
POVO DE DEUS 
em São Paulo

18º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

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 con-
templador.

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.

2. SAUDAÇÃO

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...

3. ATO PENITENCIAL

P. De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus justo 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 mi-
sericórdia.
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.

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 
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): Manifestai, 
ó Deus, vossa inesgotável bonda-
de para com os filhos e filhas que 
vos imploram e se gloriam de 
vos ter como criador e guia, res-
taurando para eles a vossa cria-
ção, e conservando-a renovada. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.

RITOS INICIAIS
1. ABERTURA Sl 33(32) 
(CD Liturgia VI Fx24 )

Meu Deus, vem libertar-me, não 
demores, Senhor, em socorrer! 
Só tu és o meu arrimo, liberta-
dor, vem depressa me valer!
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Anim. Iniciamos o mês de agos-
to, dedicado à oração, reflexão e 
ação sobre o tema das vocações. 
Nesta primeira semana, o foco é a 
vocação para o ministério ordena-
do, que compreende os diáconos, 
padres e bispos. São escolhidos 
para levar avante o projeto de 
Deus, que é a fé em Jesus Cristo, o 
Pão da vida. Rezemos, pois, pelos 
padres e diáconos que nos ajudam 
na comunidade e pelos nossos bis-
pos. Também rezemos pelos candi-
datos ao diaconato permanente e 
ao presbiterato. Estes últimos são 
os nossos seminaristas, dos quais 
muitos são conhecidos entre nós. 
Rezemos, pois, para que sejam 
perseverantes na vocação e cora-
josos em entregar-se sem reserva 
a Deus e ao serviço dedicado ao 
seu povo. 

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Jesus sacia todas as ne-
cessidades existenciais do ser hu-
mano. Quem comunga o “Pão do 
Céu” nunca mais terá carência de 
vida. Ouçamos com atenção:

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

Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, 2a comunidade dos 
filhos de Israel pôs-se a murmurar 
contra Moisés e Aarão, no deserto, 
dizendo: 3”Quem dera que tivésse-
mos morrido pela mão do Senhor 
no Egito, quando nos sentávamos 
junto às panelas de carne e comía-



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 
vossa existência passada, despo-
jai-vos do homem velho, que se 
corrompe sob o efeito das paixões 
enganadoras, 23e renovai o vosso 
espírito e a vossa mentalidade. 
24Revesti o homem novo, criado 
à imagem de Deus, em verdadeira 
justiça e santidade.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(=melodia CD Liturgia VII fx 11)

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!

10. EVANGELHO Jo 6, 24-35

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, 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 pergun-
taram: “Que devemos fazer para 
realizar as obras de Deus?” 29Je-
sus respondeu: “A obra de Deus 
é que acrediteis naquele que ele 
enviou”. 30Eles perguntaram: “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 verda-
de, 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 
pediram: “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.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / 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 San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, nesta semana de 
oração pela vocação ao ministério 
ordenado, elevemos ao Pai nossas 
preces pelos ministros ordenados, 
para que partilhem o Pão da vida, 
por meio da Palavra, da Eucaristia 
e da caridade. Rezemos juntos. 
T. Ó Senhor, dai-nos sempre o 
Pão da Vida! 
1. Pai Santo, despertai na Igreja mui-
tas vocações ao ministério ordenado, 
dedicadas ao Cristo, o Pão da Vida. 
2. Fortalecei o nosso Arcebispo, 
Dom Odilo, e os Bispos auxiliares 
em sua missão de santificar, ensi-
nar e governar. 
3. Cumulai nossos padres de zelo 
pastoral e lhes conservai a saúde e 
a paz. 
4. Iluminai os nossos diáconos 
permanentes com o espírito da ca-
ridade em Cristo, o Pão da Vida.
5. Aumentai as vocações sacerdo-
tais e fortalecei os formadores dos 
candidatos ao ministério ordenado.

mos pão com fartura! Por que nos 
trouxestes a este deserto para ma-
tar de fome a toda esta gente?” 4O 
Senhor disse a Moisés: “Eis que 
farei chover para vós o pão do céu. 
O povo sairá diariamente e só re-
colherá 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 murmurações dos fi-
lhos de Israel. Dize-lhes, pois: ‘Ao 
anoitecer, comereis carne, e pela 
manhã vos fartareis de pão. As-
sim 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 
forma de grãos, fina como a gea-
da sobre 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.

7. SALMO DE RESPOSTA 77(78)
(CD Liturgia IX, Fx 8)

O Senhor deu a comer o pão 
do céu.

1. Tudo aquilo que ouvimos e 
aprendemos, e transmitiram 
para nós os nossos pais, não 
haveremos de ocultar a nossos 
filhos, mas à nova geração nós 
contaremos.

2. 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.

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.

8. SEGUNDA LEITURA Ef 4, 17.20-24

Leitura da carta de São Paulo aos 
Efésios.
Irmãos, 17eis pois o que eu digo e 
atesto no Senhor: não continueis a 
viver como vivem os pagãos, cuja 
inteligência os leva para o nada. 
20Quanto a vós, não é assim que 



colocando-se ao lado dos persegui-
dos e marginalizados. Com a vida e 
a palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com 
todos os Anjos e Santos, nós vos 
louvamos e bendizemos, e procla-
mamos o hino de vossa glória, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e 
digno de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os assis-
tis 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 Escri-
turas e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso Es-
pírito 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!
Na véspera de sua paixão, duran-
te 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, 
vos deu graças novamente e o entre-
gou 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, 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.

CC. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos 
apresenta-mos o sacrifício pas-
cal de Cristo, que vos foi entre-
gue. E concedei que, pela força 
do Espírito do vosso amor, seja-
mos 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!
1C. Senhor Deus, conduzi a vos-
sa Igreja à perfeição na fé e no 
amor, em comunhão com o nosso 
Papa Bento, o nosso Bispo Odi-
lo, com todos os Bispos, presbí-
teros e diáconos e todo o povo 
que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na 
unidade!
2C. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço 
a eles. Vossa Igreja seja testemu-
nha viva da verdade e da liberdade, 
da justiça e da paz, para que toda a 
humanidade se abra à esperança de 
um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos ir-
mãos e irmãs (N.e N.), que ador-
meceram 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!
4C. Concedei-nos ainda, no fim 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, com 
são Paulo, Patrono da nossa Ar-
quidiocese, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorifica-remos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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.

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD Liturgia VI - Fx 23)

1. A mesa santa que preparamos, 
mãos que se elevam a Ti, ó Se-
nhor. 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, Se-
nhor! Ô, ô, recebe, Senhor!

3. A vida nova, nova família, que 
celebramos aqui tem lugar. Tua 
bondade vem com fartura, é só 
saber reunir, partilhar. Ô, ô, ô, 
recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, 
Senhor!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

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 VI – D 

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 necessá-
rio, é nosso dever e salvação, dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Pai misericordioso e Deus 
fiel. Vós nos destes vosso Filho Je-
sus Cristo, nosso Senhor e Reden-
tor. Ele sempre se mostrou cheio 
de misericórdia pelos pequenos e 
pobres, pelos doentes e pecadores, 

LITURGIA EUCARÍSTICA

6. Concedei aos que mais sofrem 
o sustento e o consolo de Cristo, o 
Pão da Vida.
7. Libertai-nos de todas as doenças 
que assolam o mundo, pelo mere-
cimento do Cristo, o Pão da Vida. 

(preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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RITOS FINAIS

pão do céu e, como não cessais 
de alimentá-los, tornai-os dignos 
da salvação eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO Sl. 78( 77)
HL3, p. 268 - CD Liturgia - IX, fx 9

Eu sou o pão necessário, é o 
próprio Pai quem vos dá. É, no 
deserto da vida, o verdadeiro 
maná. Quem come deste ali-
mento 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 parábolas, * os misté-
rios do passado lembrarei.

2. Não havemos de ocultar * aos 
nossos filhos; * mas, à nova ge-
ração nós contaremos * as gran-
dezas do Senhor e seu poder, * os 
seus feitos, que por nós realizou.

3. Rochedos no deserto ele partiu 
* e lhes deu para beber águas 
correntes; * mas pecaram contra 
ele sempre mais, * provocaram 
no deserto * o Deus Altíssimo.

4. Falavam contra Deus e assim 
diziam: * “Eis que fere os ro-
chedos num momento, * faz as 
águas transbordarem em torren-
tes, * mas será, também, * ca-
paz de dar-nos pão?”

5. Ordenou, então, às nuvens, lá dos 
céus, * e as comportas das altu-
ras fez abrir; * fez chover-lhes o 
maná e alimentou-os * e lhes deu 
para comer o Pão do céu.

6. O homem se nutriu do pão dos an-
jos, * pois, mandou-lhes alimento 
* em abundância; * e comeram e 
beberam à vontade, * o Senhor 
satisfizera os seus desejos.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Acompa-
nhai, ó Deus, com proteção cons-
tante os que renovastes com o 

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Por conta de quem preside.

21. CANTO FINAL 

(HL 3, p.372, CO1397)

1. Seu nome é Jesus Cristo e passa 
fome, e grita pela boca dos fa-
mintos; e a gente, quando o vê, 
passa adiante, às vezes, pra che-
gar depressa à Igreja.

2. Seu nome é Jesus Cristo e está 
sem casa e dorme pela beira das 
calçadas; e a gente, quando o vê 
aperta o passo e diz, que ele dor-
miu embriagado.
Entre nós está e não o conhe-
cemos, entre nós está e nós o 
desprezamos (bis)

3. Seu nome é Jesus Cristo e é 
analfabeto e vive mendigan-
do um subemprego, e a gente, 
quando o vê diz que é “um à 
toa!”, melhor que trabalhasse e 
não pedisse.

4. Seu nome é Jesus Cristo e está 
banido das rodas sociais e das 
Igrejas, porque dele fizeram um 
Rei potente, enquanto que ele 
vive como pobre.
Dias 06 a 09 de agosto: 

Curso de Aprofundamento 
Teológico e Pastoral do  
Clero da Arquidiocese

Dia 11 de agosto: 
Encontro anual dos Coroinhas, 

Acólitos e Cerimoniários: 
Catedral, às 10 horas.

Dia 12 de agosto:  
Abertura da Semana 
Nacional da Família: 
Catedral, às 9 horas

ORAÇÃO VOCACIONAL
Ó Pai, fazei com que surjam, en-
tre os cristãos, numerosas e san-
tas vocações ao sacerdócio, que 
mantenham viva a fé e conservem 
a grata memória do vosso Filho 
Jesus pela pregação da sua Pala-
vra e pela administração dos sa-
cramentos com os quais renovais 
continuamente os vossos fiéis.
Dai-nos santos ministros do vos-
so altar, que sejam atentos e fer-
vorosos guardiões da Eucaristia, 
o sacramento do supremo dom de 
Cristo para a redenção do mundo.
Chamai ministros da vossa mi-
sericórdia, os quais, através do 
sacramento da Reconciliação, di-
fundem a alegria do vosso perdão.
Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha 
com alegria as numerosas inspi-
rações do Espírito do vosso Filho 
e, dócil aos seus ensinamentos, 
cuide das vocações ao ministério 
sacerdotal e à vida consagrada. 
Ajudai os Bispos, os sacerdotes, 
os diáconos, as pessoas consagra-
das e todos os batizados em Cristo 
para que cumpram fielmente a sua 
missão no serviço do Evangelho.
Nós vos pedimos por Cristo, nos-
so Senhor. Amém. 
Maria, Rainha dos Apóstolos, ro-
gai por nós!

(Bento XVI)


