
3. ATO PENITENCIAL
S. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores (pausa). 

S. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR                                           
T. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por 
Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-
poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por 
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 Senhor; só vós, o Altíssimo, Jesus 
Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
S. Oremos:(pausa) Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se 
gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para 
eles a vossa criação, e conservando-a renovada. P.N.S.J.C. 
T. Amém.

A. Irmãos, quando participamos 
do Corpo e Sangue de Cristo, nos 
comprometemos a partilhar com 
os irmãos o pão material. Ouçamos 
atentamente as leituras de hoje.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 16,2-4.12-15)

Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se 
a murmurar contra Moisés e Aarão, no deserto, dizendo: 
“Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor 
no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne 

RITOS INICIAIS

18º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Vocação ao ministério ordenado
“Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê 

em mim nunca mais terá sede!”

A. Meus irmãos e irmãs, iniciamos o 
mês de agosto, dedicado à oração e 
à reflexão sobre as vocações. Neste 
primeiro domingo do mês vocacional, 
somos convidados a refletir sobre a 
vocação para o ministério ordenado 
de homens dóceis às orientações do 
Espírito Santo, que deram sua resposta 
ao exigente convite: “Vem e segue-me”, 
assemelhando-se mais ao coração do 
Bom Pastor. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1.  Venham trabalhar na minha vinha, / dilatar meu Reino 

entre as nações, / convidar meu povo ao banquete. / 
Quero habitar nos corações.

Unidos pela força da oração, / ungidos pelo Espírito da 
missão, / vamos juntos construir / uma Igreja em ação.
2.  Venham trabalhar na minha vinha, / espalhar na terra 

o meu amor. / Muitos não conhecem a Boa Nova, / 
vivem como ovelhas sem pastor.

3.  Venham trabalhar na minha vinha, / com fervor meu 
nome proclamar. / Que ninguém se queixe ao fim do 
dia: / Ninguém me chamou a trabalhar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

e comíamos pão com fartura! Por que nos trouxestes a este 
deserto para matar de fome a toda esta gente?” O Senhor disse 
a Moisés: “Eis que farei chover para vós pão do céu. O povo 
sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia a fim 
de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha 
lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, 
pois: ‘Ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartarei 
de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus’”. 
Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu 
o acampamento; e, pela manhã, formou-se uma camada de 
orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o 
orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma 
coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a 
terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: “Que 
é isto?” Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: 
“Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 77 (78)
O Senhor deu a comer o pão do céu.
• 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: /as 
grandezas do Senhor e seu poder.

• 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.

• 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.

8. SEGUNDA LEITURA  (Ef 4,17.20-24)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: eis pois o que eu digo e atesto no Senhor: 
não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja 
inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é 
assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem 
ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, 
em conformidade com a verdade que está em Jesus. 
Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos 
do homem velho, que se corrompe sob o efeito das 
paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa 
mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem 
de Deus, em verdadeira justiça e santidade.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia! aleluia! (2x)
O homem não vive somente de pão, mas vive de toda 
palavra que sai da boca de Deus e não só de pão. 
Amém! Aleluia! Aleluia! Amém!

10. EVANGELHO  (Jo 6,24-35)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não 
estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas 
e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o 
encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: 
“Rabi, quando chegaste aqui?” Jesus respondeu: “Em 
verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando 
não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e 
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3. ATO PENITENCIAL
S. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores (pausa). 

S. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR                                           
T. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por 
Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-
poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por 
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 Senhor; só vós, o Altíssimo, Jesus 
Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
S. Oremos:(pausa) Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se 
gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para 
eles a vossa criação, e conservando-a renovada. P.N.S.J.C. 
T. Amém.

A. Irmãos, quando participamos 
do Corpo e Sangue de Cristo, nos 
comprometemos a partilhar com 
os irmãos o pão material. Ouçamos 
atentamente as leituras de hoje.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 16,2-4.12-15)

Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se 
a murmurar contra Moisés e Aarão, no deserto, dizendo: 
“Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor 
no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne 

e comíamos pão com fartura! Por que nos trouxestes a este 
deserto para matar de fome a toda esta gente?” O Senhor disse 
a Moisés: “Eis que farei chover para vós pão do céu. O povo 
sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia a fim 
de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha 
lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, 
pois: ‘Ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartarei 
de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus’”. 
Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu 
o acampamento; e, pela manhã, formou-se uma camada de 
orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o 
orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma 
coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a 
terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: “Que 
é isto?” Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: 
“Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 77 (78)
O Senhor deu a comer o pão do céu.
• 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: /as 
grandezas do Senhor e seu poder.

• 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.

• 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.

8. SEGUNDA LEITURA  (Ef 4,17.20-24)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: eis pois o que eu digo e atesto no Senhor: 
não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja 
inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é 
assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem 
ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, 
em conformidade com a verdade que está em Jesus. 
Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos 
do homem velho, que se corrompe sob o efeito das 
paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa 
mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem 
de Deus, em verdadeira justiça e santidade.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia! aleluia! (2x)
O homem não vive somente de pão, mas vive de toda 
palavra que sai da boca de Deus e não só de pão. 
Amém! Aleluia! Aleluia! Amém!

10. EVANGELHO  (Jo 6,24-35)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não 
estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas 
e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o 
encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: 
“Rabi, quando chegaste aqui?” Jesus respondeu: “Em 
verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando 
não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e 

ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que 
se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida 
eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é 
quem o Pai marcou com seu selo”. Então perguntaram: 
“Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?” 
Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis 
naquele que ele enviou”. Eles perguntaram: “Que sinal 
realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra 
fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto como 
está na Escritura: ‘Pão do céu deu-lhes a comer’”. Jesus 
respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi 
Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai 
que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus 
é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. Então 
pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes 
disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá 
mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo niceno-constantinopolitano)
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio 
em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz 
da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram 
feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos 
céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 
terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua 
glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não 
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e 
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado 
e glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, 
una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo 
para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos caríssimos, o Senhor dá ao seu povo força e 
perseverança. De coração sincero, elevemos a Ele nossas 
orações.
L. Senhor, para que o papa Francisco seja sempre um 
instrumento do amor de Deus, testemunhando a ternura 
de Cristo e orientando os fiéis no caminho da santidade, 
nós vos pedimos:
T. Deus de bondade, ouvi-nos!
L. Senhor, para que o nosso bispo Dom Pedro, todos os 
padres e diáconos estejam atentos às necessidades dos 
pobres e sejam fervorosos guardiães da Eucaristia, nós 
vos pedimos:
T. Deus de bondade, ouvi-nos!
L. Senhor, para que os jovens que sentem o chamado ao 
ministério ordenado sejam encorajados em seu processo 
de discernimento e respondam com generosidade, nós 
vos pedimos:

T. Deus de bondade, ouvi-nos!

(Preces da comunidade)
S. Senhor, que vossa bênção nos sustente, não permita 
que jamais nos oponhamos à vossa vontade e nos 
conceda desfrutar sempre de vossos benefícios. P.C.N.S. 
T. Amém.

A.  Reun idos  para  ce lebrar, 
participaremos do sinal maior. A nós 
será dado o pão do céu, verdadeiro 
pão que desceu do céu e dá vida ao 
mundo! Cantemos, apresentando-nos 
ao altar.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, / colocou em nosso 
peito a semente do amor. / E, por isso, aqui somos seus 
convivas / e formamos hóstias vivas, nesta casa do Senhor.

Vamos preparar a Ceia, / vamos repartir o pão. / Quero ver 
a mesa cheia / dos sinais da salvação. / Vamos preparar a 
Ceia, / vamos repartir o vinho. / Quero ver a casa cheia / de 
ternura e de carinho.
2. Nosso Deus fez de nós uma família, / numa Igreja que 

partilha e se oferta em oblação, / para que ofertemos pão e 
vinho, / que dão força no caminho e nos levam à doação.

3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor / e, com todo sofredor, 
faz a nova aliança. / Também nós o que temos partilhamos; 
/ o que somos ofertamos, pra gerar mais esperança.

4. Nosso Deus chama toda a humanidade / a viver em 
liberdade a oferta e a paixão. / Tudo é Dele e nós somos 
seu rebanho; / nele pomos nossos sonhos: toda a vida e 
vocação.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
 
S. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, 
aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma 
oferenda eterna para vós. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA  VI – D                              
Jesus que passa fazendo o bem

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e 
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos 
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, Ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
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S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé 
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco, 
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos 
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações 
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja 
seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança 
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que 
se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida 
eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é 
quem o Pai marcou com seu selo”. Então perguntaram: 
“Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?” 
Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis 
naquele que ele enviou”. Eles perguntaram: “Que sinal 
realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra 
fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto como 
está na Escritura: ‘Pão do céu deu-lhes a comer’”. Jesus 
respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi 
Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai 
que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus 
é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. Então 
pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes 
disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá 
mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo niceno-constantinopolitano)
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio 
em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz 
da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram 
feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos 
céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 
terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua 
glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não 
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e 
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado 
e glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, 
una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo 
para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos caríssimos, o Senhor dá ao seu povo força e 
perseverança. De coração sincero, elevemos a Ele nossas 
orações.
L. Senhor, para que o papa Francisco seja sempre um 
instrumento do amor de Deus, testemunhando a ternura 
de Cristo e orientando os fiéis no caminho da santidade, 
nós vos pedimos:
T. Deus de bondade, ouvi-nos!
L. Senhor, para que o nosso bispo Dom Pedro, todos os 
padres e diáconos estejam atentos às necessidades dos 
pobres e sejam fervorosos guardiães da Eucaristia, nós 
vos pedimos:
T. Deus de bondade, ouvi-nos!
L. Senhor, para que os jovens que sentem o chamado ao 
ministério ordenado sejam encorajados em seu processo 
de discernimento e respondam com generosidade, nós 
vos pedimos:

T. Deus de bondade, ouvi-nos!

(Preces da comunidade)
S. Senhor, que vossa bênção nos sustente, não permita 
que jamais nos oponhamos à vossa vontade e nos 
conceda desfrutar sempre de vossos benefícios. P.C.N.S. 
T. Amém.

A.  Reun idos  para  ce lebrar, 
participaremos do sinal maior. A nós 
será dado o pão do céu, verdadeiro 
pão que desceu do céu e dá vida ao 
mundo! Cantemos, apresentando-nos 
ao altar.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, / colocou em nosso 
peito a semente do amor. / E, por isso, aqui somos seus 
convivas / e formamos hóstias vivas, nesta casa do Senhor.

Vamos preparar a Ceia, / vamos repartir o pão. / Quero ver 
a mesa cheia / dos sinais da salvação. / Vamos preparar a 
Ceia, / vamos repartir o vinho. / Quero ver a casa cheia / de 
ternura e de carinho.
2. Nosso Deus fez de nós uma família, / numa Igreja que 

partilha e se oferta em oblação, / para que ofertemos pão e 
vinho, / que dão força no caminho e nos levam à doação.

3. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor / e, com todo sofredor, 
faz a nova aliança. / Também nós o que temos partilhamos; 
/ o que somos ofertamos, pra gerar mais esperança.

4. Nosso Deus chama toda a humanidade / a viver em 
liberdade a oferta e a paixão. / Tudo é Dele e nós somos 
seu rebanho; / nele pomos nossos sonhos: toda a vida e 
vocação.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
 
S. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, 
aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma 
oferenda eterna para vós. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA  VI – D                              
Jesus que passa fazendo o bem

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e 
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos 
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, Ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que contém todo 
o sabor e satisfaz todo o paladar.

17. CANTO DE COMUNHÃO
É comunhão, / é comunhão, / em Jesus Cristo por inteiro 
neste pão. / É comunhão, / é comunhão, / com sua Igreja 
missionária em ação.

1. É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, / que dia a 
dia vem em nossa direção. / Com ele vamos revelar ao 
mundo inteiro / os horizontes da evangelização.

2. É comunhão com o Espírito de amor, / protagonista da 
evangelização. / Ele revela os segredos do Senhor / e guia 
a Igreja nos caminhos da missão.

3. É comunhão com a Igreja missionária, / que nos acolhe, 
nos convoca, nos envia. / Como Maria, segue sempre 
solidária, / alimentada pela santa Eucaristia.

4. É comunhão com a história do meu povo, / que sofre, 
chora e não cansa de esperar. / Da velha terra vai 
nascer um mundo novo; / nesta esperança vamos juntos 
comungar.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Acompanhai, ó Deus, com proteção 
constante os que renovastes com o pão do céu e, como 
não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação 
eterna. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Unidos a Jesus, pelo Batismo, nós cristãos 
somos chamados a vestir a veste do homem 
novo. Essa nova existência nos impele a viver 
em contínua renovação espiritual, deixando-
nos conduzir pela graça do Senhor. A nossa 
identificação com Cristo nos compromete 
a seguir o caminho da verdadeira justiça e 
santidade.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA - TC III
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e 
infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. Amém!
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos 
faça perseverar nas boas obras.
T. Amém!
S. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
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S. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

20. CANTO

1. Ao Espírito de amor, / canto agora uma canção, / que 
é tão simples como a flor, / mas brotou do coração.

Vou ser sangue novo, / vou ser comunhão. / Vou chamar 
o povo / e fazer louvação.

2. O Espírito de Deus / me ungiu e me enviou; / renovou 
meu coração, / e profeta agora eu sou.

3. Eu agora sei quem sou, / eu agora sei amar. / Vou levar 
ao mundo inteiro / a lição do teu altar!

S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele, tomando o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até 
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé 
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco, 
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos 
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações 
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja 
seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança 
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que contém todo 
o sabor e satisfaz todo o paladar.

17. CANTO DE COMUNHÃO
É comunhão, / é comunhão, / em Jesus Cristo por inteiro 
neste pão. / É comunhão, / é comunhão, / com sua Igreja 
missionária em ação.

1. É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, / que dia a 
dia vem em nossa direção. / Com ele vamos revelar ao 
mundo inteiro / os horizontes da evangelização.

2. É comunhão com o Espírito de amor, / protagonista da 
evangelização. / Ele revela os segredos do Senhor / e guia 
a Igreja nos caminhos da missão.

3. É comunhão com a Igreja missionária, / que nos acolhe, 
nos convoca, nos envia. / Como Maria, segue sempre 
solidária, / alimentada pela santa Eucaristia.

4. É comunhão com a história do meu povo, / que sofre, 
chora e não cansa de esperar. / Da velha terra vai 
nascer um mundo novo; / nesta esperança vamos juntos 
comungar.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Acompanhai, ó Deus, com proteção 
constante os que renovastes com o pão do céu e, como 
não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação 
eterna. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Unidos a Jesus, pelo Batismo, nós cristãos 
somos chamados a vestir a veste do homem 
novo. Essa nova existência nos impele a viver 
em contínua renovação espiritual, deixando-
nos conduzir pela graça do Senhor. A nossa 
identificação com Cristo nos compromete 
a seguir o caminho da verdadeira justiça e 
santidade.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA - TC III
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e 
infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. Amém!
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos 
faça perseverar nas boas obras.
T. Amém!
S. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: Nm 11,4b-15; Sl 80(81); Mt 14,13-21.
3a feira: Nm 12,1-13; Sl 50(51); Mt 14, 22-36.
4a feira: Nm 13,1-2.25–14,1.26-30.34-35; Sl 105(106); Mt 
15,21-28.
5a feira: Dn 7,9-10.13-14; Sl 96(97); Mc 9,2-10.
6a feira: Dt 4,32-40; Sl 76(77); Mt 16,24-28.
Sábado: Dt 6,4-13; Sl 17(18); Mt 17,14-20.
19º DTC: 1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30–5,2; Jo 6,41-51.

CHAMADO VOCACIONAL
Você já pensou na sua VOCAÇÃO?

“Avance para águas mais profundas”! (Lc 5,4)

RITOS FINAIS

Ei vocês: jovens, moças e rapazes, já têm certeza sobre a 
vocação que o Senhor reservou para vocês? Caso haja alguma 
dúvida em relação à sua vida vocacional, venha conversar 
com os membros da Pastoral Vocacional. “A messe é grande 
e os trabalhadores são poucos!”

PROCURE O SAV-PV
Serviço de AnimaçãoVocacional 
e Pastoral Vocacional de nossa 

Diocese.
Mais informações:

Telefone: 4474-1950


