Universo.



Peçamos ao Senhor a graça de passarmos o resto da nossa vida na Paz e
na penitência.

Peçamos ao Senhor uma morte cristã e serena, sem dores nem vergonhas,
e que uma sentença favorável nos seja concedida no temível tribunal de
Cristo.

Nós que pedimos pela unidade da Fé e da Comunhão do Espírito Santo,
entreguemo-nos todos e a cada um de nós e toda nossa vida a Cristo,
nosso Deus.

Todos: A Ti, Senhor.

Presb.: Torna-nos dignos, Mestre, de ousarmos, corajosamente e sem
perigo de condenação, invocar-Te como Deus Pai Celeste e  dizer-Te:

Oração Dominical 

Todos: PAI nosso, que estás nos Céus, Santificado seja o Teu Nome,
venha o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, como no Céu assim na
terra. O Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos
conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno.
Presb.: Pois Teu é o reino, o poder e a glória, Pai,  e Filho e Espírito 
Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

Presb.: Paz a todos.

Todos: E ao teu espírito.
Diác.: Inclinai as vossas cabeças diante do Senhor.
Todos: Diante de Ti, Senhor.
Presb.: Pela graça, misericórdia e amor pelos homens do Teu Filho
Unigênito, com o qual és bendito com o Espírito Santo, Bom e
Vivificante, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.
Todos: Amém. 

Diác.: Estejamos atentos.
Presb.:  Os Santos, aos Santos.

Todos: Um só é Santo, um só é o Senhor Jesus Cristo na glória de Deus
e Pai. Amém.

Versículo de comunhão

Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-O nas alturas. Aleluia,
aleluia, aleluia. (Sal. 148,1)



V. Santa Comunhão

Diác.: Com temor de Deus e fé, aproximai-vos.
Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor: Senhor é Deus, e
manifestou-se a nós. (Sal. 118,26) (Mt.21,9)

Presb.: Creio e confesso, Senhor, que Tu és, em verdade, o Cristo Filho
de Deus vivo, vindo a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu
sou o primeiro.
Creio também que este é o Teu puríssimo Corpo e Teu precioso Sangue. 
Eu Te peço, pois: tem piedade de mim e perdoa-me todas as faltas
voluntárias e involuntárias, cometidas por palavras e atos, consciente ou
inconscientemente e torna-me digno de participar, sem incorrer em
condenação, nos Teus puríssimos Mistérios, para a remissão dos pecados
e para a vida eterna. Amém.
Recebe-me hoje, Ó Filho de Deus , na Tua mística Ceia: eu não
desvendarei os Mistérios aos Teus inimigos: eu não Te darei um beijo
como Judas, mas, como o Ladrão, eu Te confesso: lembra-Te de mim,
Senhor, no Teu Reino.

Que a comunhão dos Teus Santos Mistérios, Senhor, não seja  motivo de
julgamento e de condenação, mas sirva para a cura da alma e do corpo.
Amém.

Todos: Recebei o Corpo de Cristo, e bebei da Fonte Imortal. (Quando
termina a comunhão, o coro canta). Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Presb.: Salva, Ó Deus, o Teu Povo e abençoa a Tua herança.
Todos: Vimos a Luz Verdadeira, recebemos o Espírito Celestial,
encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível: pois
Ela nos salvou.

Presb.: …eternamente, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém. Que os nossos lábios, Senhor, estejam cheios do Teu
louvor, para que cantemos a Tua Glória, pois concedeste-nos
participar dos Teus Santos, Divinos, Imortais e Vivificantes
Mistérios. Conserva-nos na Tua Santidade, para que o dia inteiro nós
aprendamos a Tua verdade. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

VI. Litania e Oração de Ação de Graças

Diác.: De pé. Tendo recebido os Divinos, santos, preciosos, imortais,
celestiais, vivificantes e temíveis Mistérios de Cristo, agradeçamos
dignamente ao Senhor.

Todos: Senhor, tem piedade.



Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos ó Deus pela Tua
graça. 

Todos: Senhor, tem piedade.

Tendo pedido que este dia inteiro seja perfeito, santo, vivido em Paz e
sem pecado, recomendemo-nos nós mesmos e uns aos outros e toda a
nossa vida, a Cristo Deus.

Todos: A Ti, ó Senhor.

Presb.: Pois Tu és a nossa santificação e a Ti rendemos glória, Pai, e Filho
e Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

Presb.: Retiremo-nos em Paz.
Todos: Em nome do Senhor.
Diác.: Oremos ao Senhor.
Todos: Senhor, tem piedade.
Presb.: Senhor, que Te dignas abençoar aqueles que Te bendizem e que
santificas aqueles que esperam em Ti, salva o Teu Povo e abençoa a Tua
herança; conserva a plenitude da Tua Igreja, santifica aqueles que amam a
beleza da Tua casa e concede-lhes, em troca, a glória, pelo Teu infinito
poder e não nos abandones a nós que em Ti depositamos toda a nossa
esperança.
Concede a Paz a todos os fiéis, às Tuas Igrejas , aos Teus sacerdotes,
àqueles que nos governam e a todo o Teu Povo. Pois todos os bens e
todos os dons excelentes vêm dos Céus e provém de Ti, ó Pai da Luz, e
nós Te damos graças e glorificamos e adoramos o Pai, o Filho e o
Espírito Santo, eternamente, agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

VII. Final da Liturgia

Todos: Amém.

Bendito seja o nome do Senhor, desde agora para sempre (três vezes).

Presb.: A Benção do Senhor na Sua Divina Graça e no Seu amor pelos
homens desça sobre vós em todo tempo, eternamente agora e sempre e
pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

Presb.: Glória a Ti, ó Cristo Deus, nossa esperança, glória a Ti.

Todos: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e 
pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, tem piedade. (três vezes). 
Abençoa, Mestre.



Presb.: Que o Cristo, nosso Verdadeiro Deus, pelas orações de Sua
Puríssima Mãe, pelas orações do Seres celestes e imateriais, as dos santos
gloriosos e ilustres Apóstolos; pelas orações do nosso Pai entre os santos
(João Crisóstomo, Arcebispo de Constantinopla) (Basílio, o Grande,
Arcebispo de Cesaréia); as de S. (protetor deste s. templo); pelas de S.
 cuja memória hoje celebramos; as dos santos e veneráveis antepassados
de Cristo Joaquim e Ana e as de todos os Santos tenha piedade de nós e
nos salve pois Ele é bom e amigo do homem..
Todos: Amém.
Todos: Ao nosso Soberano e Senhor Pai Cirilo, / Santíssimo Patriarca
de Moscou e toda Rússia, / e a nosso Senhor, o Eminentíssimo
Leônidas, / Bispo do Brasil, Argentina e da América do Sul, / nossos
países protegidos por Deus / ao pároco e aos fiéis desse santo
templo, / e a todos os Cristãos Ortodoxos, / Senhor abençoa-os // por
muitos e muitos anos.


