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3. Ó 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 * encon-
trou sempre alegria. * No seu 
nome sacrossanto * quem é 
bom, sempre confia. * Traze, 
Senhor, com teu amor, * espe-
rança e alegria!

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: No primeiro domingo do 
mês vocacional, rezemos pelas 
vocações ao ministério ordenado 
de bispos, padres e diáconos, os 
quais devem ser imagens do Bom 
Pastor que dá a vida pelas suas 
ovelhas.

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. Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que viestes para fazer 
de nós o vosso povo santo, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

RITOS INICIAIS

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

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.

1. ABERTURA SL 32(33) CD VI - Fx 24)
 (HL 3, p. 124) 

Meu Deus, vem libertar-me, * 
não demores, Senhor, em so-
correr! * Só tu és o meu arri-
mo, * libertador, vem depres-
sa me valer!

1. A nação que ele governa * é fe-
liz com tal Senhor. * Lá do céu 
ele vê tudo, * vê o homem e seu 
valor. * 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 cuidados. * Quem confia 
nos cavalos * vai, no fim, ser 
derrotado.
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Anim. Assim como as multidões 
ouviam com prazer as palavras 
de Jesus, ouçamos as leituras de 
hoje, para que possamos nos con-
verter a cada dia.
 
6. PRIMEIRA LEITURA (Is 55,1-3)

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
Assim diz o Senhor: 1“Ó vós to-
dos que estais com sede, vinde às 

O mês de agosto, conforme o 
costume da Igreja no Brasil, é 
dedicado à oração, reflexão e 
ação nas comunidades sobre 

o tema das vocações. Por isso, 
lembra-se:

1ª  Semana: vocação para o 
ministério ordenado: diáconos, 

padres e bispos.
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9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(HL 3, p. 213-214 - Fx 25)

 Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
O homem não vive somente de 
pão * mas de toda palavra que 
sai da boca de Deus, e não só de 
pão. * Amém! Aleluia! Aleluia!

10. EVANGELHO (Mt 14,13-21)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 13quando sou-
be da morte de João Batista, Jesus 
partiu e foi de barco para um lugar 
deserto e afastado. Mas, quando 
as multidões souberam disso, saí-
ram das cidades e o seguiram a pé. 
14Ao sair do barco, Jesus viu uma 
grande multidão. Encheu-se de 
compaixão por eles e curou os que 
estavam doentes. 15Ao entardecer, 
os discípulos aproximaram-se de 
Jesus e disseram: “Este lugar é 
deserto e a hora já está adiantada. 
Despede as multidões, para que 
possam ir aos povoados comprar 
comida!” 16Jesus porém lhes dis-
se: “Eles não precisam ir embora. 
Dai-lhes vós mesmos de comer!” 
17Os discípulos responderam: 
“Só temos aqui cinco pães e dois 
peixes”. 18Jesus disse: “Trazei-
-os aqui”. 19Jesus mandou que as 
multidões se sentassem na grama. 
Então pegou os cinco pães e os 
dois peixes, ergueu os olhos para 
o céu e pronunciou a bênção. Em 
seguida partiu os pães, e os deu 
aos discípulos. Os discípulos os 
distribuíram às multidões. 20Todos 
comeram e ficaram satisfeitos, e 
dos pedaços que sobraram, reco-
lheram ainda doze cestos cheios. 
21E os que haviam comido eram 
mais ou menos cinco mil homens, 
sem contar mulheres e crianças. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-po-
deroso / T. criador do céu e da 
terra,/ e em Jesus Cristo seu úni-
co Filho, nosso Senhor, / que foi 
concebido pelo poder do Espírito 

águas; vós que não tendes dinhei-
ro, apressai-vos, vinde e comei, 
vinde comprar sem dinheiro, tomar 
vinho e leite, sem nenhuma paga. 
2Por que gastar dinheiro com ou-
tra coisa que não o pão, desperdi-
çar o salário senão com satisfação 
completa? Ouvi-me com atenção, 
e alimentai-vos bem, para deleite 
e revigoramento do vosso corpo. 
3Inclinai vosso ouvido e vinde a 
mim, ouvi e tereis vida; farei con-
vosco um pacto eterno, manterei 
fielmente as graças concedidas a 
Davi”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 144 (145) 
(HL3 p. 141 - Fx 21)

Vós abris a vossa mão * e sa-
ciais os vossos filhos.

1. Misericórdia e piedade é o 
Senhor, * ele é amor, é paci-
ência, é compaixão. * O Se-
nhor é muito bom para com 
todos * sua ternura abraça 
toda criatura.

2. Todos os olhos, ó Senhor, em 
vós esperam * e vós lhes dais 
no tempo certo o alimento. * 
Vós abris a vossa mão prodi-
gamente * e saciais todo ser 
vivo com fartura.

3. É justo o Senhor em seus ca-
minhos, * é santo em toda 
obra que ele faz. * Ele está 
perto da pessoa que o invoca, 
* de todo aquele que o invoca 
lealmente.

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 8,35.37-39)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 
Irmãos: 35Quem nos separará do 
amor de Cristo? Tribulação? An-
gústia? Perseguição? Fome? Nu-
dez? Perigo? Espada? 37Em tudo 
isso, somos mais que vencedores, 
graças àquele que nos amou! 38Te-
nho a certeza de que nem a morte, 
nem a vida, nem os anjos, nem os 
poderes celestiais, nem o presente, 
nem o futuro, nem as forças cósmi-
cas, 39nem a altura, nem a profun-
deza, nem outra criatura qualquer, 
será capaz de nos separar do amor 
de Deus por nós, manifestado em 
Cristo Jesus, nosso Senhor. 
-Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Santo; /nasceu da Virgem Ma-
ria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepulta-
do. / Desceu à mansão dos mor-
tos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-pode-
roso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no 
Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na 
vida eterna.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, façamos nossas 
preces a Deus Pai, na certeza de 
que sempre nos socorrerá por meio 
de Cristo. Rezemos: 
T. Aumentai, Senhor, a nossa fé. 
1. Pai Santo, protegei a Igreja em 
meio às tempestades do mundo. 
2. Fortalecei o Papa Francisco, 
nosso Bispo Odilo, os Bispos au-
xiliares, nossos padres e diáconos. 
3. Santificai e conservai na voca-
ção nossos seminaristas e candida-
tos ao diaconato.
4. Fazei-nos ardorosos seguidores 
de Jesus Cristo e incansáveis cons-
trutores da paz

 (Outras preces comunitárias)
P. Encerremos nossas preces su-
plicando a Jesus, Mediador da fé e 
autor da vocação: 
Jesus, Mestre Divino, que chamas-
tes os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelos nossos 
caminhos, pelas nossas famílias, 
pelas nossas escolas e continuai a 
repetir o convite a muitos jovens. 
Dai coragem às pessoas convida-
das. Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-
ligiosas para o bem do Povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD VI Fx 14)

1. Bendito e louvado seja o Pai nos-
so criador. * O pão que nós rece-
bemos é prova do seu amor. * O 
pão que nós recebemos é prova 
do seu amor. * É o fruto de sua 
terra e do povo trabalhador. * O 
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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 Espí-
rito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e V o San-
gue 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 
apresentamos o sacrifício pascal 
de Cristo, que vos foi entregue. E 
concedei que, pela força do Espírito 
do vosso amor, sejamos 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 vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo, 
com todos os Bispos, presbíteros e 

fruto de sua terra, do povo traba-
lhador, * na missa é transforma-
do no Corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu 
amor. * Bendito seja Deus Pai 
onipotente, nosso Criador. (bis)

2. Bendito e louvado seja o Pai 
nosso criador. * O vinho que re-
cebemos é prova do seu amor. * 
O vinho que recebemos é prova 
do seu amor. * É o fruto de sua 
terra do povo trabalhador. * O 
fruto de sua terra e do povo tra-
balhador * na missa é transfor-
mado no Sangue do Salvador.

15. 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. 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 necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Redentor. Ele sem-
pre se mostrou cheio de misericór-
dia pelos pequenos e pobres, pelos 
doentes e pecadores, colocando-se 
ao lado dos perseguidos e margi-
nalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e 
cuidais de todos como filhos e fi-
lhas. Por essa razão, com todos os 
Anjos e Santos, nós vos louvamos e 
bendizemos, e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando (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 

diáconos e todo o povo que con-
quistastes.
T. Confirmai o vosso povo na 
unidade!
2C. Dai-nos olhos para ver as neces-
sidades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos pala-
vras e ações para confortar os desa-
nimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu 
mandamento, nos empenhemos leal-
mente no serviço a eles. Vossa Igreja 
seja testemunha viva da verdade e da 
liberdade, da justiça e da paz, para 
que toda a humanidade se abra à es-
perança 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, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. 
E em comunhão com a bem-aven-
turada Virgem Maria, com os Após-
tolos e Mártires, São Paulo, Patrono 
da nossa Arquidiocese, 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.

RITO DA COMUNHÃO
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; 
venha 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; perdo-
ai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido, e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos 
do mal.
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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 mun-
do, 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 mora-
da, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO 
Sl 118(119) (HL3, p. 253 - Fx 22)

Cinco pães e dois peixes to-
mou, * aos discípulos deu pei-
xe e pão. * Os discípulos vão e 
repartem * e se farta a maior 
multidão. (bis)

1. Feliz quem anda com a verdade, 
* na lei de Deus, com integri-

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
Tempo Comum, V 

22. CANTO FINAL (HL3, p. 441 CO, 
Nº795)

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, 
* ao teu chamado de amor res-
ponder. * Na alegria te quero 
servir, * e anunciar o teu Reino 
de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando 
teu Amor, * pois disponível estou, 
* para servir-te Senhor! (bis)

2. Dia a dia, tua graça me dás, * 
nela se apoia o meu caminhar. 
* Se estás a meu lado, Senhor, * 
o que, então, poderei eu temer?

dade! * Feliz quem guarda seu 
mandamento * no coração, no 
pensamento!

2. Ah! Quem me dera, que, em 
meu andar, * teus mandamentos 
possa eu guardar! * Se os man-
damentos obedecer, * não vai o 
mal acontecer!

3. Quando tuas leis eu aprender, * 
vou te louvar e agradecer! * Eu 
vou guardar teu mandamento, * 
mas, não me deixes no esque-
cimento.

4. Os que as maldades sabem evi-
tar, * a estrada certa vão encon-
trar! * Senhor, tu deste os teus 
mandados, * para que sejam 
sempre guardados!

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

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

Ó São Paulo, /Santo 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./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! 
Amém.
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AGENDA
11  a 17 de agosto: 
Semana da Família em 
toda a Arquidiocese. 

Participe.

16 de agosto: 
Encontro Anual dos 

Coroinhas, Acólitos e 
Cerimoniários com o 

Arcebispo, 
Catedral às 10h.

16 de agosto: 
Encontro do Arcebispo 

com religiosos e 
religiosas.


