


Este missal é meu e serve para eu acompanhar a Missa 
(também chamada Eucaristia) e aprender muitas coisas 
relacionadas com esta tão importante celebração.

Acompanho tudo o que se passa na Missa a partir da 
página 31. Antes disso, tenho diversas explicações sobre 
tudo o que se relaciona com a Missa.
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Chamo-me:

Nasci no dia 
 de                    de  

Fui batizado/a no dia
de                    de  

 Na igreja                   

Fiz a Primeira Comunhão no dia
de                    de  

 Na igreja                  

Atenção à pomba no canto 
superior direito da página! Segura 

o livro com a mão esquerda e, com 
o polegar da mão direita, faz passar 

as páginas rapidamente e vê 
a pomba a voar!

Liv
ro a

nimado!



O ue é a Missa?

A Missa (ou Eucaristia) é um dos sete sacramentos celebrados 
diariamente pela Igreja Católica. Ao domingo, dia da ressurreição de 
Jesus, os cristãos reúnem-se para viver de novo a última ceia 
e celebrar a Páscoa cristã.

Na Eucaristia, cada pessoa fica mais próxima de Jesus, pois é 
quando Ele se entrega a todos aqueles que estão reunidos na igreja 
para agradecer a Sua vida e a Sua entrega.
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O ue é a Missa?

A palavra domingo vem do latim «dies dominicus», 
expressão que significa «Dia do Senhor». Efetivamente, 
o domingo é consagrado a Jesus Cristo e é o dia em que 
tradicionalmente as pessoas se deslocam à igreja para 
celebrar a Eucaristia.

Curiosidades

A palavra Missa vem do latim «mittere», palavra que 
significa «enviar». Curiosamente, a mesma palavra latina 
deu origem à palavra «missão». A palavra missa vem da 
expressão latina «Ite, missa est», as últimas palavras que o 
padre diz na Missa quando esta é celebrada em latim.
expressão latina «Ite, missa est», as últimas palavras que o 
padre diz na Missa quando esta é celebrada em latim.
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Os objetos da Missa

Patena

Galhetas

CáliceCálice

Galhetas



O calendário litúrgico
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Nossa Senhora
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40 dias 
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de março ou abril

40 dias depois 

da Páscoa

18



A Missa é formada, essencialmente, por duas partes: a 
Liturgia da alavra e a Liturgia eucarística. 

Contudo, antes da liturgia da palavra, temos os Ritos iniciais. 
E, depois da Liturgia eucarística (na qual se insere o Rito da comunhão),
temos os Rito de conclusão. Estas partes formam um ato único 
de culto.

A estrutura da Missa

Ritos iniciais

Liturgia da alavra

Liturgia eucarística

Ritos de conclusão
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A Missa | Ritos iniciais

O padre entra na igreja em procissão. Levantas-te…. O padre 

vai até ao altar e beija-o. Enquanto isso, escuta-se o cântico de 

entrada. Terminado o cântico, o padre diz: 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

O texto escrito a verde indica o que deves dizer ao 
longo da Eucaristia. Lembra-te de que algumas missas têm 
uma estrutura própria de acordo com o tempo litúrgico ou 
com a festa litúrgica que se celebre. Apesar das diferenças, a 
estrutura da Missa, no seu todo, é sempre a mesma.

Todos fazem o sinal 
da cruz. Este gesto lembra 
o grande amor de Jesus 

or todos os homens.
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O texto escrito a amarelo indica agora o que deves dizer 
ao longo da Eucaristia.

Sentas-te. Agora, o leitor vai ao ambão 

para fazer a primeira leitura da missa. 

No fim da leitura, o leitor diz:

Palavra do Senhor.

Tu respondes:

Graças a Deus.

O ambão é uma 
es écie de estante, 

localizada junto 
ao altar, na ual 
se roclamam as 
leituras da Missa.
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A Missa | Ritos da comunhão

Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, 

o padre, de mãos juntas, diz:

Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Ou

Num só coração e numa só alma,

ousamos dizer como o Senhor nos ensinou:

Ou

Porque nos chamamos e somos filhos de Deus,

ousamos dizer com toda a confiança:

Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, 

O texto escrito a vermelho indica agora o que deves dizer 
ao longo da Eucaristia. 
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A Missa | Ritos da comunhão

Abre os braços e, juntamente com o povo, continua:

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.mas livrai-nos do mal.mas livrai-nos do mal.mas livrai-nos do mal.
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