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VOCAÇÃO PARA A 
VIDA EM FAMÍLIA

ATENÇÃO ESPECIAL AOS PAIS
DIA DOS PAIS

1. ABERTURA: Sl 32(33) ; CD VI, Fx 24
Senhor, tua aliança * leva em 
conta e não largues o teu povo! * 
Defende a tua causa * e não des-
prezes quem pede o teu socorro.

1. A nação que ele governa * é feliz 
com tal Senhor. * Lá do céu ele 
vê tudo, * vê o homem e seu va-
lor. * 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 cui-
dados. * Quem confia nos cavalos 
* vai, no fim, ser derrotado.

3. Ó Senhor protege sempre * quem 
espera em seu amor, * pra livrar 
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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.

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): Deus eterno 
e todo-poderoso, a quem ousamos 
chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para 
alcançarmos um dia a herança que 
prometestes. Por N.S.J.C.
T. Amém.

da triste morte, * e, na fome, dar 
vigor. * No Senhor é que espera-
mos, * ele é escudo protetor.

4. Nele nosso coração * encontrou 
sempre alegria. * No seu nome 
sacrossanto * quem é bom sem-
pre confia. * Traz, Senhor, com 
teu amor, * esperança e alegria!

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. Nesta semana, a 
Igreja nos convida a orar, refletir e 
trabalhar pela vocação para a vida 
em família, dando uma atenção es-
pecial aos pais. Também não nos es-
queçamos dos que se preparam para o 
matrimônio, a fim de que assumam a 
vida em família como uma vocação 
abençoada por Deus desde o início da 
Criação.

3. ATO PENITENCIAL
P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o peca-
do e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Re-
conheçamo-nos necessitados da 
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 minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
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8. SEGUNDA LEITURA (Ef 4,30-5,2)
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios
Irmãos, 30não contristeis o Espírito 
Santo com o qual Deus vos mar-
cou como com um selo para o dia 
da libertação. 31Toda a amargura, 
irritação, cólera, gritaria, injúrias, 
tudo isso deve desaparecer do meio 
de vós, como toda espécie de mal-
dade. 32Sede bons uns para com os 
outros, sede compassivos; perdoai-
-vos mutuamente, como Deus 
vos perdoou por meio de Cristo. 
5,1Sede imitadores de Deus, como 
filhos que ele ama. 2Vivei no amor, 
como Cristo nos amou e se entre-
gou a si mesmo a Deus por nós, em 
oblação e sacrifício de suave odor. 
– Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(= à fx 11, CD VII) HL3, p.226)
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES, 151

Aleluia, Aleluia, * Aleluia, Ale-
luia (bis)
Eu sou o pão vivo, descido do 
céu, * quem deste pão come, 
sempre, há de viver. * Eu sou 
o pão vivo, descido do céu, * 
Amém, Aleluia, Aleluia!

10. EVANGELHO (Jo 6,41-51)
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, 41os judeus co-
meçaram a murmurar a respeito de 
Jesus, porque havia dito: “Eu sou 
o pão que desceu do céu”. 42Eles 
comentavam: “Não é este Jesus, o 
filho de José? Não conhecemos seu 
pai e sua mãe? Como então pode 
dizer que desceu do céu?” 43Jesus 
respondeu: “Não murmureis entre 
vós. 44Ninguém pode vir a mim, se 
o Pai que me enviou não o atrai. 
E eu o ressuscitarei no último dia. 
45Está escrito nos profetas: ‘Todos 
serão discípulos de Deus’. Ora, 

 Anim. Ouçamos com 
atenção as leituras que apresen-
tam Jesus como Pão da vida e ali-
mento espiritual.

6. PRIMEIRA LEITURA (1Rs 19,4-8)
Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
Naqueles dias, 4Elias entrou deser-
to adentro e caminhou o dia todo. 
Sentou-se finalmente debaixo 
de um junípero e pediu para si a 
morte, dizendo: “Agora basta, Se-
nhor! Tira a minha vida, pois não 
sou melhor que meus pais”. 5E, 
deitando-se no chão, adormeceu 
à sombra do junípero. De repente, 
um anjo tocou-o e disse: “Levanta-
-te e come!” 6Ele abriu os olhos e 
viu junto à sua cabeça um pão as-
sado debaixo da cinza e um jarro 
de água. Comeu, bebeu e tornou a 
dormir. 7Mas o anjo do Senhor veio 
pela segunda vez, tocou-o e disse: 
“Levanta-te e come! Ainda tens 
um caminho longo a percorrer”. 
8Elias levantou-se, comeu e bebeu, 
e, com a força desse alimento, an-
dou quarenta dias e quarenta noi-
tes, até chegar ao Horeb, o monte 
de Deus. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 
Sl 33(34), (= à fx 8 CD IX)
Provai e vede quão suave é o Senhor!
1. Bendirei o Senhor Deus em 

todo o tempo, * seu louvor estará 
sempre em minha boca. * Minha 
alma se gloria no Senhor; * que 
ouçam os humildes e se alegrem.

2. Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus, * exaltemos todos juntos o 
seu nome! * Todas as vezes que 
o busquei, ele me ouviu, * e de 
todos os temores me livrou.

3. Contemplai a sua face e alegrai-
-vos, * e vosso rosto não se cubra 
de vergonha! * Este infeliz gritou 
a Deus, e foi ouvido, * e o Senhor 
o libertou de toda angústia.

4. O anjo do Senhor vem acampar 
* ao redor dos que o temem, e os 
salva. * Provai e vede quão sua-
ve é o Senhor! * Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio!

todo aquele que escutou o Pai e por 
ele foi instruído, vem a mim. 46Não 
que alguém já tenha visto o Pai. Só 
aquele que vem de junto de Deus 
viu o Pai. 47Em verdade, em verda-
de vos digo, quem crê, possui a vida 
eterna. 48Eu sou o pão da vida. 49Os 
vossos pais comeram o maná no 
deserto e, no entanto, morreram. 
50Eis aqui o pão que desce do céu: 
quem dele comer, nunca morrerá. 
51Eu sou o pão vivo descido do 
céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. E o pão que eu darei 
é a minha carne dada para a vida 
do mundo”. – 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 poder do 
Espírito Santo; /nasceu da Virgem 
Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /res-
suscitou 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 comunhão dos santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, roguemos ao Pai 
que nos conceda os bens necessá-
rios à salvação e conduza os que 
abraçam o matrimônio a viver o 
testemunho do amor que sustenta 
o mundo. Rezemos juntos: 
T. Concedei-nos, ó Pai, viver na plenitu-
de do amor!
1. Ó Pai, fortalecei a Santa Igreja, 

que é a família de todos os ba-
tizados. 

2. Iluminai os que abraçam a 
vida em família como autên-
tica vocação.
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T. Receba o Senhor ...
P. Ó Deus, acolhei com miseri-
córdia os dons que concedestes 
à vossa Igreja e que ela agora vos 
oferece. Transformai-os por vos-
so poder em sacramento de salva-
ção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
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 Nosso Senhor Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
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 agrade-
cendo com alegria, juntando nos-
sa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do 
universo! O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre qui-
sestes ficar muito perto de nós, vi-
vendo conosco no Cristo, falando 
conosco 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. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

3. Conduzi ao testemunho do 
amor conjugal os que se prepa-
ram para o matrimônio cristão. 

4. Suscitai no poder público um 
maior interesse pela defesa e 
proteção da família. 

5. Fazei-nos buscar em Cristo, o 
Pão da Vida, o sustento da fa-
mília de Deus.

7. Libertai-nos de todas as doen-
ças que assolam o mundo e dos 
vícios que destroem a família. 

(Orações da comunidade)
P. Encerremos rezando a oração 
vocacional, para que Deus Pai sus-
cite 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 pelos nossos caminhos, pelas nos-
sas famílias, pelas nossas escolas e conti-
nuai a repetir o convite a muitos 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.

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 ce-
lebramos aqui tem lugar. Tua bon-
dade vem com fartura, é só saber 
reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe, Se-
nhor! Ô, ô, recebe, Senhor!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...

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 SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PE-
CADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA 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 Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, 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 ca-
minha nas estradas do mundo 
rumo ao céu, cada dia renovando 
a esperança de chegar junto a vós, 
na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa 
Francisco ser bem firme na Fé, na 
Caridade e a Odilo, que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o 
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, 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 
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17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO Sl. 78( 77)
HL3, p.68 - CD LITURGIA - IX, FX 9

Teu corpo é nosso alimento, * re-
forço pra caminhada. * Queremos 
o pão da vida, * ao longo da nos-
sa estrada. * Senhor, nos dá vida 
eterna, * agora e após a jornada.

1. Escuta, ó meu povo, a minha Lei, 
* ouve atento as palavras que eu 
te digo; * abrirei a minha boca 
em parábolas, * os mistérios do 
passado lembrarei.

2. Não havemos de ocultar * aos 
nossos filhos; * mas, à nova gera-
ção nós contaremos * as grande-
zas do Senhor e seu poder, * os 
seus feitos, que por nós realizou.

3. Rochedos no deserto ele partiu * 
e lhes deu para beber águas cor-
rentes; * mas pecaram contra ele 
sempre 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 
transbordarem em torrentes, * 

LEITURAS DA SEMANA:
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RITOS FINAIS

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 todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

22. CANTO FINAL (CO 1383)
Se eu não tiver amor, eu nada 
sou, Senhor! Se eu não tiver 
amor, eu nada sou, Senhor!

1. O amor é compassivo, o amor é 
serviçal, o amor não tem inveja, 
o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é 
nunca descortês, o amor não é 
egoísta, o amor não é dobrez.

3. O amor desculpa tudo, o amor é 
caridade, não se alegra na injus-
tiça; é feliz só na verdade.

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.

6. O homem se nutriu do pão dos 
anjos, * pois, mandou-lhes ali-
mento * em abundância; * e co-
meram e beberam à vontade, * o 
Senhor satisfizera os seus desejos.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, o 
vosso sacramento que acabamos 
de receber nos traga a salvação e 
nos confirme na vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arqui-
diocese, /discípulo e missionário de Jesus 
Cristo:/ ensina-nos a acolher a Palavra de 
Deus / e abre nossos olhos à verdade do 
Evangelho./ Conduze-nos ao encontro 
com Jesus, / contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós coragem e ar-
dor 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

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 
reunidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso. 
CP ou  CC. Por Cristo,.. 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: tc, I
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.

10 a 6/08: 
Semana da 

Família

Dia 15/08 na 
Catedral às 10h00
 Encontro Anual dos 
Coroinhas, Acólitos e 
Cerimoniários com o 

Arcebispo.


