
18º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

MÊS VOCACIONAL: VOCAÇÃO 
PARA OS MINISTÉRIOS 

ORDENADOS
PADRES, DIÁCONOS E BISPOS

POVO DE DEUS 
em São Paulo

Só tu és o meu arrimo, Liberta-
dor, vem depressa me valer!

1. A nação que ele governa, é feliz 
com tal Senhor. Lá do céu ele 
vê tudo, vê o homem e seu va-
lor. Fez o nosso coração, forte e 
contemplador.

2. O que dá a vitória ao rei, não é ter 
muitos soldados. O valente não 
se livra por sua força ou seus cui-
dados. Quem confia nos cavalos 
vai, no fim, ser derrotado.

3. O Senhor protege sempre quem 
espera em seu amor, pra livrar 
da triste morte, e, na fome, dar 
vigor. No Senhor é que espera-
mos, ele é escudo protetor.

4. Nele nosso coração encontrou 
sempre alegria. No seu nome 
sacrossanto, quem é bom sem-
pre confia. Traz, Senhor, com 
teu amor, esperança e alegria!

2. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e 
a morte, também nós somos con-
vidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. 

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, 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 com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.
KYRIE

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. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / 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 es-
tais 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 (silêncio): 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 conser-
vando-a renovada. Por N.S.J.C.
T. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA

Anim. Iniciamos o mês de agosto, 
que é dedicado à oração, reflexões e 
ação nas comunidades sobre o tema 
das vocações. A primeira semana 
enfoca a vocação para o ministério 
ordenado de diáconos, padres e bis-
pos; a segunda ressalta a família, a 
terceira destaca a vida consagrada 
e, por fim, a quarta, os ministérios 
e serviços na comunidade. Então, 
nesta semana elevemos nossas pre-
ces por todos os que exercem ou se 
preparam para os ministérios or-
denados. Não nos esqueçamos de 
pedir ao Senhor da messe que envie 
santas e abnegadas vocações sacer-
dotais e diaconais. Aproveitemos 
para rezar pelo 11º Curso de Apro-
fundamento Teológico e Pastoral do 
Clero Arquidiocesano a ser realiza-
do em Itaici, na próxima semana.

RITOS INICIAIS

1. ABERTURA (Sl. 32(33) (CDVI Fx 24)

Meu Deus, vem libertar-me, não 
demores, Senhor, em socorrer! 

Anim. A verdadeira riqueza 
está no amor a Deus e no servi-



Cristo, em Deus. 4Quando Cristo, 
vossa vida, aparecer em seu triun-
fo, então vós aparecereis também 
com ele, revestidos de glória. 
5Portanto, fazei morrer o que em 
vós pertence à terra: imoralidade, 
impureza, paixão, maus desejos 
e a cobiça, que é idolatria. 9Não 
mintais uns aos outros. Já vos des-
pojastes do homem velho e da sua 
maneira de agir 10e vos revestistes 
do homem novo, que se renova se-
gundo a imagem do seu Criador, 
em ordem ao conhecimento. 11Aí 
não se faz distinção entre grego e 
judeu, circunciso e incircunciso, 
inculto, selvagem, escravo e livre, 
mas Cristo é tudo em todos. - Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(CD XI Fx19) Salmos e Aclamações - 
Melodia a partir da p. 268ss

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Felizes os humildes de espírito, 

porque deles é o Reino dos Céus!

10. EVANGELHO (Lc 12,13-21)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 13alguém, do 
meio da multidão, disse a Jesus: 
“Mestre, dize ao meu irmão que 
reparta a herança comigo”. 14Jesus 
respondeu: “Homem, quem me 
encarregou de julgar ou de divi-
dir vossos bens?” 15E disse-lhes: 
“Atenção! Tomai cuidado contra 
todo tipo de ganância, porque, 
mesmo que alguém tenha muitas 
coisas, a vida de um homem não 
consiste na abundância de bens”. 
16E contou-lhes uma parábola: “A 
terra de um homem rico deu uma 
grande colheita. 17Ele pensava 
consigo mesmo: ‘O que vou fa-
zer? Não tenho onde guardar mi-
nha colheita’. 18Então resolveu: 
‘Já sei o que fazer! Vou derrubar 
meus celeiros e construir maiores; 
neles vou guardar todo o meu tri-
go, junto com os meus bens. 19En-
tão poderei dizer a mim mesmo: 
Meu caro, tu tens uma boa reserva 
para muitos anos. Descansa, come, 
bebe, aproveita!’ 20Mas Deus lhe 
disse: ‘Louco! Ainda nesta noite, 

ço ao próximo: Ouçamos com 
atenção.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ecl 1, 2; 2, 21-23)

Leitura do Livro do Eclesiastes.
2“Vaidade das vaidades, diz o 
Eclesiastes, vaidade das vaidades! 
Tudo é vaidade”. 2,21Por exemplo: 
um homem que trabalhou com in-
teligência, competência e sucesso, 
vê-se obrigado a deixar tudo em 
herança a outro que em nada co-
laborou. Também isso é vaidade 
e grande desgraça. 22De fato, que 
resta ao homem de todos os traba-
lhos e preocupações que o desgas-
tam debaixo do sol? 23Toda a sua 
vida é sofrimento, sua ocupação, 
um tormento. Nem mesmo de noi-
te repousa o seu coração. Também 
isso é vaidade.- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL89(90)
(CD XI - Fx 21) Cantando Salmos e 
Aclamações, 232

Vós fostes, ó Senhor, um refú-
gio para nós! (bis)

1. Vós fazeis voltar ao pó todo mor-
tal, quando dizeis: “Voltai ao pó, 
filhos de Adão!” Pois mil anos 
para vós são como ontem, qual 
vigília de uma noite que passou.

2. Eles passam como o sono da 
manhã, são iguais à erva verde 
pelos campos: De manhã, ela 
floresce vicejante, mas à tarde é 
cortada e logo seca.

3. Ensinai-nos a contar os nossos 
dias, e dai ao nosso coração sa-
bedoria! Senhor, voltai-vos! Até 
quando tardareis? Tende piedade 
e compaixão de vossos servos!

4. Saciai-nos de manhã com vosso 
amor, e exultaremos de alegria, 
todo o dia! Que a bondade do Se-
nhor e nosso Deus repouse sobre 
nós e nos conduza! * Tornai fe-
cundo, ó Senhor, nosso trabalho.

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 3, 1-5.9-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses 
Irmãos: 1Se ressuscitastes com 
Cristo, esforçai-vos por alcançar 
as coisas do alto, onde está Cristo, 
sentado à direita de Deus; 2aspirai 
às coisas celestes e não às coisas 
terrestres. 3Pois vós morrestes, e 
a vossa vida está escondida, com 

pedirão de volta a tua vida. E para 
quem ficará o que tu acumulaste?’ 
21Assim acontece com quem ajun-
ta tesouros para si mesmo, mas 
não é rico diante de Deus” 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso, / Criador do céu e da 
terra; de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. / Creio em um só Se-
nhor, Jesus Cristo, / Filho Uni-
gênito de Deus, / nascido do Pai 
antes de todos os séculos: / Deus 
de Deus, / luz da luz, / Deus ver-
dadeiro de Deus verdadeiro, / ge-
rado, não criado, / consubstancial 
ao Pai. / Por Ele todas as coisas 
foram feitas. / E por nós, homens, 
e para nossa salvação, / desceu 
dos céus: 

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito San-
to, / no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escri-
turas, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E 
de novo há de vir, em sua glória, 
/ para julgar os vivos e os mor-
tos; / e o seu reino não terá fim. / 
Creio no Espírito Santo, / Senhor 
que dá a vida, / e procede do Pai 
e do Filho; / e com o Pai e o Fi-
lho é adorado e glorificado: / ele 
que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só batis-
mo / para remissão dos pecados. 
/ E espero a ressurreição dos mor-
tos / e a vida do mundo que há de 
vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, neste primeiro 
domingo do mês vocacional, ele-
vemos nossas preces a Deus Pai e 
Senhor da Messe, pedindo que não 
faltem ministros ordenados a ser-
viço do Povo de Deus. Rezemos 
juntos:
T. Dai-nos, Senhor, pastores se-
gundo o vosso coração. 



T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Quisestes reunir de novo, pelo san-
gue do vosso Filho e pela graça do 
Espírito Santo, os vossos filhos dis-
persos pelo pecado. Vossa Igreja, 
reunida pela unidade da Trindade, 
é para o mundo o Corpo de Cristo 
e o Templo do Espírito Santo para 
a glória da vossa sabedoria. Unidos 
à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, can-
tando (dizendo) a uma só voz: 
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santida-
de 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. 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 San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou ce-
lebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
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: 
IST. É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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: EST. 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
IST. EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

1. Providenciai em vossa Igreja 
bispos, padres e diáconos suficien-
tes para atender ao rebanho. 
2. Fortalecei o Papa Francisco em 
sua missão de guia universal da 
Igreja de Cristo.
3. Fortalecei o Cardeal Dom Odilo 
Pedro Scherer, e os bispos auxiliares. 
3. Iluminai os nossos padres com o 
clarão do vosso Espírito.
4. Conduzi nossos diáconos ao 
serviço amoroso e abnegado.
5. Concedei aos formadores dos 
presbíteros e diáconos a pedagogia 
do vosso Filho.
6. Dai perseverança aos nossos se-
minaristas.
7. Despertai em nossas famílias o in-
teresse pelas vocações sacerdotais. 
(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

CC. Celebrando agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascen-
são ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferece-
mos em ação de graças este sacri-
fício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, os 
vossos Apóstolos e Mártires, São 
Paulo, patrono da nossa Arquidio-
cese, N. e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na 
vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação 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 Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vos-
so 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 vos-
sa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD XI -Fx 22)

1. Alegre em prece, teu povo agra-
dece teus dons, ó Senhor. E 
como família, cantando, parti-
lha seus dons, seu amor.

2. Unidos, fazemos os dons que 
trazemos o vinho e o pão. Quem 
colhe, quem planta, quem faz e 
quem canta é tudo oração.

3. Bem vês nesta mesa, Deus quer, 
com certeza, a todos saciar. Nin-
guém vai na vida, sem pão, sem 
comida, proclama este altar.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba ó Senhor ...
P. Dignai-vos, ó Deus, santificar 
estas oferendas e, aceitando este 
sacrifício espiritual, fazei de nós 
uma oferenda eterna para vós. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
(Prefácio dos DTC, VIII)

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.



21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, I)

22. CANTO FINAL (1Cor 13,4-8) 

(HL3 p. 370 CO 1383)

Se eu não tiver amor eu nada 
sou, Senhor. (bis)

1. O amor é compassivo, o amor é 
serviçal. O amor não tem inve-
ja, o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é 
nunca descortês. O amor não é 
egoísta, o amor não é dobrez.

3. O amor tudo desculpa, o amor 
é caridade. Não se alegra na in-
justiça, é feliz, só na verdade.

4. O amor suporta tudo, o amor em 
tudo crê. O amor guarda a espe-
rança, o amor sempre é fiel.

• 2ª-: Nm 11,4b-15; Sl 80 (81),12-13. 14-15. 16-17 (R/. 2a); Mt 14  
• 3ª-: Dn 7,9-10.13-14 ou 2P. 1,16-19; Sl 96 (97),1-2.5-6.9 (R/. 1a.9a);  
Lc 9,28b-36 • 4ª-: Nm 13,1-2.25 – 14, 1.26-30.34-35; Sl 105 (106),6-7a. 
13-14. 21-22. 23 (R/. 4a); Mt 15,21-28 • 5ª-: Nm 20,1-13; Sl 94 (95),1-2. 
6-7. 8-9 (R/. 8ab); Mt 16,13-23 • 6ª-: Dt 4,32-40; Sl 76 (77),12-13. 14-15. 
16 e 21(R/. 12a); Mt 16,24-28 • Sáb.: 2Cor 9,6-10; Sl 111 (112),1-2.5-6.7-
8.9 (R/. 5a); Jo 12,24-26 •19o DTC : Sb 18,6-9; Sl 32 (33), 1 e 12. 18-19. 
20 e 22 (R/ 12b); Hb 11,1-2.8-19;1-2.8-12; Lc 12,32-48;35-40

LEITURAS DA SEMANA DE 5 a 11 de Agosto de 2013
Músicas:   • CD XI - VI - Ed. Paulus • CO Cantos e Orações  • Hinário Litúrgico3 CNBB

da salvação eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

T. Ó São Paulo, /Patrono 
de nossa Arquidiocese, /
discípulo e missionário 
de Jesus Cristo:/ ensina-
-nos a acolher a Palavra de 
Deus / e abre nossos olhos 
à verdade do Evangelho./ 
Conduze-nos ao encontro 
com Jesus, / contagia-nos 
com a fé que te animou/ e 
infunde em nós coragem e 
ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / 
que Deus habita esta Cida-
de imensa /e tem amor pelo 
seu povo! /Intercede por 
nós e pela Igreja de São 
Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

17. RITO DA COMUNHÃO

P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha a nós o vosso Reino, seja feita 
a vossa vontade assim na terra 
como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofen-
dido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.
P. 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, en-
quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima a vossa Igreja; dai-
-lhe, segundo o vosso desejo, a paz 
e a unidade. Vós que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. / Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, ten-
de piedade de nós. / Cordeiro 

de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO (Sl.27(26)  
(Fx 23 CD XI)

Um tesouro que não se desgas-
ta, não perde, jamais, seu va-
lor, é preciso ajuntá-lo no céu, 
o amigo que avisa é o Senhor!

1. O Senhor é minha luz, Ele é 
minha salvação. O que é que eu 
vou temer? Deus é minha pro-
teção. Ele guarda a minha vida: 
Eu não vou ter medo, não! (bis)

2. Quando os maus vêm avançan-
do, procurando me acuar, dese-
jando ver meu fim, só querendo 
me matar, inimigos opressores é 
que vão se liquidar! (bis)

3. Se um exército se armar contra 
mim, não temerei. Meu coração 
está firme e firme ficarei. Se es-
tourar uma batalha, mesmo as-
sim, confiarei, (bis)

4. A Deus peço uma só coisa, sei 
que ele vai me dar: Habitar na 
sua casa, todo tempo que eu du-
rar, pra provar sua doçura e no 
templo contemplar, (bis)

5. Ele vai me dar abrigo, em sua casa 
vou morar. Nestes tempos de afli-
ção, sei que vai me agasalhar, me 
escondendo em sua tenda, pra na 
rocha eu me firmar. (bis)

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Acom-
panhai, ó Deus, com proteção 
constante os que renovastes com 
o pão do céu e, como não cessais 
de alimentá-los, tornai-os dignos 

RITO DA COMUNHÃO

CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.

RITOS FINAIS


