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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 (L e M - Frei Fabreti)
Desde a manhã preparo uma oferenda, e fico, Senhor, à espera do teu sinal. (2x)

03. ACOLHIDA
Animador - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria que a
cada domingo fazemos memória da Páscoa de Jesus. A Eucaristia é a fonte e
o ápice da vida do cristão. É a fonte porque dela brota toda a nossa
experiência amorosa de Jesus, que se fez pão para nos saciar e dar forças
para enfrentarmos as lutas da vida; e é o ápice, porque pela Eucaristia
somos chamados à esperança de superação de todo o mal, na expectativa
definitiva do Reino de Deus. Jesus, Pão da vida, é o alimento salutar e
indispensável em nossa vida de Fé. Assim cremos! E quem Nele crê não
morre jamais! Felizes por estarmos reunidos em Comunidade para celebrar
o Dia do Senhor, alegres, cantemos.
04. CANTO INICIAL (L e M - Ir. Cecília 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 que estou sofrendo vai construir, pois tudo aqui é vida pra se repartir.
4. 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 de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco. BENDITO SEJA DEUS...
06. DEUS NOS PERDOA (L e M - Pe. Zezinho)
Padre - Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede a Deus por nós, abramos o
nosso coração ao arrependimento e peçamos perdão das faltas e omissões
que afetam nossas famílias (silêncio). Supliquemos a misericórdia do Pai.
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1. Mesmo que eu não queira, converte-me Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor.
Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei. Mesmo assim, tem piedade de mim pelas
vezes que eu errei! (bis)
2. Se alguém saiu ferido quando por minha vida passou. Se alguém perdeu a paz quando meu
egoísmo mais forte falou. Se eu não soube ser irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me
Senhor, converte o meu coração. Tem piedade de nós. (3x)

Padre - Deus, Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
- Senhor, tende piedade de nós. SENHOR...
- Cristo, tende piedade de nós. CRISTO...
- Senhor, tende piedade de nós. SENHOR...
07. HINO DO GLÓRIA (L e M - José Acácio Santana)
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos homens.
T: Que são por Ele muito amados.
Ó SENHOR DEUS, NÓS VOS LOUVAMOS. VOS BENDIZEMOS E ADORAMOS.
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas graças.
T: Por vossa glória tão imensa.
SENHOR JESUS, FILHO UNIGÊNITO. CORDEIRO SANTO DE DEUS PAI.
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste mundo.
T: Tende piedade de nós todos!
VÓS QUE TIRAIS NOSSO PECADO, BEM ACOLHEI A NOSSA SÚPLICA.
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus Pai.
T: Tende piedade de nós todos!
PORQUE SÓ VÓS É QUE SOIS SANTO, PORQUE SÓ VÓS SOIS O SENHOR.
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo.
T: Só vós sois o Senhor altíssimo.
SÓ VÓS COM O ESPÍRITO SANTO, NA GLÓRIA DE DEUS PAI. AMÉM.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 363)

(L e M - José Raimundo Brandão)

Que tua Palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações, Bíblia
Sagrada fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações.
09. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS (19, 4-8)
10. SALMO RESPONSORIAL (33) (CD cantando os salmos – Ano B)
PROVAI E VEDE QUÃO SUAVE É O SENHOR! (BIS)
- Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha
alma se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se alegrem!
- Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as vezes que o
busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou.
- Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha! Este infeliz gritou
a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
- O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave
é o Senhor! Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!
11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS (4, 30–5,2)
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11. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VII)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
1. Eu sou o pão vivo, descido do céu, quem deste pão come, sempre há de viver. Eu sou o pão vivo
descido do céu, Amém, Aleluia, Aleluia, Amém!
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO (6, 41-51)
13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Ao Pai que escuta o clamor e liberta aqueles que confiam em Seu
amor, cantemos: OUVI DEUS DE AMOR, NOSSO CLAMOR! (BIS) (Ofício Divino das
Comunidades)

- Senhor, Pão da vida, iluminai a Santa Igreja, para que, celebrando dignamente a Eucaristia,
perpetue no mundo o sinal único e maravilhoso de sua presença santificadora nas espécies do
pão e do vinho consagrados. Nós vos pedimos.
- Senhor, Pão da vida, concedei o dom da vocação sacerdotal aos jovens, para que chamados à
vida na Igreja, sejam zelosos pastores e dispensadores dos dons mais sublimes ao Povo de Deus,
sobretudo no amor e zelo ao Santíssimo Sacramento. Nós vos pedimos.
_ Senhor, Pão da vida, inspirai-nos ações concretas de partilha e solidariedade, sobre tudo para
com os mais pobres para que, no exercício concreto da partilha, aprendamos a reconhecer que
tudo que temos vem de suas mãos. Nós vos pedimos.
- Senhor, Pão da vida, iluminai todos os pais, para que assumam fielmente a missão paterna,
educando seus filhos segundo a Lei de Cristo e da Igreja. Nós vos pedimos.
- Senhor, Pão da vida, acompanhai todas as famílias que irão participar dos momentos de oração
nesta Semana Nacional da Família, para que sejam fortalecidas na fé, no amor e na convivência
fraterna no meio em que vivem. Nós vos pedimos.

Padre - Rezemos a Oração pela Família:
Deus, nosso Pai, somos irmãos e irmãs em Jesus, teu Filho, uma família, no
Espírito do teu amor. Abençoa-nos com a alegria do amor. Faça-nos
pacientes e compassivos, amáveis e generosos, acolhendo os que mais
precisam. Ajuda-nos a viver o teu perdão e a tua paz. Protege todas as
famílias com o cuidado do teu amor, especialmente àqueles por quem
rezamos agora: (Em silêncio lembremos dos nossos familiares e outras pessoas). Aumenta a nossa fé,
fortalece a nossa esperança, protege-nos com o teu amor, faça-nos sempre
agradecidos pelo dom da vida que partilhamos. Isto te pedimos, por Cristo,
nosso Senhor. AMÉM.

16. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - Iniciando hoje a Semana Nacional da Família e comemorando o
Dia dos Pais, o Senhor Jesus apresenta-se como Pão da Vida. Ele é o
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alimento espiritual que sustenta nossa fé, o amor a Deus e aos irmãos.
Apresentemos ao altar do Senhor, com o pão e o vinho, a vida de todos os
pais que cumprem fielmente a missão de manter viva a vida familiar com o
pão material e o Pão Espiritual, que alimenta para a vida eterna.
17. CANTO DAS OFERENDAS
(Pe. José Raimundo Galvão)

NÃO SE DEVE DIZER: NADA POSSO OFERTAR; POIS AS MÃOS MAIS POBRES É QUE MAIS SE
ABREM PARA TUDO DAR.
1. O Senhor só deseja que em nós tudo seja constante, servir quando nada se tem só resta dizer:
Senhor, eis-me aqui!
2. Com as mãos bem abertas, trazendo as ofertas do vinho e do pão, surge o nosso dever de tudo
fazer com mais doação.
(Pe. Fábio de Melo - Rogerinha Moreira)

1. Estendo minhas mãos agora, na Tua direção, Senhor. Em Tuas mãos agora entrego a minha
oferta e junto deste pão e vinho, Senhor está meu coração, minha vida venho Te entregar. Aceita
a nossa humanidade, que sofre a dor da solidão e o grito deste nosso povo que clama justiça,
transforma o nosso egoísmo em grandes gestos de amor, é o que peço agora, meu Senhor!
RECEBE, SENHOR, TUDO QUE HÁ EM MEU CORAÇÃO, A MINHA ALEGRIA, A MINHA DOR,
MINHA CANÇÃO! RECEBE, SENHOR, EM TEU SANTO ALTAR A OFERTA DO MEU CORAÇÃO!
RECEBE, SENHOR, A HUMANIDADE EM SEU SOFRER, A DOR DE QUEM SOFRE POR NÃO TER O
QUE COMER! RECEBE, SENHOR, EM TEU SANTO ALTAR E DÁ-NOS SEMPRE A TUA PAZ!
2. Aceita a nossa humanidade, que sofre a dor da solidão e o grito deste nosso povo que clama
justiça, transforma o meu egoísmo em grandes gestos de amor, é o que peço agora, meu 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.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 363)
Padre - Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora
vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo, nosso
Senhor. AMÉM.
19. PREFÁCIO COMUM (Missal Romano – p.458)
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 vosso amado Filho, criastes o
homem e a mulher. E quando caíram por sua própria culpa, vossa bondade os salvou pelo
Cordeiro divino, que tira o pecado do mundo. Por isso, vos servem todas as criaturas, com justiça
vos louvam os redimidos e, unânimes, vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a
nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz:
20. SANTO (L e M - Pe. Pedro Brito Guimarães)
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória!
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Hosana nas alturas, hosana! (bis) Bendito aquele que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana nas
alturas, hosana! (bis)
21. 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!
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!
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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!

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.
21. 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!
22. CANTOS DE COMUNHÃO
(Frei Luiz Turra)

1. Tanta gente vai andando a procura de uma luz, caminhando na esperança se aproxima de
Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua Palavra, vai abrindo o
coração.
DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER, QUE O MILAGRE VAI ACONTECER. (BIS)
2. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor, quando for acumulado gera morte, traz
a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve a
mesa dos irmãos.
3. No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar.
Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a Palavra e o
mesmo pão.
4. Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou. Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos
confiou. Responsáveis pelo mundo para a vida promover. Desafios que nos chegam, vamos
juntos resolver.
(L e M - Pe. José Raimundo Galvão)

EIS O PÃO DA VIDA, EIS O PÃO DOS CÉUS QUE ALIMENTA O HOMEM, EM MARCHA PARA DEUS.
1. Um grande convite o Senhor nos fez e a Igreja o repete a toda vez. Feliz quem ouve e alegre
vem trazendo consigo o amor que tem.
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2. Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue da cruz o amor nasceu. E ainda hoje Ele dá vigor,
aos pobres, aos fracos, ao pecador.
3. Se o homem deseja viver feliz não deixe de ouvir o que a Igreja diz: procure sempre se
aproximar do Deus feito pão para nos salvar.
4. Há várias maneiras de o receber, efeitos diversos pode conter, não nos suceda comer em vão
aquilo que é fonte de salvação.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

23. PÓS-COMUNHÃO
1. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande Senhor, e os
operários são poucos! (bis)
24. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 363)

25. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:
12/08 (D): 7h – Matriz; 10h30 – São Caetano; 18h – Concentração na Comunidade São Camilo, procissão
luminosa e Missa na Igreja Matriz na Abertura da Semana da Família.
16/08 (Q): 19h30 – Missa com Jubileu dos Casais
18/08 (S): 19h – Missa pela Família
19/08 (D): 7h – Matriz – Enceramento da Semana da Família; 17h – São Camilo – Vila Rica; 19h – Matriz.
Atividades:
12 a 19/08 – SEMANA NACIONAL DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA

26. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 – nº 10)
27. CANTO FINAL (Eni Santos e Hélcio Grespan)
ERGUEI AS MÃOS PEDINDO A DEUS A PROTEÇÃO E UNIÃO PELA FAMÍLIA. (BIS)
1. Não há gesto mais bonito do que esse. Quando um filho pede a bênção a seus pais e acredita
fielmente que essa bênção vem de Deus, que o fará seguir em paz. A família é o caminho da
esperança, a certeza que se tem pra onde voltar, não há nada mais divino e é por isso que a
presença de Jesus nela está.
- Leituras da Semana
2ª feira: Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148; Mt 17,22-27
3ª feira: Ez 2,8-3,4; Sl 118; Mt 18,1-5.10.12-14
4ª feira: Ez 9,1-7; 10,18-22; Sl 112; Mt 18,15-20
5ª feira: Ez 12,1-12; Sl 77; Mt 18,21-19,1
6ª feira: Ez 16,1-15.60.63; Is 12,2-6; Mt 19,3-12
Sábado: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50; Mt 19,13-15
Domingo: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

