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01. AMBIENTAÇÃO (Ministério Adoração e Vida)
Cursilhistas das paróquias fazem a incensação – presbitério e parte central no meio do povo.

1. Chega a glória de Deus!Eis a promessa que jamais falhou. Já resplandece na vida de quem em
Deus esperou. Quero viver esse amor, apaixonado, um adorador, sei que é do trono da graça que
vemO Consolador.
DESCE DO CÉU SOBRE NÓS, SHEKINAH!ESPÍRITO SANTO. DESCE DO CÉU SOBRE ESTE LUGAR!
Ó TERRA, TREMEI!A GLÓRIA DO REI NOS ALCANÇOU. EM NÓS HABITOU – SHEKINAH
2. Uma aliança real, nada e ninguém a consegue romper. Fidelidade é igual respirarpra
sobreviver. Aviva em mim esse amor, para honrar teu chamado, Senhor, de santidade inflama
meu serFogo abrasador.

02. ACOLHIDA
Animador - Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a
este encontro fraterno que nos convida a celebrarmos os mistérios da nossa
fé. É com alegria que nos reunimos para fazer memória da Páscoa do
Senhor Jesus. Neste domingo, lembramos com carinho os ministros
ordenados de nossa Igreja: os bispos, padres e diáconos que com dedicação
levam o Pão da Palavra e da Eucaristia às nossas comunidades. Com esta
Eucaristia que celebramos, elevamos louvores e glórias a Deus por todos os
voluntários e voluntárias, que se dedicam na realização da Expo Agro Vidas,
e por todas as ações que estão sendo realizadas e abraçadas, para que o
Reino de Deus aconteça por meio da solidariedade, da caridade e da
misericórdia. Como povo de Deus, Igreja Santa que caminha com o Senhor,
alegres, cantemos.
Procissão de entrada: turibulo, cruz ladeada por velas, evangeliário, leitores, ministros, coroinhas e padres.

04. CANTO INICIAL (L e M - Dom Pedro Brito Guimarães)
1. Nossos corações em festa se revestem de louvor, pois, aqui se manifesta à vontade do Senhor,
que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação!
CRISTO, MESTRE E SENHOR POIS, ETERNO É SEU AMOR. NESTA FONTE DE ÁGUA VIVA SOMOS
HOJE SEUS CONVIVAS.
2. Nossos passos já se encontram a caminho do altar nossas vozes já decantam o que vimos
proclamar neste mundo tão bonito, mas que pede redenção nosso “sim” ao Deus bendito por
amor e vocação!
3. Nós queremos operários mensageiros do Senhor, que nos façam solidários a serviço do amor
construtores da justiça empenhados na missão contra toda injustiça por amor e vocação!
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4. Nossa Igreja necessita de mais fibra e mais vigor e de gente que acredita no chamado do
Senhor que dê pão a quem tem fome e justiça a quem tem pão e bendiga o seu nome por amor e
vocação!

05. SAUDAÇÃO INICIAL (cantado)
Padre - EM NOME DO PAI ...
Padre - O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e
a constância de Cristo, esteja convosco. BENDITO SEJA DEUS...
06. DEUS NOS PERDOA
Padre - Irmãos e Irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios (silêncio). Confiantes na misericórdia de Deus,
cantemos.
(JMJ 2013)

1. Senhor, que viestes salvar, os corações arrependidos
KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON
2. Ó, Cristo, que viestes chamar, os pecadores humilhados.
CHRISTE ELEISON, ELEISON, ELEISON
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa
KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON

Padre -Deus de bondade infinita, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (L e M - Frei Fabreti)
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! (bis) GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NOS ALTOS CÉUS,
PAZ NA TERRA A TODOS NÓS!
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons agradecemos!Senhor nosso, Jesus Cristo
(hosana hey), unigênito do Pai (hosana ha), vós de Deus, Cordeiro Santo (hosana hey), nossas
culpas perdoai!
2 Vós que estais junto do Pai (aleluia), como nosso intercessor (aleluia). Acolhei nossos pedidos
(aleluia), atendei nosso clamor.Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o Altíssimo Senhor
(hosana ha). Com o Espírito Divino (aleluia), de Deus Pai no esplendor.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 362)

09. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA (Ofício Divino das Comunidades)
Shemá Israel, Adonai eloheny. Adonai eha! (bis)
Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor! (bis)
10. LEITURA DO LIVRO DO EXODO (16,2-4.12-15)
11. SALMO RESPONSORIAL (77) (CD Cantando os Salmos - Vol II - Ano B)
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.
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- 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.
12.LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (4,17.20-24)
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VII - TC - Ano A)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
1. 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!
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO (6,24-35)
13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Irmãos e Irmãs, ao Deus de bondade, que revela sua compaixão
para conosco, confiantes, elevemos nossos pedidos. Após cada prece,
cantemos: Ó SENHOR, SENHOR NESTE DIA, ESCUTAI NOSSA PRECE. (D.R)
- Senhor, fortalecei a vossa Igreja, o Papa Francisco, nossos bispos, padres, diáconos,
religiosos(as), para que possam cada vez mais trazer para perto de nós a presença viva de Jesus
e tocar muitos corações com o anúncio da Boa-Nova. Nós vos pedimos.
- Senhor, transformai o nosso coração, para que vivamos com maior intensidade os gestos de
solidariedade e partilha, a fim de que encontremos o caminho até o Pão da Vida e entre nós não
haja tantas pessoas passando fome material e espiritual. Nós vos pedimos.
- Senhor, recompensai as pessoas que colaboram com o Hospital São Camilo, e a todos os
voluntários e voluntárias que contribuem para a realização deste evento, para que, alimentados
pela vossa Palavra e pela Eucaristia, sejam renovados na fé e no compromisso coletivo em prol
da saúde e da dignidade para todos. Nós vos pedimos.

Padre - Senhor nosso Deus, que ao povo de Israel destes o maná e, na
plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão
do Céu, saciai a fome e a sede que temos de Vós. Por Cristo, nosso Senhor.
AMÉM.

16. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - A Igreja é toda ministerial. Com a mente e o coração abertos,
saberemos encontrar nosso lugar na comunidade. Apresentemos ao Altar
do Senhor, com o pão e o vinho, nossos bispos, padres, diáconos e também
todas as pessoas que se doaram nestes dias, para a realização da Expo Agro
Vidas.
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17. CANTO DAS OFERENDAS(Andre Franco / Bruno Camurati / Enes Gomes / Lais Gomes / Suzana Gomes)

1. É teu o que somos e tudo que temos, oh Senhor. Pra reconhecer que só tu és o salvador, pra
retribuir e ofertar, com o pão e o vinho, nossa vida em teu altar.
RECEBE SENHOR NOSSA VIDA, PALAVRAS E AÇÕES. SEGUIMOS FAZENDO DISCÍPULOS EM
TODAS AS NAÇÕES, RECEBE SENHOR NOSSA OFERTA É DE CORAÇÃO, E COM TODO O AMOR,
SOMOS TEUS, OH SENHOR.
2. Nós somos teus, somos milhões, de mil lugares, jovens na igreja, uma só fé nos
corações.Recebe nosso sim e compromisso, de fazer discípulos entre todas as nações
3. A alegria, os nossos sonhos e atitudes, toda a energia do nosso ser, e nosso amor. Recebe nossa
fé e juventude, oferendas vivas no teu altar, Senhor.
(L e M - Silvino A. Turco)

1. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui
depositamos.
É TEU TAMBÉM NOSSO CORAÇÃO. ACEITA, SENHOR, A NOSSA OFERTA, QUE SERÁ DEPOIS, NA
CERTA, O TEU PRÓPRIO SER. (bis)
2. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o
progresso que fizemos.
3. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste. Embora tivéssemos pecado, foi bem
mais o que pagaste.
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.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 362)
Padre–Dignai-vos ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei
de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
19. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - Missal Romano – p. 477
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, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a
vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro
homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa
vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e
os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores,
cantando a uma só voz:
(L e M - Pe. Ney Brasil Pereira)

SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR. SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR NOSSO DEUS.
1. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas.
2. Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas.
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.Santificai, pois, estas
oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e †
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
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Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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 A 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
CÁLICEANUNCIAMOS SENHOR A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS VOSSA VINDA.
Padre - Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela
cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Wladimir, e todos os
ministros do vosso povo.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José seu castíssimo esposo, comos santos Apóstolos, São
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
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.

20. PAI NOSSO (cantado) E 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!
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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.
21. CORDEIRO(L e M - Pe. Zezinho)
Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro
de Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro
de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
22. CANTOS DE COMUNHÃO
(Comunidade Católica Shalom)

FELIZES OS QUE VÊM AO BANQUETE DO SENHOR! EM SUA MESA SOMOS IRMÃOS. UM SÓ
CORPO E CORAÇÃO.
1. O teu corpo é alimento repartido no meio de nós. O milagre que nos sustenta, nos permite
tocar o céu.
2. O teu sangue nos traz a vida, que floresce no lenho da cruz. Sacrifício que nos transforma,
realiza em nós a paz.
3. Tua Igreja exultante espera, o banquete que não findará. No teu corpo e no teu sangue, o
mistério do Amor se dá.
(Ministério Amor e Adoração)

1. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus,
veio ao mundo e pra não abandonar-nos,nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como Pão.
VERBUM CARO FACTUM EST, VERBUM PANIS FACTUM EST. (bis)E AQUI PARTES O TEU PÃO
EM MEIO A NÓS.TODO AQUELE QUE COMER, NÃO TERÁ MAIS FOME. E AQUI VIVE TUA IGREJA
EM TORNO A TI, ONDE SE ENCONTRARÁ, A MORADA ETERNA. VERBUM CARO FACTUM EST,
VERBUM PANIS FACTUM EST.
2. Desde o princípio quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus
Veio ao mundo rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu a todo a si mesmo como Pão.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

23. PÓS-COMUNHÃO (Ziza Fernandes)
1. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao
que queiras, não importa o que seja, Tu chamas-me a servir.
LEVA-ME AONDE OS HOMENS NECESSITEM TUA PALAVRA, NECESSITEM DE FORÇA DE VIVER.
ONDE FALTE A ESPERANÇA, ONDE TUDO SEJA TRISTE SIMPLESMENTE POR NÃO SABER DE TI.
2. Te dou meu coração sincero, para gritar sem medo, formoso é Teu amor. Senhor, tenho alma
missionária, conduza-me à terra que tenha sede de Ti.
3. E assim, eu partirei cantando, por terras anunciando Tua beleza, Senhor. Terei meus braços
sem cansaço, Tua história em meus lábios e força na oração.
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 362)

25. COMUNICADOS IMPORTANTES
O padre faz os agradecimentos e as falas finais – Após a Santa Missa, show com Tony Alisson (motivar)

26. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 527 – nº 16)
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27. CANTO FINAL (L e M - Carlos Alberto Toloni e Eurivaldo Silva Ferreira)
1. Outra vez me vejo só, com meu Deus, não consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às águas
deste mar vou lutar, hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar.
VOU NAVEGAR, NAS ÁGUAS DESTE MAR. NAVEGAR... EU QUERO ME ENCONTRAR. NAVEGAR...
NÃO POSSO MAIS FUGIR. VOU PROCURAR, NAS ÁGUAS MAIS PROFUNDAS. NO MAR... FELIZ EU
VOU SEGUIR. SÓ AMAR, BUSCAR O MEU LUGAR SEM DÚVIDAS, SEM MEDO DE SONHAR!
2. Ó Jesus, com fé, eu te seguirei, só contigo sou feliz tu és em mim! Teu Espírito de amor criador
me sustenta no meu sim, me lança neste mar!

