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2. SAUDAÇÃO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Anim.  O mistério da Eucaristia 
enaltece o amor ao próximo e a 
fé na presença de Cristo no pão e 
no vinho consagrados. Nesse dom 
precioso, a Igreja busca  forças 
para cumprir sua missão até o fim 
dos tempos e os confins da terra. 
Pão da vida e cálice da bênção 
são realidades que fazem da Euca-
ristia a comida e a bebida de quem 
marcha para a Terra Prometida. 

3. ATO PENITENCIAL

P. No início desta celebração eu-
carística, peçamos a conversão do 
coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os ir-
mãos e irmãs. 

(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.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

RITOS INICIAIS

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 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / 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 (silêncio): Senhor Je-
sus Cristo, neste admirável sacra-
mento, nos deixastes o memorial 
da vossa paixão. Dai-nos venerar 
com tão grande amor o mistério 
do vosso Corpo e do vosso San-
gue, que possamos colher conti-
nuamente os frutos da vossa re-
denção. Vós que sois Deus com o 
Pai, na unidade do Espírito Santo. 
T. Amém.

1. ABERTURA (CD Fest. Lit. II Fx 01)

1. Todos convidados * cheguem ao 
banquete do Senhor * festa pre-
parada, bem participada, * ve-
nham partilhar do pão do amor.
Cristo pão dos pobres, * jun-
tos nesta mesa, * pois a Euca-
ristia faz a Igreja. (bis)

2. Vejam quanta fome, * muitos 
lares sem ternura e pão * dor e 
violência, quanta resistência!* 
Vamos acolher a cada irmão.

3. Vamos gente unida * resgatar a 
paz nesta cidade,* ser o sal da 
terra, ser a luz do mundo, * es-
palhar justiça e caridade

4. Jovens e famílias, * vida nova 
venham assumir, * evangelizan-
do, Cristo anunciando * para o 
mundo novo construir.

5. Páscoa celebrada, * nosso tes-
temunho é conversão. * Corpo 
ofertado, sangue derramado.* 
vou ser solidário na missão.
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LITURGIA DA PALAVRA

Anim. Ouçamos as leituras que 
revelam o mistério eucarístico, 
que hoje celebramos, e nos condu-
zem à comunhão.

6. PRIMEIRA LEITURA (Dt 8,2-3.14b.16a)

Leitura do livro do Deuteronômio 
Moisés falou ao povo, dizendo: 
2Lembra-te de todo o caminho por 
onde o Senhor teu Deus te condu-
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2. Tanto possas, tanto ouses, * em 
louvá-lo não repouses: * // sem-
pre excede o teu louvor! //

3. Hoje a Igreja te convida: * ao 
pão vivo que dá vida, * // vem 
com ela celebrar.//

4. Este pão, que o mundo creia, * 
por Jesus, na santa ceia, * // foi 
entregue aos que escolheu!//

5. Nosso júbilo cantemos, * nos-
so amor manifestemos, * // pois 
transborda o coração!//

6. Quão solene a festa, o dia, * que 
da santa Eucaristia * // nos re-
corda a instituição!//

7. Novo Rei e nova mesa, * nova 
Páscoa e realeza, * // foi-se a 
páscoa dos judeus!//

8. Era sombra o antigo povo, * o 
que é velho cede ao novo, * // 
foge a noite, chega a luz!//

9. O que o Cristo fez na ceia, * 
manda à Igreja que o rodeia *// 
repeti-lo até voltar!//

10. Seu preceito conhecemos: * 
pão e vinho consagremos * //
para a nossa salvação!//

11. Faz-se carne o pão de trigo, * 
faz-se sangue o vinho amigo * //
deve-o crer todo cristão!//

12. Se não vês nem compreendes.* 
gosto e vista tu transcendes, *//
elevado pela fé!//

13. Pão e vinho, eis o que vemos; * 
mas ao Cristo é que nós temos * 
//em tão ínfimos sinais!//

14. Alimento verdadeiro, * perma-
nece o Cristo inteiro * //quer no 
vinho quer no pão!//

15. É por todos recebido, * não em 
parte ou dividido, *//pois inteiro 
é que se dá!//

16. Um por mil comungam dele, 
* tanto este como aquele: *//
multiplica-se o Senhor!//

17. Dá-se ao bom como ao perver-
so, * mas o efeito é bem diver-
so: * //vida e morte traz em si!//

18. Pensa bem: igual comida, * se 
ao que é bom enche de vida, // 
traz a morte para o ma!//

19. Eis a hóstia dividida... * Quem 
hesita, quem duvida? * Como é 
toda o autor da vida, // a partícu-
la também!//

20. Jesus não é atingido: o sinal 
é que é partido; mas não é di-
minuído, // nem se muda o que 
contém!//

ziu, esses quarenta anos, no deser-
to, para te humilhar e te pôr à pro-
va, para saber o que tinhas no teu 
coração e para ver se observarias 
ou não seus mandamentos. 3Ele te 
humilhou, fazendo-te passar fome 
e alimentando-te com o maná que 
nem tu nem teus pais conhecíeis, 
para te mostrar que nem só de pão 
vive o homem, mas de toda a pa-
lavra que sai da boca do Senhor. 
14Não te esqueças do Senhor teu 
Deus que te fez sair do Egito, da 
casa da escravidão, 15e que foi teu 
guia no vasto e terrível deserto, 
onde havia serpentes abrasado-
ras, escorpiões, e uma terra árida 
e sem água nenhuma. Foi ele que 
fez jorrar água para ti da pedra du-
ríssima, 16e te alimentou no deserto 
com maná, que teus pais não co-
nheciam. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 
Sl 147(148) (Fx 02)

Glorifica o Senhor, Jerusalém; 
* celebra o teu Deus, ó Sião!

1. Glorifica o Senhor, Jerusalém! 
* Ó Sião, canta louvores ao teu 
Deus! * Pois reforçou com segu-
rança as tuas portas, * e os teus 
filhos em teu seio abençoou.

2. A paz em teus limites garantiu 
* e te dá como alimento a flor 
do trigo * Ele envia suas ordens 
para a terra, * e a palavra que 
ele diz corre veloz.

3. Anuncia a Jacó sua palavra, * 
seus preceitos e suas leis a Is-
rael. * Nenhum povo recebeu 
tanto carinho, * a nenhum outro 
revelou os seus preceitos.

8. SEGUNDA LEITURA - (1Cor 10,16-17)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 16 O cálice da bênção, o cá-
lice que abençoamos, não é comu-
nhão com o sangue de Cristo? E o 
pão que partimos, não é comunhão 
com o corpo de Cristo? 17Porque há 
um só pão, nós todos somos um só 
corpo, pois todos participamos des-
se único pão. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. SEQUÊNCIA (Fx 05 – CO 403) 

1. Terra, exulta de alegria, * louva 
teu pastor e guia * //com teus hi-
nos, tua voz!//

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
CD Festas Lit.2 (Fx 06)

 Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Eu sou o pão vivo descido do 
céu; * quem deste pão come, 
sempre há de viver.

11. EVANGELHO (Jo 6,51-58)

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, disse Jesus às 
multidões dos judeus: 51“Eu sou 
o pão vivo descido do céu. Quem 
comer deste pão viverá eternamen-
te. E o pão que eu darei é a minha 
carne dada para a vida do mundo”. 
52Os judeus discutiam entre si, di-
zendo: “Como é que ele pode dar a 
sua carne a comer?” 53Então Jesus 
disse: “Em verdade, em verdade 
vos digo, se não comerdes a carne 
do Filho do Homem e não beber-
des o seu sangue, não tereis a vida 
em vós. 54Quem come a minha car-
ne e bebe o meu sangue tem a vida 
eterna, e eu o ressuscitarei no úl-
timo dia. 55Porque a minha carne é 
verdadeira comida e o meu sangue, 
verdadeira bebida. 56Quem come 
a minha carne e bebe o meu san-
gue permanece em mim e eu nele. 
57Como o Pai, que vive, me enviou, 
e eu vivo por causa do Pai, assim 
o que me recebe como alimento vi-
verá por causa de mim. 58Este é o 
pão que desceu do céu. Não é como 
aquele que os vossos pais come-
ram. Eles morreram. Aquele que 
come este pão viverá para sempre”. 
– Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

12. HOMILIA

 
12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso / 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;/ pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, / foi 
crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia, / subiu 
aos céus; / está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, / donde 
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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 va-
mos juntos resolver.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
P. Concedei, ó Deus, à vossa Igre-
ja os dons da unidade e da paz, 
simbolizados pelo pão e vinho que 
oferecemos na sagrada Eucaristia. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. da Santíssima Eucaristia, II)

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, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Reunido com os Apóstolos 
na última Ceia, para que a memó-
ria da Cruz salvadora permaneces-
se para sempre, ele se ofereceu a 
vós como cordeiro sem mancha e 
foi aceito como sacrifício de per-
feito louvor. Pela comunhão neste 
sublime sacramento, a todos nutris 
e santificais. Fazeis de todos um só 
coração, iluminais os povos com a 
luz da mesma fé e congregais os 
cristãos na mesma caridade. Apro-
ximamo-nos da mesa de tão grande 
mistério, para encontrar por vossa 
graça a garantia da vida eterna. Por 
essa razão, com os anjos e todos os 
santos, entoamos um cântico novo 
para proclamar a vossa bondade, 
cantando (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 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-

há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remis-
são dos pecados; / na ressurreição 
da carne; / na vida eterna.
Amém.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, elevemos nos-
sas preces ao Pai, que nos deu o 
Cristo eucarístico, suplicando-lhe 
com fé: 
T. Fortalecei-nos, Senhor, com o 
alimento da vida eterna.  
1. Pai Santo, abençoai a Igreja, que 
faz a Eucaristia e, ao mesmo tem-
po, é feita por ela. 
2. Dai-nos sempre o Pão da ca-
minhada, alimento santo da nossa 
jornada. 
3. Intensificai a luta contra o mal e 
uni as nossas forças como o trigo 
feito pão. 
4. Curai os doentes, consolai os 
aflitos e alimentai os que sonham e 
lutam por um mundo novo.
 (Outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

tidade a todas as coisas e não ces-
sais 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 V 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, di-
zendo:
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 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
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 sacri-
fício 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 

LITURGIA EUCARÍSTICA
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
Fest. Lit. 2 (Fx 7) 

1. Tanta gente vai andando na procu-
ra 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 co-
mer, * que o milagre vai acon-
tecer. (bis)

2. Quando o pão é partilhado, pas-
sa a ter gosto de amor. * Quando 
for acumulado gera morte traz a 
dor. * Quando o pouco que nós 
temos se transforma em obla-
ção, * o milagre da partilha ser-
ve a mesa dos irmãos.

3. No altar da Eucaristia, o Senhor 
vem ensinar * que o amor é ver-
dadeiro, quando a vida se doar. 
* Peregrinos, caminheiros, va-
mos juntos como irmãos, * na 
esperança repartindo a palavra e 
o mesmo pão.
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vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, São Paulo, 
patrono da nossa Arquidiocese, N. 
e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa pre-
sença.
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.
CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.

19. CANTO DE COMUNHÃO 
(Fx 08 )

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 sus-
tente o nosso caminhar!

4. Ao Povo de Deus, lá no deser-
to, sem pão, sem lar, * Deus fez 
cair do céu comida salutar.

5. Todos se assentaram, todos come-
ram, até se fartar, * glória e lou-
vor a Deus, que vem nos saciar!

6. Corpo do Senhor é o pão que te-
mos no altar * e o vinho consa-
grado é o sangue Redentor.

20. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Dai-nos, 
Senhor Jesus, possuir o gozo 
eterno da vossa divindade, que 
já começamos a saborear na 
terra, pela comunhão do vosso 
Corpo e do vosso Sangue. Vós 
que viveis e reinais para sempre. 
T. Amém.

21. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

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

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
Tempo Comum, I

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre sua face e se 
compadeça de vós.
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos 
dê a sua paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus ...
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor ...
T. Graças a Deus.

23. CANTO FINAL (HL3, p.411 – CO 631)

Povos todos, louvai ao Senhor, 
Exaltemos, juntos, seu nome e 
seu louvor!

1. As maravilhas do poder de Deus, 
por toda a terra, clamam para 
nós: que ele é grande, onipotente! 
Louvado seja o Deus da criação!

2. As maravilhas do amor de Deus, por 
toda a história, clamam para nós: 
que ele é bondade, misericórdia! 
Louvado seja o Deus da Salvação!

RITO DA COMUNHÃO

18. RITO DA COMUNHÃO

Igreja de São Paulo, / ó santo 
apóstolo de Jesus Cristo! Amém

RITOS FINAIS

DIA 27 DE JUNHO: 
Solenidade do Sagrado 

Coração de Jesus e 
dia de Oração pela 

Santificação do Clero
29 de junho: dia do Papa 

e Óbolo de São Pedro


