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ABERTURA DO MÊS VOCACIONAL
VOCAÇÃO PARA O MINISTÉRIO 
ORDENADO: BISPOS, PADRES E 

DIÁCONOS 

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 Sl 33(32) (CD Liturgia VI Fx24 )

1

Meu Deus, vem libertar-me, não 
demores, Senhor, em socorrer! 
Só tu és o meu arrimo, libertador, 
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 valor. Fez 
o nosso coração forte e contempla-
dor.
2. O que dá a vitória ao rei não é 
ter muitos soldados. O valente não 
se livra por sua força ou seus cuida-
dos. 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 esperamos, ele é 
escudo protetor.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A vós, irmãos, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, hoje 
é dia do Senhor, dia em que nós, 
a comunidade dos discípulos, e 
discípulas nos reunimos em torno 
da Mesa Santa para recebermos 
o Pão da Vida, que é o Cristo Se-
nhor. Aproximemo-nos, pois, da 
Mesa da Palavra e da Eucaristia 
e o Senhor nos dará daquele ali-
mento que não perece e que nutre 
nossa vida de cristãos. Neste dia 
dedicado aos ministérios ordena-
dos, agradeçamos a Deus todos 
aqueles que servem seu Povo, a 
exemplo do Bom Pastor e peça-
mos que o Senhor da messe envie 
santos ministros para sua Igreja. 

ATO PENITENCIAL3
P. O Senhor nos convida a nos des-
pojarmos do homem velho para nos 
revestirmos do homem novo. No 
desejo de viver na justiça e na ver-
dade, aproximemo-nos do Deus jus-
to e santo, para que tenha piedade 
de nós, pecadores.

(silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
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.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / 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 
estais à direita do Pai, tende pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
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.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. A Palavra do Senhor é o 
alimento que agora iremos receber. 
Acolhamos com a fé as palavras 
que nossos ouvidos e coração irão 
escutar.

PRIMEIRA LEITURA
(Ex 16, 2-4.12-15)

6

Leitura do Livro do Êxodo. Naque-
les dias, ²a comunidade dos filhos 
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de Israel pôs-se a murmurar contra 
Moisés e Aarão, no deserto, dizen-
do: ³“Quem dera que tivéssemos 
morrido pela mão do Senhor no Egi-
to, 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 dia-
riamente 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 murmura-
ções dos filhos de Israel. Dize-lhes, 
pois: ‘Ao anoitecer, comereis carne, 
e pela manhã vos fartareis de pão. 
Assim sabereis que eu sou o Senhor 
vosso Deus’”. ¹³Com efeito, à tar-
de, 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 for-
ma de grãos, fina como a geada so-
bre a terra. ¹⁵Vendo aquilo, os filhos 
de Israel disseram 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.

SALMO 77(78)
(Fx 8 CD IX) (Cantando Salmos e Aclam., p. 150)

7

O Senhor deu a comer o pão do 
céu. (bis)
1. Tudo aquilo que ouvimos e apren-
demos, / e transmitiram para nós 
os nossos pais, / não haveremos de 
ocultar a nossos filhos, / mas à nova 
geração nós contaremos: / As gran-
dezas 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 co-
mer 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.

SEGUNDA LEITURA
(Ef 4, 17.20-24)
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Leitura da carta de São Paulo aos 
Efésios. Irmãos, ¹⁷eis pois o que eu 
digo e atesto no Senhor: não conti-
nueis 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 me-
nos 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 vos-
sa existência passada, despojai-vos 
do homem velho, que se corrompe 
sob o efeito das paixões engana-
doras, ²³e renovai o vosso espírito 
e a vossa mentalidade. ²⁴Revesti o 
homem novo, criado à imagem de 
Deus, em verdadeira justiça e santi-
dade. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(=melodia CD Liturgia VII fx 11)
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Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
O homem não vive somente de 
pão / mas de toda palavra que sai 
/da boca de Deus, não só de pão. / 
Amém! Aleluia! Aleluia!

EVANGELHO (Jo 6, 24-35)10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus 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 Cafarnaum. ²⁵Quando o en-
contraram no outro lado do mar, 
perguntaram-lhe: “Rabi, quando 
chegaste aqui?” ²⁶Jesus respondeu: 
“Em verdade, em verdade, eu vos 
digo: estais me procurando não 
porque 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 per-
guntaram: “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 pedi-
ram: “Senhor, dá-nos sempre 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.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
Criador do céu e da terra, / e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôn-
cio 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 há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. 
Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, tendo sido ali-
mentados com o Pão da Palavra e 
preparando-nos para receber o Pão 
Eucarístico, elevemos ao Senhor 
nossas preces, suplicando:
T. Ó Senhor, dai-nos sempre deste 
Pão! 
1. Pai Santo, despertai na Igreja mui-
tas vocações para o ministério orde-
nado, segundo o coração de Cristo, 
Bom Pastor, e totalmente dedicadas 
ao serviço do vosso povo.
2. Pai Santo, fortalecei o nosso Arce-
bispo, Dom Odilo, e os Bispos auxi-
liares em sua missão de santificar, 
ensinar e animar nossa vida eclesial. 
3. Pai Santo, cumulai nossos padres 
de amor e de zelo pastoral em sua 
missão, conservando neles um co-
ração compassivo e misericordioso.
4. Pai Santo, iluminai os nossos 
diáconos permanentes com o espí-
rito da caridade em Cristo, o Pão da 
Vida.
5. Pai Santo, acompanhai com a luz 
do vosso Espírito, os formadores dos 
seminários de nossa Arquidiocese. 
6. Pai Santo, concedei aos que mais 
sofrem: doentes, população de rua, 
crianças e idosos abandonados, o 
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sustento do Pão da Vida e a solida-
riedade de vossa Igreja.

(preces da comunidade)
P. Encerremos rezando a oração vo-
cacional, nos dirigindo a Cristo pe-
las vocações sacerdotais, religiosas 
e laicais a fim de ajudar o rebanho, 
apesar de sua fraqueza, a atingir a 
fortaleza do Pastor.
T. Jesus, Mestre Divino, que 
chamastes os Apóstolos a vos 
seguirem, continuai a passar pe-
los nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a mui-
tos jovens. Dai coragem às pessoas 
convidadas. Dai força para que vos 
sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos 
e religiosas para o bem do Povo 
de Deus e de toda a humanidade. 
Amém.
 

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS  (CD VI, fx 23)

14

1. A mesa santa que preparamos, /
mãos que se elevam a ti, ó Senhor. 
/ O pão e o vinho, frutos da terra, /
duro trabalho, carinho e amor: / Ô, 
ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, 
Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria, /
pais, mães e filhos diante do altar. 
/ A nossa oferta em nova festa, / a 
nossa dor vem, Senhor, transformar! 
/ Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, re-
cebe, Senhor!
3. A vida nova, nova família, / que 
celebramos aqui tem lugar. / Tua 
bondade vem com fartura, / é só sa-
ber reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Dignai-vos, ó Deus, santificar es-
tas oferendas e, aceitando este sa-
crifício espiritual, fazei de nós uma 
oferenda eterna para vós. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V16
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-
do inteiro, de dia e de noite, agra-
decendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote ver-
dadeiro que sempre se oferece por 

nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos 
bem unidos, louvando e agradecen-
do com alegria, juntando nossa voz 
à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, viven-
do conosco no Cristo, falando co-
nosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, 
a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo † e no Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou 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 ME-
MÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cristo 
e se fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Fran-
cisco ser bem firme na Fé, na Cari-
dade e a Odilo, que é Bispo desta 
Igreja, muita luz pra guiar o seu re-

banho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, com São José, seu Esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrin-
do vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se 
apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e peca-
dor, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também é 
nosso. 
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-pode-
roso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
HL3, p. 268 - CD Lit. - IX, fx 9

1718

Eu sou o pão necessário, é o pró-
prio Pai quem vos dá. É, no deserto 
da vida, o verdadeiro maná. Quem 
come deste alimento a vida eterna 
terá. (bis) 
1. Escuta, ó meu povo, a minha Lei, 
/ ouve atento as palavras que eu te 
digo; / abrirei a minha boca em pa-
rábolas, / os mistérios do passado 
lembrarei.
2. Não havemos de ocultar / aos 
nossos filhos; / mas, à nova geração 
nós contaremos / as grandezas do 
Senhor e seu poder, / os seus feitos, 
que por nós realizou.
3. Rochedos no deserto ele partiu / 
e lhes deu para beber águas corren-
tes; / mas pecaram contra ele sem-
pre mais, / provocaram no deserto 
/ o Deus Altíssimo.
4. Falavam contra Deus e assim di-
ziam: / “Eis que fere os rochedos 
num momento, / faz as águas trans-
bordarem em torrentes, / mas será, 
também, / capaz de dar-nos pão?”
5. Ordenou, então, às nuvens, lá 
dos céus, / e as comportas das al-
turas fez abrir; / fez chover-lhes o 
maná e alimentou-os / e lhes deu 
para comer o Pão do céu.
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ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos (silêncio): 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 salvação eter-
na. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito San-
to, iluminai-nos. Amém!

RITOS FINAIS

AGOSTO, MÊS VOCACIONAL
No primeiro domingo de agosto, 

celebramos o “Dia do Padre”. Mas, 
afinal, quem é o padre? São Paulo 
responde: é o administrador dos 
mistérios de Deus (cf. 1Cor 4, 1). O 
padre não é um simples prestador 
de serviços religiosos. Ele é o ‘ad-
ministrador’ dos mistérios de Deus. 
Ou melhor, antes de administrar os 
mistérios Deus, o padre é testemu-
nha do ‘Mistério de Deus’. Justa-
mente, por isso, o padre não admi-
nistra tão somente os sacramentos, 
ele os vive. Antes de fazer pastoral 
é pastor. A unção sacramental o 
atinge em seu ser e não apenas em 
seu fazer. Por isso, tudo no padre é 
sacerdotal, toda sua existência pas-
sa a ser permeada pelo ‘Mistério 
Salvífico de Cristo’, como bem ex-
pressa o próprio rito de ordenação 
sacerdotal: “Conforma tua vida ao 
Mistério de Cristo”. O padre é o ho-
mem do Mistério, na genuína acep-
ção do termo

Tomado pelo ‘Mistério de Deus’, 
mas sem deixar de ser humano. São 
Paulo expressou muito bem essa 
realidade, quando escreveu à co-
munidade de Corinto: “Carregamos 
este tesouro em vasos de barro” 
(2Cor 4,7). Apesar das fragilidades 
comuns a todas as pessoas, o padre 
é revestido de uma graça especial 
que o capacita a ser um educador 
da fé. Homem que leva as pessoas 
até Deus. É um aproximador. Um 
paraninfo. Nesse sentido, o padre 
lembra Moisés, ao pé do monte 
Sinai, quando fez o povo sair do 
acampamento para ir ao encontro 
de Deus (cf. Ex 19, 17). É isso que 
o povo espera de um padre: não 
só um homem que o acolhe, que o 
escuta com gosto, mas também, e, 
sobretudo, um homem que o ajuda 
a encontrar Deus, a chegar até ele;  
semelhança de João Batista que le-
vou seus discípulos até Cristo. 

“Vive o Mistério que é colocado 
em tuas mãos”. É esta a interpela-
ção que a Igreja dirige ao padre no 
rito da ordenação, no momento 
que lhes são entregues o pão e o 
vinho para o sacrifício eucarístico. 
Esta frase jamais pode ser esque-
cida ou negligenciada por nós, sa-
cerdotes. Ela resume a identidade 
sacerdotal: “Homem do Mistério 
de Deus”. Aproveito este momen-
to para relembrar um dos grandes 
ensinamentos da Conferência Epis-
copal de Puebla, México (1979): “O 
presbítero é um homem de Deus. 
Todavia, só lhe é dado ser profeta 
na medida em que tenha feito a 
experiência do Deus Vivo. Só esta 

experiência o fará portador de uma 
Palavra poderosa para transformar 
a vida pessoal e social das pessoas”. 
Homem do Mistério, isto é, ‘teste-
munha’. Antes de falar e anunciar, 
experimenta em si próprio o Misté-
rio do Deus Vivo. É esta experiência 
que deve ser comunicada e com-
partilhada com o povo.

Homem do Mistério que admi-
nistra ‘os mistérios de Deus’; que 
administra ‘as graças de Deus’ em 
favor de seu povo. E à semelhança 
de Cristo ensina, santifica e conduz 
sua comunidade para Deus.

Conduz seu povo para Deus cons-
truindo ‘pontes’, vencendo as con-
tendas. O padre é o homem da co-
munhão, que sabe mediar conflitos 
e articular as diferenças, a fim de 
levar as diversas posições à recon-
ciliação. Homem que sabe discernir 
e incentivar os dons que o Espírito 
Santo concede a sua comunidade. É 
o ‘animador de carismas’. É aquele 
que reconhece (conceder o dom é 
obra do Espírito Santo), promove 
e coordena os carismas de forma 
harmônica, de tal forma que cada 
fiel participe da comunidade, assu-
mindo sua cidadania eclesial, como 
pessoa adulta, madura na fé.

Administra os mistérios quando 
também ensina a Palavra de Deus 
ao seu povo. Quando acredita na 
força da Palavra, na ação invisível, 
mas eficaz da graça no coração hu-
mano. Aliás, é a Palavra que con-
voca as pessoas a se reunirem em 
comunidade, constituindo a Igreja 
de Deus. Anunciando a Palavra, os 
padres fazem a seu modo o que fi-
zeram os apóstolos, na expressão 
de Santo Agostinho: “Pregaram a 
Palavra de Deus e geraram Igrejas”.

E santifica o povo pela administra-
ção dos sacramentos, de um modo 
muito especial pela celebração da 
eucaristia. Na celebração diária da 
eucaristia, o padre conforma cada 
vez mais sua vida ao Mistério Sal-
vífico de Cristo. Um antigo pensa-
mento medieval diz o seguinte: “Sa-
cerdote do Senhor, celebra tua Mis-
sa como se fosse a primeira, como 
se fosse a última, como se fosse a 
única Missa da tua vida”. Celebrar 
bem a eucaristia é ser bom admi-
nistrador dos ‘mistérios de Deus’.

Neste primeiro domingo de agos-
to, de modo especial, reze pelos pa-
dres de sua paróquia, assim, como 
também pelas vocações sacerdo-
tais: “Enviai, Senhor, operários para 
a vossa messe, pois a messe é gran-
de e os operários são poucos

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus
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