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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (Frei Luiz Turra)
Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou.

03. 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 dia, lembramos com carinho os ministros ordenados:
bispos, padres e diáconos que com dedicação levam o Pão da Palavra e da
Eucaristia às nossas comunidades. Rezamos, também, por todos os
voluntários e voluntárias que se dedicam na realização da Expo Agro Vidas.
Em comunhão com todas as comunidades, que celebram o Dia do Senhor,
alegres, cantemos.
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!

05. SAUDAÇÃO INICIAL
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 (L e M - Casimiro Vidal Nogueira)
Padre - Irmãos e Irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios (silêncio). Confiantes na misericórdia de Deus,
cantemos.
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1. Perdão, Senhor, pelas vezes que sufocamos a vossa Palavra com nossas preocupações.
Queremos pedir vosso perdão. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)
2. Perdão, Jesus, quando vossa luz ofuscamos, fazendo de vossa doutrina apenas lei.
Queremos pedir vosso perdão. JESUS,TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)
3. Perdão, Senhor, quando nós nos desesperamos e não mais buscamos a vossa misericórdia.
Queremos pedir vosso perdão. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)

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)

QUE ARDA COMO BRASA, TUA PALAVRA NOS RENOVE, ESTA CHAMA QUE A BOCA, PROCLAMA!
09. LEITURA DO LIVRO DO EXODO (16,2-4.12-15)
10. 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.
- 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.
11.LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (4,17.20-24)
11. 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...
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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, os 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 com vossa graça as pessoas que contribuem com a Associação Amigos do
Seminário e aquelas que colaboram na formação dos futuros padres de nossa Igreja Particular de
Colatina. Nós vos pedimos.
- Senhor, vós que concedeste a graça de ordenar diáconos para servir à exemplo de Cristo, dailhes sabedoria para que possam cumprir no Cristo Mestre a função de ensinar e transmitir a
todos a Vossa Palavra com alegria. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai a todos nós dizimistas, para que com a luz de Cristo possamos retribuir com
amor tudo o que de vós recebemos. Nós vos pedimos.

Padre - Rezemos juntos pelas vocações.
Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelo nosso caminho, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e
continuai a repetir o convite a muitos jovens. Dai coragem às pessoas
convidadas. Dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e de
toda a humanidade. AMÉM.
REFRÃO (cantado): Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande
Senhor, e os operários são poucos! (bis)

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 todas as
pessoas que colaboram com a formação dos nossos futuros padres.
17. CANTO DAS OFERENDAS
(L e M - D. Pedro Brito Guimarães)

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.
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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.
(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 - Casimiro Vidal Nogueira)

Santo, Santo é o Senhor! Terra e céus cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana cantemos, hosana louvemos com filial ternura!
Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor!
Hosana!
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!
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.
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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 CÁLICE
ANUNCIAMOS 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 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!
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.
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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 (L e M - Casimiro Vidal Nogueira)
1. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue
derramado, e crê nas minhas palavras que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem
sede em sua lida.
EIS QUE SOU O PÃO DA VIDA, EIS QUE SOU O PÃO DO CÉU; FAÇO-ME VOSSA COMIDA, EU SOU
MAIS QUE LEITE E MEL.
2. O meu Corpo e o meu Sangue são sublimes alimentos do fraco indigente é vigor, do faminto é o
sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção.
3. Eu sou o caminho, a vida, água viva e a verdade, sou a paz e a luz do mundo, sou a própria
liberdade. Sou a Palavra do Pai que entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde
estou.
4. Eu sou a Palavra viva que sai da boca de Deus, sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos
meus. Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se
apaga.
(L e M - José Cândido da Silva)

EU SOU O PÃO QUE VEM DO CÉU, QUEM CRER EM MIM IRÁ VIVER!
1. Nós reconhecemos o Senhor, partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição.
2. O Senhor Jesus no Sacramento nos deixou memorial da cruz: morte e ressurreição.
3. Tão grande mistério adoramos, neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar!
4. Ao povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar.
5. Todos se assentaram, todos comeram, até fartar, glória e louvor a Deus, que vem nos saciar!
6. Corpo do Senhor é o pão que temos no altar e o vinho consagrado é o sangue redentor.
Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

23. PÓS-COMUNHÃO (L e M – Cesareo Gabarain)
1. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
SENHOR, TU ME OLHASTE NOS OLHOS A SORRIR PRONUNCIASTE O MEU NOME. LÁ NA PRAIA,
EU DEIXEI O MEU BARCO, JUNTO A TI, BUSCAREI OUTRO MAR.
2. Tu sabes bem que, em meu barco, eu não tenho nem ouro nem prata, somente redes e o meu
trabalho.
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 362)

25. COMUNICADOS IMPORTANTES

Celebrações:
05/08 (D): 7h - Matriz; 9h – São João Maria Vianney – Nova Conquista; 11h – Bom Pastor – Segatto; 18h –
Parque de Exposições (Missa Solene)
06/08 (S): 19h30 – Capela do Santíssimo da Matriz - Missa
08/08 (Q): 6h15 – Capela do Santíssimo da Matriz – Celebração da Palavra.
19h30 – Comunidade São Pedro – Vila Nova
09/08 (Q): 19h30 – Matriz – com bênção da Saúde e dos remédios.
10/08 (S): 19h30 – Comunidade Im. Coração de Maria – Guaxindiba
11/08 (S): 19h – Matriz; 19h – Comunidade Santa Luzia – Cel. da Palavra
12/08 (D): 7h – Matriz; 10h30 – São Caetano; 18h – Concentração na Comunidade São Camilo, procissão
luminosa e Missa na Igreja Matriz.
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Atividades:
12 a 19/08 – SEMANA NACIONAL DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA

26. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 527 – nº 16)
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!
- Leituras da Semana
2ª feira: Dn 7,9-10.13-14; Sl 96; 2Pd 1,16-19; Mc 9,2-10
3ª feira: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101; Mt 14,22-36
4ª feira: Jr 31,1-7; Jr 31,10-13; Mt 15,21-28
5ª feira: Jr 31,31-34; Sl 50; Mt 16,13-23
6ª feira: 2Cor 9,6-10; Sl 111; Jo 12,24-26
Sábado: Hab 1,12-2,4; Sl 9; Mt 17,14-19
Domingo: 1Rs 19,4-8; Sl 33; Ef 4,30-5,2; Jo 6,41-51

