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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. (bis)
02. AMBIENTAÇÃO (Frei Luiz Turra)
Deus ama a quem dá com alegria, a quem dá com alegria! (4x)

03. ACOLHIDA
Animador - Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro
fraterno em que o Pai nos reúne para sermos alimentados pela sua Palavra
e pelo Corpo e Sangue de seu Filho. Celebramos Jesus ressuscitado, pão que
alimenta e dá sentido à nossa vida. Ele multiplica nossos dons com fartura e
aumenta nossa generosidade, fazendo-nos semelhantes ao seu coração, que
é rico em misericórdia e compaixão.Agradeçamos a Deus os gestos de
partilha e doação de todos que contribuem com o dízimo para o
crescimento da Igreja de Jesus Cristo que também é nossa. Rezemos nesta
Eucaristia, pelos jovens que fazem o XIV EJC de nossa Paróquia, e
agradecidos ao Senhor que em cada Missa sempre nos sacia com o Pão do
Céu, cantemos.
Procissão de entrada:Cruzprocessional ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

04. CANTO INICIAL(Ir. Cecilia Vaz Castilho)
A GENTE TEM UM MUNDO PRA CELEBRAR. É DEUS QUE ESTÁ NO FUNDO DESTE MEU CANTAR.
1. Aqui nos reunimos pra agradecer, a vida é um presente, nela eu posso crer.
2. Eu vim pedir perdão por te desconhecer, agora, em cada irmão, eu vou te receber.
3. O amor nos fez um povo pra te louvar, e todo dia é novo tempo de amar.

05. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Em nome do Pai ...
Padre - A graça e paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso
Salvador, e a luz santificadora do Espírito Santo estejam convosco.
BENDITO SEJA DEUS...
06. DEUS NOS PERDOA
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Padre - Imploremos a misericórdia do Pai pelas vezes em que nos
esquecemos de que a vida nos é dada por pura gratuidade de Deus e
fechamos nossas mãos e o nosso coração para os gestos de partilha e
solidariedade (silêncio). Peçamos perdão, cantando.
(D. Pedro Brito Guimarães)

1. Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade!
(bis)
2. Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis) Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis,
piedade! (bis)
3. Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade!
(bis)

Padre - Deus de misericórdia e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (L - CNBB / M - André Jamil Zamur)
GLÓRIA, GLÓRIA, ANJOS NO CÉU CANTAM TODOS SEU AMOR! E NA TERRA, HOMENS DE PAZ:
“DEUS MERECE O LOUVOR!”
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no
esplendor!
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missa Romano – 361)

(Taizé)

LOUVAREI A DEUS, SEU NOME BENDIZENDO! LOUVAREI A DEUS, SUA VIDA NOS CONDUZ!
09. LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DOS REIS (4, 42-44)
10. SALMO RESPONSORIAL (144) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
SACIAI OS VOSSOS FILHOS, Ó SENHOR!
- Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder!
- Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós lhes dais no tempo certo o alimento; vós abris
a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura.
- É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa
que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.
11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (4, 1-6)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VII - TC - Ano A)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou; é Deus que seu povo visita, seu povo,
meu Deus visitou!
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO (6, 1-15)
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14. HOMILIA

15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Creio em Deus Pai...
16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Sem o divino auxílio do Senhor, nada podemos fazer. Ao Pai
bondoso, peçamos confiantes por nossas necessidades, rezando a cada
pedido: DAI-NOS, SENHOR, O PÃO DO CÉU.
- Senhor, iluminai a vossa Igreja para que seja um sinal visível do
Ressuscitado, na vivência da Palavra e dos Sacramentos, na acolhida, na
partilha, na solidariedade e no serviço em defesa da vida. Rezemos.
- Senhor, acompanhai a caminhada de fé do Diácono Elismarques Medina da
Silva que será ordenado Presbítero no próximo sábado, dia 4 de agosto, no
Santuário Diocesano, para que seu Ministério Presbiteral seja exercido com
muita fidelidade ao Vosso Projeto de amor. Rezemos.
- Senhor, guiai os que possuem autoridade e cargos públicos e dai-nos
sabedoria para escolhermos melhor nossos representantes políticos, para
que saibamos cobrar deles ações concretas para a superação da violência e
do descaso social em nosso País. Rezemos.
- Senhor, transformai o nosso coração, para que possamos viver com maior
intensidade os gestos de partilha e de fraternidade, a fim de que nossa vida
seja um sinal do amor compassivo de Jesus e entre nós não haja tantos
necessitados. Rezemos.
- Senhor, fortaleceinossas famílias e orientai os pais na educação dos filhos,
para que as crianças e os jovens aprendam de vosso amor misericordioso e
dos gestos de partilha. Rezemos.
Padre - Rezemos a Oração do Dizimista:
Senhor dá-me inteligência, para entender o que é o Dízimo. Coragem para
vencer o egoísmo e doar alegremente meu dízimo. Compreensão para
perceber o verdadeiro significado da prática da partilha. Sabedoria para
não me apegar demais aos bens materiais. Discernimento para
compreender o sentido da gratidão a Deus. Fé para acreditar que Deus ama
a quem dá com alegria. AMÉM.

17. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - Não podemos pedir ao Pai “o pão nosso de cada dia” sem
pensar naqueles que tem dificuldades para obtê-lo. Com o pão e o vinho,
apresentemos ao altar do Senhor a vida, os gestos de doação e partilha de
todos os dizimistas de nossa Comunidade.
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18. CANTO DAS OFERENDAS
(L e M - Frei Luiz Turra)

1. É prova de amor, junto à mesa, partilhar. É sinal de humildade, nossos dons apresentar.
ACOLHEI AS OFERENDAS DESTE VINHO E DESTE PÃO E O NOSSO CORAÇÃO TAMBÉM!
SENHOR, QUE VOS DOASTES TOTALMENTE POR AMOR, FAZEI DE NÓS O QUE CONVÉM!
2. Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova há de colher.
3. Ofertar é bem servir por amor ao nosso irmão. É reunir-se nesta mesa a celebrar a redenção.
(L - Pe. Almir G. dos Reis / M - Fr. Valtair Francisco da Silva)

1. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da
terra, duro trabalho, carinho e amor. Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
2. Flores espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa,
a nossa dor vem, Senhor, transformar! Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
3. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só
sabe reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!

Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus
Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA
GLÓRIA DO SEU NOME, PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 361)
Padre - Acolhei, ó Deus Pai, os dons que recebemos de vossa bondade e trazemos ao vosso altar.
Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e
nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
20. PREFÁCIO IX - DOMINGOS DO TEMPO COMUM (Missal Romano – p. 436)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos,
Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque, neste domingo festivo, nos acolhestes em
vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa Palavra e repartir o Pão consagrado, recorda a
Ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira
repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa
misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos,
cantando a uma só voz:
21. SANTO(Frei Fabreti)
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana,
hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas (glória a Deus). Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas.
22. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III( Missal Romano – p. 482)
Padre - Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos - SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
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Padre - Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, 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.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu 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.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
Padre - Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia
convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos
repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença.
Todos - FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
Padre - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Dom Joaquim Wladimir,
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos - A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Padre - 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.
Todos - AMÉM!
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23. PAI NOSSO E A ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - 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 do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - 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 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.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos -O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
24. CORDEIRO(L e M - Pe. Zezinho)
1. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Morreste por causa de nós, foste
imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, tende piedade, piedade de nós. (bis)
2. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus!

25. CANTO DE COMUNHÃO
(L e M - Frei Luiz Turra)

1. Na mesa sagrada se faz unidade no pão que alimenta que é o pão do Senhor, formamos família
na fraternidade, não há diferença de raça e de cor.
IMPORTA VIVER, SENHOR, UNIDOS NO AMOR, NA PARTICIPAÇÃO, VIVENDO EM COMUNHÃO.
2. Enquanto na terra o pão for partido o homem nutrido se transformará vivendo a esperança.
Num mundo melhor com Cristo lutando o amor vencerá.
3. Chegar junto á mesa é comprometer-se é a Deus converter-se com sinceridade. O grito dos
fracos devemos ouvir e em nome de Cristo amar e servir.
4. Se participamos da Eucaristia, é grande a alegria que Deus oferece. Porém não podemos deixar
esquecida a dor, nesta vida, que o pobre padece.
(L e M - Pe. José Freitas Campos)

1. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o Pão
que dá vida com amor-comunhão.
VINDE, Ó IRMÃOS, ADORAR, VINDE ADORAR O SENHOR. A EUCARISTIA NOS FAZ IGREJA,
COMUNIDADE DE AMOR.
2. Partimos o único pão, no altar refeição, o mistério de amor! Nós somos sinais de unidade na fé,
na verdade, convosco, ó Senhor.
3. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. É Cristo o pão repartido,
que o povo sofrido vem alimentar.
4. Há gente morrendo de fome, sofrendo e sem nome, sem terra e sem lar. Não é a vontade de
Deus, pois Jesus, Filho seu, quis por nós se doar.
5. Queremos servir a Igreja, na plena certeza de nossa missão. Vivendo, na Eucaristia, o pão da
alegria e da libertação.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

26. PÓS-COMUNHÃO(D.R.)
1. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se
levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo...O Espírito
está aqui, aleluia. Tão certo... A Trindade está aqui, aleluia. Tão certo...
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27. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO(Missal Romano, p. 361)

28. COMUNICADOS IMPORTANTES
29. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 526 - 12)
30. CANTO FINAL(L - Pe. Pedro Brito Guimarães / M - Frei Fabreti)
FELIZ DE QUEM CAMINHA, TENDO DEUS NO CORAÇÃO, QUEM FAZ DA SUA VIDA, UMA ETERNA
PROCISSÃO. (bis)
1. Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o Reino, como vocação, escolhi o mundo, como
moradia, escolhi o pobre como meu irmão.
2. Quero ver o mundo, com o teu olhar, e a dor da vida, com teu coração. Vou levar ajuda a quem
precisar, vou cantar a vida como uma canção.
3. Quero descobrir minha vocação: leiga, religiosa ou sacerdotal. Quero ver meu povo todo em
missão, numa Igreja toda ministerial.
Leituras da Semana
2ª feira: Jr 13,1-11; Dt 32,18-21; Mt 13,31-35
3ª feira: Jr 14,17-22; 1Cor 10,31-11,1; Sl 78; Mt 13,36-43
4ª feira: Jr 15,10.16-21; Rm 8,1-4; Sl 58; Mt 13,44-46
5ª feira: Jr 18,1-6; Sl 145; Mt 13,47-53
6ª feira: Jr 26,1-9; Sl 68; Mt 13,54-58
Sábado: Jr 26,11-16.24; Sl 68; Mt 14,1-12; Mt 9,35-10,1
Domingo:Ex 16,2-4.12-15; Sl 77; Ef 4,17.20-24; Jo 6,24-35

