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5,5 cm (largura)
7,5cm (altura)

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

 Anim.  Em toda a Arqui-
diocese de São Paulo ecoa um cora-
ção eucarístico. Vivemos esta semana 
o Mistério do Amor e da entrega de 
Cristo,  que se fez alimento espiritual 
para a vida eterna. Nesta Missa re-
forçamos a esperança de que a Sema-
na Eucarística continue a dar frutos 
de amor e solidariedade na Igreja de 
São Paulo. 

3. ATO PENITENCIAL
P. O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai.

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha culpa, minha tão grande culpa. 
E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que ro-
gueis 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.

1. ABERTURA (CD Festas 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, * juntos 
nesta mesa, * pois a Eucaristia 
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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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 
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 Jesus 
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.

 Anim. Junto com os Após-
tolos, participemos misticamente da 
Última Ceia de Cristo e da institui-
ção da Eucaristia. 
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Irmãos: 11Cristo veio como sumo 
sacerdote dos bens futuros. Atra-
vés de uma tenda maior e mais 
perfeita, que não é obra de mãos 
humanas, isto é, que não faz parte 
desta criação, 12e não com o sangue 
de bodes e bezerros, mas com o seu 
próprio sangue, ele entrou no San-
tuário uma vez por todas, obtendo 
uma redenção eterna. 13De fato, se 
o sangue de bodes e touros, e a cin-
za de novilhas espalhada sobre os 
seres impuros os santifica e realiza 
a pureza ritual dos corpos, 14quanto 
mais o sangue de Cristo purificará 
a nossa consciência das obras mor-
tas, para servirmos ao Deus vivo, 
pois, em virtude do espírito eter-
no, Cristo se ofereceu a si mesmo 
a Deus como vítima sem mancha. 
15Por isso, ele é mediador de uma 
nova aliança. Pela sua morte, ele 
reparou as transgressões cometidas 
no decorrer da primeira aliança. E, 
assim, aqueles que são chamados 
recebem a promessa da herança 
eterna. - 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 
hinos, tua voz.//

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, * nosso 
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.//

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 24,3-8)

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, 3Moisés veio e trans-
mitiu ao povo todas as palavras do 
Senhor e todos os decretos. O povo 
respondeu em coro: “Faremos tudo 
o que o Senhor nos disse”. 4Então 
Moisés escreveu todas as palavras 
do Senhor. Levantando-se na ma-
nhã seguinte, ergueu ao pé da mon-
tanha um altar e doze marcos de 
pedra pelas doze tribos de Israel. 
5Em seguida, mandou alguns jo-
vens israelitas oferecer holocaustos 
e imolar novilhos como sacrifícios 
pacíficos ao Senhor. 6Moisés tomou 
metade do sangue e o pôs em vasi-
lhas, e derramou a outra metade so-
bre o altar. 7Tomou depois o livro da 
aliança e o leu em voz alta ao povo, 
que respondeu: “Faremos tudo o 
que o Senhor disse e lhe obedecere-
mos”. 8Moisés, então, com o sangue 
separado, aspergiu o povo, dizendo: 
“Este é o sangue da aliança, que o 
Senhor fez convosco, segundo todas 
estas palavras”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 115 (116) 
(CD Festas Lit. II Fx.03)
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES, P. 131.

Elevo o cálice da minha salva-
ção, * invocando o nome santo 
do Senhor.

1. Que poderei retribuir ao Senhor 
Deus * por tudo aquilo que ele 
fez em meu favor? * Elevo o cá-
lice da minha salvação, * invo-
cando o nome santo do Senhor.

2. É sentida por demais pelo Se-
nhor * a morte dos seus santos, 
seus amigos. * Eis que sou o vos-
so servo, ó Senhor, * que nasceu 
de vossa serva, * mas me quebras-
tes os grilhões da escravidão!

3. Por isso oferto um sacrifício de 
louvor, * invocando o nome san-
to do Senhor. * Vou cumprir mi-
nhas promessas ao Senhor, * na 
presença do seu povo reunido.

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 9,11-15)
Leitura da Carta aos Hebreus 

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.// 

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

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

11. EVANGELHO (Mc 14,12-16.22-26)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 12No primeiro dia dos Ázimos, 
quando se imolava o cordeiro pas-
cal, os discípulos disseram a Jesus: 
“Onde queres que façamos os pre-
parativos para comeres a Páscoa?” 
13Jesus enviou então dois dos seus 
discípulos e lhes disse: “Ide à cidade. 
Um homem carregando um jarro de 
água virá ao vosso encontro. Segui-o 
14e dizei ao dono da casa em que ele 
entrar: ‘O Mestre manda dizer: onde 
está a sala em que vou comer a Pás-
coa com os meus discípulos? 15Então 
ele vos mostrará, no andar de cima, 
uma grande sala, arrumada com al-
mofadas. Ali fareis os preparativos 
para nós!” 16Os discípulos saíram e 
foram à cidade. 22Encontraram tudo 
como Jesus havia dito, e prepararam 
a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus 
tomou o pão e, tendo pronunciado 
a bênção, partiu-o e entregou-lhes, 
dizendo: “Tomai, isto é o meu cor-
po”. 23Em seguida, tomou o cálice, 
deu graças, entregou-lhes e todos 
beberam dele. 24Jesus lhes disse: “Isto 
é o meu sangue, o sangue da aliança, 
que é derramado em favor de mui-
tos. 25Em verdade vos digo, não be-
berei mais do fruto da videira, até o 
dia em que beberei o vinho novo no 
Reino de Deus”. 25Depois de terem 
cantado o hino, foram para o monte 
das Oliveiras. – Palavra da salvação.
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Eucaristia. Por Cristo, nosso Se-
nhor.
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, ...
T. Santificai e reuni o vosso 
povo!
CC. Por isso, (...)celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite ...
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando (...) de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade (...) 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 (...) vossa 
presença.
T. Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C. E agora, (...) povo que con-
quistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces (...) dispersos 
pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Acolhei com bondade (...) 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.

T. Glória a vós, Senhor.

12. HOMILIA

13. 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, / gera-
do, não criado, / consubstancial ao 
Pai. / Por Ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para 
nossa salvação, / desceu dos céus: 
/e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se 
fez homem. /Também por nós foi 
crucificado / sob Pôncio Pilatos; / 
padeceu e foi sepultado. / Ressus-
citou ao terceiro dia, / conforme 
as Escrituras, / 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 mortos; 
/ e o seu reino não terá fim. / Creio 
no Espírito Santo, / Senhor que dá 
a vida, / e procede do Pai e do Fi-
lho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /
una, santa, católica e apostólica. / 
Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. Amém.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. No dia em que celebramos o 
Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo, elevemos nossos corações 
ao Pai, agradecidos pelo “Pão da 
vida”, e recordemos nossa vocação 
filial, pois disse Cristo: “Um só é 
vosso Pai e vós todos sois irmãos”.  
T. Conservai-nos em família e pro-
tegei nossos lares!
1. Pai Santo, conservai toda a Igre-

ja unida em Cristo. 
2. Transformai nossa política, para 

que dê condições à família de 
desempenhar sua missão. 

3. Fazei que nossa cidade, tão mal-
tratada pela corrupção, volte-se 
a Cristo e à justiça do amor. 

4. Congregai os cristãos que estão 
fora da mesa da Eucaristia.

5. Ajudai-nos a lutar pelos excluí-
dos e rejeitados como lixo. 
(outras preces da comunidade)

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

LITURGIA EUCARÍSTICA
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
 (CD Fest. Lit. II - Fx 7) 
1. Tanta gente vai andando na pro-

cura de uma luz, * caminhando na 
esperança se aproxima de Jesus. * 
No deserto sente fome, e o Se-
nhor 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, pas-
sa 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 ver-
dadeiro quando a vida se doar. * 
Peregrinos, caminheiros, vamos 
juntos como irmãos, * na espe-
rança 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.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...
P. Concedei, ó Deus, à vossa 
Igreja os dons da unidade e da 
paz, simbolizados pelo pão e o 
vinho que oferecemos na sagrada 
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18. RITO DA COMUNHÃO
P. Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ....
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos...
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 ...
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a).

19. CANTO DE COMUNHÃO Fx 8
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 susten-
te o nosso caminhar!

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

l LEITURAS DA SEMANA:
l 6ª-: Tb 11, 5-17; Sl 145 (146),2ab.6c-7.8-9a.9bc-10 (R/. 1); Mc 12,35-37

l Sáb.-: Tb 12, 1.5-15.20; Cânt.: Tb 13, 2. 6. 7. 8 (R/. 2a); Mc 12, 38-44

l 07/06 10º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Gn 3,9-15; Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R/. 7); 2Cor 4,3-18–5,1; Mc 3,20-
35 (Jesus em casa ensinando)

CANTOS: Hinário Litúrgico HL2 CD Festas Litúrgicas II Paulus Cantos e Orações (CO)

P. E assim, ricos em esperança, fé e 
caridade, possais viver praticando o 
bem e chegar felizes à vida eterna. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

22. CANTO FINAL (HL3, P. 300 CO 389)
Nós somos muitos, mas for-
mamos um só corpo, * que 
é o corpo do Senhor, a sua 
Igreja, * pois, todos nós par-
ticipamos do mesmo pão da 
unidade, * que é o corpo do 
Senhor, a comunhão.

1. O pão que, reunidos, nós parti-
mos é a participação do Corpo 
do Senhor.

2. O cálice por nós abençoado é a 
nossa comunhão no Sangue do 
Senhor.

3. À ordem do Senhor obedecen-
do, celebramos a memória da 
nossa redenção.

4. Da Ceia do Senhor participan-
do, * pelo Espírito seremos * 
unidos num só corpo

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
Tempo Comum, IV 
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus de toda consolação 
disponha na sua paz os vossos dias 
e vos conceda as suas bênçãos. 
T. Amém.
P. Sempre vos liberte de todos os 
perigos e confirme os vossos cora-
ções em seu amor. 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
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RITOS FINAIS

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

6. Corpo do Senhor é o pão que 
temos no altar * e o vinho con-
sagrado é o sangue redentor.

20. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Dai-nos, Se-
nhor Jesus, possuir o gozo eterno 
da vossa divindade, que já come-
çamos a saborear na terra, pela 
comunhão do vosso Corpo e do 
vosso Sangue. Vós, que viveis e 
reinais para sempre. 
T. Amém.


