
  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Senhor, tu me chamaste, o olhar no 
meu olhar. / Vem e vê onde moro e eu 
te farei feliz! / Senhor, Senhor, contigo 
quero estar, / pois teu amor primeiro me 
escolheu e quis!
REFRÃO: Não quero ter certeza de 
nada, meu Senhor: / saber que tudo 
sabes me acalma o coração! / E bas-
ta-me a certeza do teu eterno amor: / 
estar sempre a teu lado, tua mão na 
minha mão!
2. Senhor, tu me enviaste depois ao meu 
irmão: / “Vai! Dize o que tu viste: eu sou o 
Sumo Bem!”  / Senhor, Senhor, me inflama 
o coração / e o teu amor em mim não 
deixará ninguém.
3. Senhor, eu sempre volto, aqui é meu 
lugar! / “Sem mim tu nada podes, pois 
tudo vem de mim!” / Senhor, Senhor, con-
tigo vou ficar: / tu és meu fundamento, 
meu começo e fim! 

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T.  Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 69,2.6)

Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-
-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o 
meu socorro e o meu libertador; Senhor, 
não tardeis mais.

3. Ato Penitencial
P. No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer para o 
pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai.   

    (Pausa)

P. Confessemos os nossos pecados:
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T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, minha 
tão grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos 
e irmãs, que rogueis por mim a Deus, 
nosso Senhor.
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém. 
P.  Senhor, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, tende piedade de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, / 
Deus Pai todo-poderoso: / nós vos louva-
mos, / nós vos bendizemos, / nós vos ado-
ramos, / 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
P. OREMOS. 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. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. O maná é apenas figura do verdadeiro 
Pão que desce do céu, Jesus Cristo. A Pala-
vra que ouvimos é nosso alimento, pois 
“O Verbo se fez carne”. Alimentemo-nos 
desta dupla presença do Senhor em nosso 
meio.

6. Primeira Leitura
(Ex 16,2-4,12-15) (Sentados)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, 2a comunidade dos filhos 
de Israel pôs-se a murmurar contra Moi-
sés e Aarão, no deserto, dizendo: 3“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?” 4O Senhor disse a Moisés: “Eis que 
farei chover para vós o 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. 12Eu ouvi as murmurações dos filhos 
de Israel. Dize-lhes, pois: ‘Ao anoitecer, 
comereis carne, e pela manhã vos farta-
reis de pão. Assim sabereis que eu sou o 
Senhor vosso Deus.’” 13Com 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. 14Quando 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. 
15Vendo aquilo, os filhos de Israel disse-
ram 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)

REFRÃO: O Senhor deu a comer o pão 
do céu.
1. Tudo aquilo que ouvimos e aprende-
mos, * e transmitiram para nós os nossos 
pais, não haveremos de ocultar a nossos 
filhos,  mas à nova geração nós conta-
remos: * As grandezas do Senhor e seu 
poder.
2. 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.
3. 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: 17Eis pois o que eu digo e atesto 
no Senhor: não continueis a viver como 
vivem os pagãos, cuja inteligência os leva 
para o nada. 20Quanto a vós, não é assim 
que aprendestes de Cristo, 21se 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. 22Renunciando 
à vossa existência passada, despojai-vos 
do homem velho, que se corrompe sob o 
efeito das paixões enganadoras, 23e renovai 
o vosso espírito e a vossa mentalidade. 
24Revesti o homem novo, criado à imagem 
de Deus, em verdadeira justiça e santidade. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(Mt 4,4b) 

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. 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!

10. Evangelho (Jo 6,24-35) 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO, 24quando a mul-
tidão viu que Jesus não estava ali, nem 
os seus discípulos, subiram às barcas 
e foram à procura de Jesus, em Cafar-
naum. 25Quando o encontraram no 
outro lado do mar, perguntaram-lhe: 
“Rabi, quando chegaste aqui?” 26Jesus 
respondeu: “Em verdade, em verdade, eu 
vos digo: estais me procurando não por-
que vistes sinais, mas porque comestes 
pão e ficastes satisfeitos. 27Esforçai-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”. 28Então perguntaram: “Que 
devemos fazer para realizar as obras 
de Deus?” 29Jesus respondeu: “A obra 
de Deus é que acrediteis naquele que 
ele enviou”. 30Eles perguntaram: “Que 
sinal realizas, para que possamos ver 
e crer em ti? Que obra fazes? 31Nossos 
pais comeram o maná no deserto, como 
está na Escritura: ‘Pão do céu deu-lhes a 
comer’”. 32Jesus 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. 33Pois o pão de Deus é aquele 
que desce do céu e dá vida ao mundo”. 
34Então pediram: “Senhor, dá-nos sem-
pre desse pão”. 35Jesus 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. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,

T. criador do céu e da terra. / E em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. 
/ Desceu à mansão dos mortos; / res-
suscitou ao terceiro dia, / subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, / donde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. / Creio 
no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna. 
/ Amém.
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13. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs em Cristo: revestidos 
do homem novo, peçamos humildemente 
ao Pai celeste que nos torne dignos dessa 
graça, dizendo:
T. Deus onipotente, vinde em nosso 
auxílio.
1. Pelos pastores e fiéis de todas as comu-
nidades, para que se renovem e anunciem 
Jesus Cristo como fonte de luz e santida-
de, rezemos:
2. Pelos vocacionados ao ministério orde-
nado, para que a partir da escuta da Pala-
vra reafirmem, testemunhem e cultivem a 
semente do chamado, rezemos:
3. Pelos padres, a quem o Senhor con-
fiou a missão de anunciar Seu Nome e 
distribuir o Pão da vida aos seus irmãos, 
para que renovem seu chamado a cada 
dia, servindo ao Senhor na pessoa dos 
irmãos e irmãs, rezemos:
4. Pelos padres que passaram por nossa 
vida e se encontram na eternidade; para que  
Deus os recompensem pelo bem que nos 
fizeram, rezemos:   

    (Outras intenções)

P. Senhor, nosso Deus, que destes o 
maná ao povo de Israel 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.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Nos caminhos deste mundo onde 
andei, / a tristeza me cortou o coração: 
/ ao ver homem contra homem, / ao ver 
vida contra vida, / desespero e solidão, / 
violência sem medida.

REFRÃO: Que poderei ao Senhor apre-
sentar, / além da oferta do vinho e do 
pão? / Em procissão eu me achego ao 
teu altar, / e te ofereço por inteiro o 
coração.

2. Este encontro plenifica o meu viver, / 
e descubro qual a minha vocação: / sem 
reserva e sem temor, / trabalhar pela ver-
dade / espalhando pelo chão as sementes 
da bondade.

3. O meu nome está escrito no seu livro: 
/ os meus dias e as minhas intenções. / 
Quando ando e quando paro, / pelas cos-
tas, pela frente, / quando canto e quando 
falo, / teu olhar está presente. 

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cris-
to, possa oferecer um sacrifício que seja 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas 
oferendas e, aceitando este sacrifício espi-
ritual, fazei de nós uma oferenda eterna 
para vós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística II
Prefácio: Domingos do Tempo 
Comum, IX – O dia do Senhor
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças 
e bendizer-vos, Senhor, Pai santo, fon-
te da verdade e da vida, porque, neste 
domingo festivo, nos acolhestes em vos-
sa casa. Hoje, vossa família, para escutar 
vossa Palavra e repartir o Pão consagra-
do, 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 (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. 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. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. 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. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde Senhor Jesus!
P. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reu-
nidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que 
ela cresça na caridade, com o Papa N., 
com o nosso Bispo N. e todos os minis-
tros do vosso povo.



T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar da 
vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com São José, seu esposo, com 
os santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos lou-
varmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do evangelho, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Procuro abrigo nos corações, 
de porta em porta desejo entrar. // 
Se alguém me acolhe com gratidão, 
faremos juntos a refeição.
1. Eu nasci pra caminhar assim, dia e 
noite vou até o fim. / O meu rosto o forte 
sol queimou, meu cabelo o orvalho já 
molhou: / Eu cumpro a ordem do meu 
coração.
2. Vou batendo até alguém abrir. Não 
descanso, o amor me faz seguir. /  É feliz 
quem ouve a minha voz, e abre a porta; 
entro bem veloz: / Eu cumpro a ordem 
do meu coração.
3. Junto à mesa vou sentar depois, e fare-

mos refeição nós dois. / Sentirá seu coração 
arder, e esta chama tenho que acender: Eu 
cumpro a ordem do meu coração.
4. Aqui dentro o amor nos entretém; e lá 
fora o dia eterno vem. / Finalmente nós 
seremos um, e teremos tudo em comum: 
Eu cumpro a ordem do meu coração.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Sb 16,20)

Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, 
que contém todo o sabor e satisfaz todo 
o paladar.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS. 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 sal-
vação eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Durante esta semana, tiremos algum 
tempo para, se possível, em grupo, rezar 
pelas vocações ao ministério ordenado. 
Lembremo-nos de modo especial dos 
padres – os que servem à nossa comuni-
dade, os que estão enfermos, os idosos, os 
que passam por crises e dificuldades e os 
que já faleceram – e também por todos 
os seminaristas que se preparam para 
assumirem esta vocação.

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos livre 

sempre de toda adversidade e derrame 
sobre vós as suas bênçãos.

T. Amém.

P. Torne os vossos corações atentos à 
sua palavra, a fim de que transbordeis 
de alegria divina.

T. Amém. 

P. Assim, abraçando o bem e a justiça, 
possais correr sempre pelo caminho dos 
mandamentos divinos e tornar-vos coer-
deiros dos santos.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e  Espírito Santo.

T. Amém.

P. Ide em paz, e o Senhor vos acompa-
nhe.

T. Graças a Deus.

23. Canto Final 
1. “Tu és sacerdote para  sempre!” / Quem  
assim  declarou  foi  teu  Pai. / Ninguém 
pode assumir tão imensa honra. / Só 
aquele a quem Deus chama e atrai. 

REFRÃO: Tu és Sumo Sacerdote, Santo, 
Imaculado, / sempre vivo a interceder 
ao Pai por todos nós. / Por teu Sangue 
em sacrifício, todo homem é perdoado. 
/ Escuta a nossa voz.

2. Entrando no mundo, logo exclamas: / 
Sacrifícios não queres, meu Deus! / Eis-me 
aqui! Já que tu me formaste um corpo, / 
por amor, ofereço o que é meu. 
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14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97); Mc 9,2-10; 07/SÁBADO: S. Sisto II, Pp e Comps. Mts.; S. Caetano, Presb.: Dt 6,4-13; Sl 17(18); Mt 17,14-20.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo-
la, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,  
porque não precisais dele! Também não é o que 
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa 
minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi de 
vós. Amém!”


