
 

 

“Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida por suas ovelhas, 
e quis morrer pelo rebanho, aleluia!” 

 

 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. R/. Amém. 
 

Celebrante:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 

amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

convosco. R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: 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. 
 

Abra-se à conversão pessoal e comunitária, 
reconhecendo-se pecador e necessitado de purificação. 

 

Senhor, que, subindo, ao céu, nos presenteastes com o dom 

do Espírito, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa 

palavra, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende 

piedade de nós. R/. Senhor, tende piedade de nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 

nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 

eterna. R/. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua intenção e oração pessoal. 
 

Celebrante: Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade 

aos que erram para que possam voltar ao bom 

caminho, concedei a todos os que se gloriam da 

vocação cristã rejeitem o que se opõe a este nome e 

abracem quanto possa honrá-lo. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA (At 6,8-15) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, 

Estêvão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e 

grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da 

chamada Sinagoga de Libertos, junto com cirenenses 

e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, 

começaram a discutir com Estêvão. Porém, não 

conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que 

ele falava. Então subornaram alguns indivíduos, que 

disseram: “Ouvimos este homem dizendo blasfêmias 
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contra Moisés e contra Deus”. Desse modo, incitaram 

o povo, os anciãos e os doutores da Lei, que 

prenderam Estêvão e o conduziram ao Sinédrio. Aí 

apresentaram falsas testemunhas, que diziam: “Este 

homem não cessa de falar contra este lugar santo e 

contra a Lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus 

Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes 

que Moisés nos transmitiu”. Todos os que estavam 

sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre 

Estêvão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo – 

Palavra do Senhor. R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 118) 
 

R/. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai 

progredindo. 
 

Que os poderosos reunidos me condenem; o que me 

importa é o vosso julgamento! Minha alegria é a vossa 

Aliança, meus conselheiros são os vossos 

mandamentos. R/. 
 

Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes, ensinai-

me, ó Senhor, vossa vontade! Fazei-me conhecer 

vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios! 

R/. 
 

Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei 

como um presente! Escolhi seguir a trilha da verdade, 

diante de mim eu coloquei vossos preceitos. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mt 4,4b) 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  O homem não vive somente de pão, mas de toda 

palavra da boca de Deus. R/. 
 

EVANGELHO (Jo 6,22-29) 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo João. R/. Glória a vós, Senhor. 
 

epois que Jesus saciara os cinco mil homens, 

seus discípulos o viram andando sobre o 

mar. No dia seguinte, a multidão que tinha 

ficado do outro lado do mar constatou que havia só 

uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com 

os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. 

Entretanto, tinham chegado outras barcas de 

Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão 

depois de o Senhor ter dado graças. Quando a 

multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus 

discípulos, subiram às barcas e foram à procura de 

Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram 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. Esforçai-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”. Então 

perguntaram: “Que devemos fazer para realizar as 

obras de Deus?” Jesus respondeu: “A obra de Deus é 

que acrediteis naquele que ele enviou” – Palavra da 

Salvação. R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

ORAÇÃO A 

SÃO JOSÉ, PAI NA OBEDIÊNCIA 
 

São José, alegres louvamos teu exemplo de doação 

paternal ao nosso amado Jesus. Homem da 

obediência e do silêncio, ensinai-nos por teu exemplo 

a colocarmos nossa confiança nas mãos do Pai 

celestial. Não nos desamparai nas quedas, e assim, 

como não deixastes Jesus abandonado, caminhai 

conosco, intercedendo a Deus por nós. Nas angústias, 

ouvi-nos; nos perigos, defendei-nos; na dor, fortificai-

nos; na tristeza, dai-nos esperança; nas tempestades, 

acalmai-nos! Castíssimo São José, ensinai-nos a zelar 

pela nossa família com amor constante e cuidado 

diário. Livrai nossas famílias dos perigos espirituais e 

temporais, e acompanhai-nos com vossa constante 

proteção. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

O pão e vinho, frutos do trabalho humano, são oferecidos 
a Deus, ofereça sua vida e, de acordo com sua possibilidade, 

donativos para a comunidade. 

D 



 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que este 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para 

glória do seu nome, para nosso bem e de toda santa 

Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 

com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, 

purificados por vossa bondade, correspondamos cada 

vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por 

Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
Do Congresso de Manaus 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Celebrante: É justo e nos faz todos ser mais santos 

louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, 

agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É 

ele o sacerdote verdadeiro 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 agradecendo com alegria, 

juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos 

todos, para cantar (dizer): 
 

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! 
 

Celebrante: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 

muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 

falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, 

a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo ✠ 
e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 

R/. Mandai vosso Espírito Santo! 
 

Celebrante: 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. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: 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 PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 

MIM. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Tudo isto é mistério da fé! 

R/. 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. 
 

Celebrante: Recordamos, ó Pai, neste momento, 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. R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

Celebrante: E quando recebermos Pão e Vinho, o 

Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos uma 

num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. 

R/. O Espírito nos uma num só corpo! 
 

Celebrante: Protegei vossa Igreja que caminha nas 

estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando 

a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. 

R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 
 

Celebrante: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser 

bem firme na Fé, na Caridade, e a Dimas, que é Bispo 

desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. 

R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 
 

Celebrante: Esperamos entrar na vida eterna 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. 

R/. Esperamos entrar na vida eterna! 

 



 

Celebrante: A todos que chamastes para outra vida na  

vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, 

abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para 

sempre bem felizes no reino que para todos 

preparastes. R/. A todos sai a luz que não se apaga! 
 

Celebrante: E a nós, que agora estamos reunidos e 

somos povo santo e pecador, dai força para 

construirmos juntos o vosso reino que também é 

nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 

Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda 

a honra e toda a glória, agora e para sempre. 

R/. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Rezemos, com amor e confiança, a oração 

que o Senhor Jesus nos ensinou: 
 

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; 

perdoai-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. 
 

Celebrante: 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, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 

a vinda de Cristo Salvador. R/. Vosso é o Reino, o poder 

e a glória para sempre! 

 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 

apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. 

Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa 

Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 

Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

R/.  Amém. 

 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 

o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

Celebrante: Felizes os convidados para a Ceia do 

Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 

morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

“Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz; eu vo-la dou, 

mas não como a dá o mundo, diz o Senhor, aleluia!” (Jo 14,27) 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, que pela 

ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, 

fazei frutificar em nós o sacramento pascal, e infundi 

em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. 

Por Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO COM O ÍCONE DE SÃO JOSÉ 
 

♪ Dai-nos a bênção, ó São José! 

Ó pai justo, homem de fé! ♫ 
 

Celebrante: Salve, guardião do Redentor e esposo da 

Virgem Maria! A vós, Deus confiou o seu Filho; em 

vós, Maria depositou a sua confiança; convosco, Cristo 

tornou-se homem. Ó Bem-aventurado José, mostrai-

vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da 

vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e 

defendei-nos de todo o mal. R/. Amém. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: Pela intercessão de São José, padroeiro 

universal da Igreja, abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


