
  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 Espí-
rito Santo.
T.  Amém.
P.  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, 
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 73,20.19.22.23)

Considerai, Senhor, vossa aliança, e não 
abandoneis para sempre o vosso povo. 
Levantai-vos, Senhor, defendei vossa cau-
sa, e não desprezeis o clamor de quem 
vos busca.

3. Ato Penitencial
P.  Em Jesus Cristo, o Justo, que inter-
cede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependi-
mento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor.  

    (Pausa)

P. Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes chamar os peca-
dores, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que intercedeis por nós junto 
do Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
T. Amém.

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 
louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade 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.
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morte já levou de nosso convívio.
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5. Oração
P. OREMOS. Deus eterno e todo-po-
deroso, a quem ousamos chamar de Pai, 
dai-nos cada vez mais um coração de 
filhos, para alcançarmos um dia a heran-
ça que prometestes. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Atraídos pelo Pai, viemos até Jesus. 
Acolhamos sua Palavra para que, por 
ela, tenhamos vida em plenitude.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (1Rs 19,4-8)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, 4Elias entrou deserto aden-
tro e caminhou o dia todo. Sentou-se 
finalmente debaixo de um junípero e 
pediu para si a morte, dizendo: “Agora 
basta, Senhor! Tira a minha vida, pois 
não sou melhor que meus pais”. 5E, dei-
tando-se no chão, adormeceu à sombra 
do junípero. De repente, um anjo tocou-o 
e disse: “Levanta-te e come!” 6Ele abriu 
os olhos e viu junto à sua cabeça um pão 
assado debaixo da cinza e um jarro de 
água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. 
7Mas o anjo do Senhor veio pela segun-
da vez, tocou-o e disse: “Levanta-te e 
come! Ainda tens um caminho longo 
a percorrer”. 8Elias levantou-se, comeu 
e bebeu, e, com a força desse alimento, 
andou quarenta dias e quarenta noites, 
até chegar ao Horeb, o monte de Deus. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial Sl 33(34)

REFRÃO: Provai e vede quão suave é 
o Senhor!
1. 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!
2. 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.
3. 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.

4. 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!

8. Segunda Leitura (Ef 4,30-5,2)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios
Irmãos: 30Não contristeis o Espírito Santo 
com o qual Deus vos marcou como com 
um selo para o dia da libertação. 31Toda a 
amargura, irritação, cólera, gritaria, injú-
rias, tudo isso deve desaparecer do meio 
de vós, como toda espécie de maldade. 
32Sede bons uns para com os outros, sede 
compassivos; perdoai-vos mutuamente, 
como Deus vos perdoou por meio de 
Cristo. 5,1Sede imitadores de Deus, como 
filhos que ele ama. 2Vivei no amor, como 
Cristo nos amou e se entregou a si mesmo 
a Deus por nós, em oblação e sacrifício 
de suave odor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (Jo 6,51) 

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. 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!

10. Evangelho (Jo 6,41-51) 

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, 41os judeus 
começaram a murmurar a respeito de 
Jesus, porque havia dito: “Eu sou o pão 
que desceu do céu”. 42Eles comentavam: 
“Não é este Jesus, o filho de José? Não 
conhecemos seu pai e sua mãe? Como 
então pode dizer que desceu do céu?” 
43Jesus respondeu: “Não murmureis entre 
vós. 44Ninguém pode vir a mim, se o Pai 
que me enviou não o atrai. E eu o res-
suscitarei no último dia. 45Está escrito 
nos Profetas: ‘Todos serão discípulos de 
Deus’. Ora, todo aquele que escutou o 
Pai e por ele foi instruído, vem a mim. 
46Não que alguém já tenha visto o Pai. Só 
aquele que vem de junto de Deus viu o 
Pai. 47Em verdade, em verdade vos digo, 
quem crê, possui a vida eterna. 48Eu sou o 
pão da vida. 49Os vossos pais comeram 
o maná no deserto e, no entanto, morre-
ram. 50Eis aqui o pão que desce do céu: 
quem dele comer, nunca morrerá. 51Eu 
sou o pão vivo descido do céu. Quem 

comer deste pão viverá eternamente. 
E o pão que eu darei é a minha carne 
dada para a vida do mundo”. 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 Espí-
rito Santo; / nasceu da Virgem Maria; 
/ padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao ter-
ceiro 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 ressurreição da carne; / na vida 
eterna. / Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos 
a Deus, nosso Pai, que nos enviou o seu 
Filho Jesus Cristo, para nos dar a conhe-
cer a vida eterna, e digamos com fé:
T. Mostrai-nos, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.
1. Pelo Papa, pelos Bispos e por todos 
os ministros do Evangelho, para que 
recebam da Eucaristia, Pão que vem de 
Deus, a força para dirigir a Santa Igreja, 
rezemos:
2. Por aqueles que se dedicam a trabalhar 
pelo bem comum, para que Deus lhes 
revele a sua bondade, rezemos:
3. Por todos os que, pela forma como 
vivem, contristam o Espírito Santo, para 
que mudem de vida e saibam se perdoar 
mutuamente, rezemos:
4. Pelos pais, cujo dia hoje celebramos, 
para que, diante de tantos desafios em 
manter a família, tenham o Cristo 
Senhor como meta, referencial e sus-
tento, rezemos:
5. Por todos os pais falecidos, para que 
sua lembrança desperte em cada um de 
nós a verdadeira responsabilidade para 
educar os filhos no amor e na fé, rezemos:
6. Pela Semana Nacional da Família, para 
que as famílias edifiquem no lar a casa 



Se Jesus te chamar, responde!
Que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis à nossa vocação. 
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da comunhão de amor, oração, serviço 
e partilha, rezemos:  
    (Outras intenções)

P. Pai Santo, que nos chamastes à fé e nos 
dais a comer o Pão do Céu, ensinai-nos 
a acreditar, com toda a alma, na palavra 
do Evangelho e no alimento salvador da 
Eucaristia. 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 verdade / 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 
sacrif ício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. 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.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-C
Prefácio: Jesus, caminho para o Pai

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, 
sempre e em todo o lugar, Pai santo, 
Senhor do céu e da terra, por Cristo, 
Senhor nosso. Pela vossa Palavra criastes 
o universo e em vossa justiça tudo gover-
nais. Tendo-se encarnado, vós nos destes 
o vosso Filho como mediador. Ele nos 
dirigiu a vossa palavra, convidando-nos 
a seguir seus passos. Ele é o caminho 
que conduz para vós, a verdade que nos 
liberta e a vida que nos enche de alegria. 
Por vosso Filho, reunis em uma só família 
os homens e as mulheres, criados para 
a glória de vosso nome, redimidos pelo 
sangue de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos à multidão dos 
Anjos e dos Santos, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo... 
P. Na verdade, vós sois santo e digno de 
louvor, ó Deus, que amais os seres huma-
nos e sempre os assistis no caminho da 
vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos 
reunimos por seu amor. Como outrora 
aos discípulos, ele nos revela as Escrituras 
e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e 
= o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!

P. Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, 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, 
tomando o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 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. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda.
P. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, nosso 
Salvador, que pela paixão e morte de cruz 
fizestes entrar na glória da ressurreição e 
colocastes à vossa direita, anunciamos a 
obra do vosso amor até que ele venha, e 
vos oferecemos o pão da vida e o cálice da 
bênção. Olhai com bondade para a oferta 
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos 
o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos contados, 
agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó 
Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo 
Espírito e concedei que nos tornemos 
semelhantes à imagem de vosso Filho. 
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa N. e o nosso Bispo 
N., com todos os Bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só 
corpo!
P. Fazei que todos os membros da Igreja, 
à luz da fé, saibam reconhecer os sinais 



dos tempos e empenhem-se, de verda-
de, no serviço do Evangelho. Tornai-nos 
abertos e disponíveis para todos, para 
que possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperanças, e 
andar juntos no caminho do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz 
do vosso Cristo, e de todos os falecidos, 
cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na 
luz da vossa face e concedei-lhes, no dia 
da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos 
à morada eterna, onde viveremos para 
sempre convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, com 
São José, seu esposo, com os Apóstolos 
e Mártires, (com S. N.: santo do dia ou 
patrono) e todos os Santos, vos louvare-
mos e glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho. 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. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
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, fare-
mos 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 
faremos 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  (Jo 6,52)

O pão que eu darei é a minha carne para 
a vida do mundo, diz o Senhor.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, o vosso sacramen-
to que acabamos de receber nos traga a 
salvação e nos confirme na vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Começa hoje, em todo o Brasil, a 
Semana Nacional da Família. Aprovei-
temos a ocasião em que recordamos a 
vocação à vida matrimonial e familiar 
para refletir e rezar pelas nossas famílias. 
Participemos das atividades da Semana 
da Família em nossas comunidades, e 
durante a semana façamos em grupo 
algum momento de oração pelas famílias.

22. Bênção Final e
Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. A paz de Deus, que supera todo enten-
dimento, guarde os vossos corações e vos-
sas mentes no conhecimento e no amor 
de Deus e de seu Filho, nosso Senhor 
Jesus Cristo.

T. Amém.

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

T. Amém.

P. A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

T. Graças a Deus.

23. Canto Final
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, / ao 
teu chamado de amor responder. / Na 
alegria te quero servir, / e anunciar o teu 
Reino de Amor!

REFRÃO: E pelo mundo eu vou, can-
tando o teu amor, / pois disponível 
estou, para servir-te Senhor!

2. Dia a dia, tua graça me dás, / nela se 
apoia o meu caminhar. / Se estás ao meu 
lado, Senhor, / o que, então, poderei eu 
temer? 
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REZEMOS PELOS PAIS
Deus de bondade, que fostes revelado por 
Jesus a nós como nosso Pai, nós vos pedi-
mos: abençoai aqueles que chamastes à 
vocação da paternidade. Abençoai os pais 
que se esforçam por ser amigos e compa-
nheiros, sempre presentes, em especial 
nos momentos difíceis. Olhai compassivo 
para os que não conseguiram levar adiante 
a missão da paternidade. Fortalecei os 
laços de família. Curai as dores dos que, 
na solidão, não experimentam o carinho 
dos filhos. Acolhei a saudade dos pais que 
experimentaram a morte de seus filhos e 
acolhei também junto a vós aqueles que a 
morte levou de nosso convívio. Amém.


