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Anim.  Irmãos e irmãs, estamos 
reunidos para a celebração do-
minical da Páscoa do Senhor. 
Como filhos adotivos, queridos e 
amados pelo Pai que nos deu seu 
único Filho, supliquemos nesta 
Eucaristia o dom do discernimen-
to para vivermos na verdadeira 
liberdade e para que possamos, 
com a chama acesa da caridade, 
amar a Deus e preferi-lo acima 
de tudo e de todos. Hoje, nesta 
Eucaristia, agradecemos ao Pai 
do céu a vida de nossos pais 
vivos e falecidos, e por todos eles 
rezaremos nesta celebração.

Ritos Iniciais

Canto de abertura1
(Sl. 85(86) Fx1)

Deus, nosso Pai protetor, / 
dá-nos hoje um sinal de tua 
graça! Por teu ungido, ó Se-
nhor, / estejamos pra sempre 
em tua casa!

1. Ó Senhor, põe teu ouvido /bem 
aqui, pra me escutar. / Infeliz 
eu sou e pobre, / vem depressa 
me ajudar! / Teu amigo eu sou, 
tu sabes, / só em ti vou confiar.

2. Compaixão de mim, Senhor / 
Eu te chamo, noite e dia./ Vem 
me dar força e coragem / e 
aumentar minha alegria. / Eu 
te faço minha prece,/ pois mi-
nh’alma em ti confia.

3. Tu és bom e compassivo / e a 
quem pede, dás perdão. / Dá 
ouvido a meus pedidos: / meu 
lamento é oração. / Na hora 
amarga eu te procuro, / sei que 
não te chamo em vão.

4. Não existe nenhum deus, / para 
contigo se igualar, / nem no 
mundo existe nada / que se pos-
sa comparar / às belezas que na 
terra / teu amor soube criar.

saudação2
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.

ato penitenCial3
P. O Senhor disse: “Quem dentre 
vós estiver sem pecado, atire a pri-
meira pedra”. Reconheçamo-nos 

todos pecadores e perdoemo-nos 
mutuamente do fundo do coração.

(silêncio)
P. Senhor, que viestes salvar, os 
corações arrependidos.
T. Piedade, piedade, piedade de 
nós

P. Ó Cristo,  que viestes chamar 
os pecadores humilhados
T. Piedade, piedade, piedade de 
nós

P. Senhor, que intercedeis por 
nós, junto a Deus Pai que nos 
perdoa
T. Piedade, piedade, piedade de 
nós

P. Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
T. Amém.

glória4
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 ben-
dizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, / 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 mun-
do, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, ten-
de 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.

oração5  
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
preparastes para quem vos 
ama bens que nossos olhos 
não podem ver; acendei em 
nossos corações a chama da 
caridade para que, amando-vos 
em tudo e acima de tudo, cor-
ramos ao encontro das vossas 
promessas que superam todo 
desejo. Por N.S.J.C.…
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Queremos ouvir o Senhor 
que irá nos falar. Sua Palavra jul-
ga nossa vida. Prestemos aten-
ção!

primeira leitura6
(Jr 38,4-6.8-10)

Leitura do livro do profeta Jere-
mias. Naqueles dias, 4disseram os 
príncipes ao rei: “Pedimos que seja 
morto este homem; ele anda com 
habilidade lançando o desânimo 
entre os combatentes que restaram 
na cidade e sobre todo o povo, di-
zendo semelhantes palavras; este 
homem, portanto, não se propõe o 
bem-estar do povo, mas sim a des-
graça”. 5Disse o rei Sedecias: “Ele 
está em vossas mãos; o rei nada 
vos poderá negar”. 6Agarraram en-
tão Jeremias e lançaram-no na cis-
terna de Melquias, filho do rei, que 
havia no pátio da guarda, fazendo
-o descer por meio de cordas. Na 
cisterna não havia água, somente 
lama; e assim ia-se Jeremias afun-
dando na lama. 8Ebed-Melec saiu 
da casa do rei e veio ter com ele, 
e falou-lhe: 9”Ó rei, meu senhor, 
muito mal procederam esses ho-
mens em tudo o que fizeram contra 
o profeta Jeremias, lançando-o na 
cisterna para aí morrer de fome; 
não há mais pão na cidade”. 10O rei 
deu, então, esta ordem ao etíope 
Ebed-Melec : “Leva contigo trinta 
homens e tira da cisterna o profeta 

Jeremias, antes que morra”. – Pa-
lavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

salmo responsorial 
(40/39)7

Socorrei-me, ó Senhor, vinde 
logo em meu auxílio!

1. Esperando, esperei no Senhor, e 
inclinando-se, ouviu meu clamor. 

2. Retirou-me da cova da morte 
e de um charco de lodo e de 
lama. Colocou os meus pés so-
bre a rocha, devolveu a firmeza 
a meus passos. 

3. Canto novo ele pôs em meus 
lábios, um poema em louvor 
ao Senhor. Muitos vejam, res-
peitem, adorem e esperem em 
Deus, confiantes. 

4. Eu sou pobre, infeliz, desvali-
do, porém, guarda o Senhor 
minha vida, e por mim se des-
dobra em carinho. Vós me sois 
salvação e auxílio: vinde logo, 
Senhor, não tardeis!

segunda leitura8
(Hb 12,1-4)

Leitura da carta aos Hebreus .
Irmãos, 1rodeados como estamos 
por tamanha multidão de testemu-
nhas, deixemos de lado o que nos 
pesa e o pecado que nos envolve. 
Empenhemo-nos com perseveran-
ça no combate que nos é proposto, 
2com os olhos fixos em Jesus, que 
em nós começa e completa a obra 
da fé. Em vista da alegria que lhe 
foi proposta, suportou a cruz, não 
se importando com a infâmia, e 
assentou-se à direita do trono de 
Deus. 3Pensai pois naquele que 
enfrentou uma tal oposição por 
parte dos pecadores, para que não 
vos deixeis abater pelo desânimo. 
4Vós ainda não resististes até ao 
sangue na vossa luta contra o pe-
cado. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

aClamação 
do evangelho9

(Jo 10,27)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Minhas ovelhas escutam minha 
voz, minha voz estão elas a es-

cutar; eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem, comigo 
a caminhar. – R.

evangelho10
(Lc 12,49-53)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, disse Jesus a seus 
discípulos: 49”Eu vim para lançar 
fogo sobre a terra, e como gosta-
ria que já estivesse aceso! 50Devo 
receber um batismo, e como estou 
ansioso até que isto se cumpra! 
51Vós pensais que eu vim trazer a 
paz sobre a terra? Pelo contrário, eu 
vos digo, vim trazer divisão. 52Pois, 
daqui em diante, numa família de 
cinco pessoas, três ficarão divididas 
contra duas 53e duas contra três; fi-
carão divididos: o pai contra o filho e 
o filho contra o pai; a mãe contra a 
filha e a filha contra a mãe; a sogra 
contra a nora e a nora contra a so-
gra”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

homilia11
profissão de fé12

P. 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 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.

oração dos fiéis13
P. Irmãos e irmãs, apresentemos ao 
Senhor nossos pedidos e supliquemos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
- Pela Igreja, para que nunca desani-
me diante das perseguições causadas 
pelo anúncio do Evangelho, rezemos:



- Pelos pais que se encontram de-
sempregados, abandonados em sua 
velhice, desamparados nos hospitais, 
para que experimentem a solidarie-
dade da comunidade cristã, rezemos.
- Por todos os que se sentem fragiliza-
dos na sua fé, para que, olhando tantas 
testemunhas do Evangelho, sintam-se 
fortalecidos e mais encorajados a abra-
çar o Evangelho, rezemos.
- Por todos nós aqui reunidos, para 
que, tendo sempre o olhar fixo em 
Jesus, autor e consumador da fé, sai-
bamos suportar os sofrimentos que 
provêm da adesão a Ele, rezemos.
- Pelo Congresso Eucarístico Na-
cional, para que as comunidades de 
todo país desejem sempre mais ce-
lebrar a Eucaristia e encontrar nela o 
sacramento que nos faz participar do 
mistério pascal do Senhor, rezemos.

(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, por Cristo, 
nosso Senhor.

Liturgia Eucarística

apresentação 
das oferendas14

(HIN III p.419)

Bendito sejas, Senhor Deus / pelo 
vinho e pelo pão/ vão tornar-se no 
caminho / alimento e salvação! 

1. Ó Senhor, neste altar colocamos, 
Com ofertas de pão e de vinho, 
Alegria, esperança e angústia, que 
são parte do nosso caminho.

2. Mesmo quando forçado a partir e 
deixar sua terra natal, este povo 
caminha contigo, com vigor com-
batendo o mal.

3. Se os estranhos nos vêm perguntar:  
“Povo errante, pra onde tu vais?” 
Nós dizemos: “Com Deus cami-
nhamos para o amor, a verdade e 
a paz!”

4. És um Deus peregrino na História, 
Deus fiel, que caminha à frente do 
teu povo que luta à procura do seu 
chão com coragem valente!

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor...

oração sobre 
as oferendas15

Acolhei, ó Deus, estas nossas ofe-
rendas, pelas quais entramos em co-
munhão convosco, oferecendo-vos 

o que nos destes, e recebendo-vos 
em nós. Por Cristo, nosso Senhor.

oração euCarÍstiCa iii16
(Prefácio Comum II)

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 lu-
gar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso. Em vosso amor 
de Pai, criastes o homem e a mu-
lher, dando-lhes origem e destino 
divinos. E, quando pecaram, que-
brando a aliança, vossa justiça os 
puniu; mas vossa misericórdia os 
resgatou, por Cristo, vosso filho e 
Senhor nosso. E, enquanto espera-
mos a glória eterna, proclamamos o 
vosso louvor, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que crias-
tes proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coi-
sas e não cessais de reunir o vosso 
povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr do sol, um sa-
crifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: san-
tificai pelo Espírito Santo as oferendas 
que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e    o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 EN-
TREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente, e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 

ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO 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 agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vos-
sa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei 
que, alimentando-nos com o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, sejamos reple-
tos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, seu Espo-
so, São José, os vossos Apóstolos e 
Mártires, Pedro e Paulo, e todos os 
santos, que não cessam de interce-
der por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa re-
conciliação estenda a paz e a salva-
ção ao mundo inteiro. Confirmai na 
fé e na caridade a vossa Igreja, en-
quanto caminha neste mundo: o vos-
so servo o Papa Francisco, o nosso 
bispo Odilo, com os Bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que con-
quistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós sa-
ciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!



2ª-: Ez 24,15-24 ; Cânt.: Dt 32,18-19. 20. 21 (R/. cf. 18a) ; Mt 19,16-22
3ª-: Ez 28,1-10 ; Cânt.: Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab (R/. 39c) ; Mt 19,23-30
4ª-: Ez 34,1-11 ; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R/. 1) ; Mt 20,1-16a
5ª-: Ez 36,23-28 ; Sl 50(51),12-13.14-15.18-19 (R/. Ez 36,25) ; Mt 22,1-14
6ª-: Ez 37,1-14 ; Sl 106(107),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/. 1) ; Mt 22,34-40
Sáb.-: Ez 43,1-7a ; Sl 84(85),9ab-10. 11-12. 13-14 (R/. cf. 10b) ; Mt 23,1-12

No Dia dos Pais, dou meus pa-
rabéns a todos os pais. Tenham 
um dia feliz junto com sua esposa 
e os filhos! Ser pai é participar da 
paternidade de Deus na geração 
dos filhos e no cuidado amoroso 
deles. A vocação do pai é ser ima-
gem da paternidade divina junto 
dos filhos. E isso é grandioso!

Em abril deste ano, o Papa 
Francisco fez publicar sua Exor-
tação Apostólica “Amoris laetitia”, 
sobre a alegria do amor na família, 
dedicando-a especialmente aos 
esposos cristãos e a todas as fa-
mílias. Nela, o Papa fala da voca-
ção e da missão da família, mas 
também do cuidado pastoral que a 
Igreja quer e precisa ter em rela-
ção a todos os casais e famílias. E 
fala do papel do marido e pai em 
relação à família.

Francisco lembra que a base do 
casamento e da família é o amor 
e que esse amor nunca é perfeito 
neste mundo, mas precisa crescer 
e amadurecer ao longo de toda 
a vida. A caridade, como doação 
generosa da vida, sem a busca de 
vantagens para si, é a referência 
alta do amor entre os esposos e 
também entre pais e filhos.

O Papa lembra ainda que nin-

guém está excluído do amor de 
Deus e da Igreja, mesmo se não 
alcança a perfeição do amor no ca-
samento e na família. O casamento, 
de fato, pertence às realidades frá-
geis e imperfeitas deste mundo; por 
isso, também o amor-misericórdia 
deve fazer parte da vivência familiar. 
A prática diária das obras de miseri-
córdia em família educa e ajuda a vi-
ver um ambiente sereno em família.

Neste dia dedicado aos pais, 
lembremos todos que Deus é um 
pai misericordioso, que conhece 
e perdoa nossas fraquezas, tem 
paciência conosco e valoriza cada 
gesto nosso de boa vontade e ge-
nerosidade. Na vida em família, a 
figura do pai paciente, bondoso e 
misericordioso é altamente educa-
dora e orientadora para os filhos.

Os pais lembrem sempre que 
os filhos apreciam o abraço, a pa-
ciência, e palavra serena e firme 
mais do que os presentes que pos-
sam receber. A imagem positiva do 
pai é necessária e de grande valor 
para a educação dos filhos. Deus 
abençoe a todos os pais!

 
Cardeal Odilo Pedro Scherer 

Arcebispo de São Paulo 
14 de agosto, Dia dos Pais em 2016

Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

rito da Comunhão17
P. O Senhor nos comunicou o seu Es-
pírito. Com a confiança e a liberdade 
de filhos, digamos juntos:
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: 
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 pe-
cado 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.
P. Felizes os convidados ...
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

Canto da Comunhão18
Eu sou o Pão vivo descido do 
Céu. / Quem dele comer viverá 
eternamente: / Tomai e comei.

1. O Pão de Deus é o que desce do 
Céu,/ para dar a vida ao mundo.

2. Isto é o meu Corpo entregue por vós./ 
Este é o cálice da Nova Aliança.

3. Se não comerdes a carne do Filho do 
Homem, / não tereis a vida em vós.

4. Se alguém comer deste pão,/ vive-
rá para sempre.

5. A minha carne é verdadeira comi-
da,/ o meu Sangue é verdadeira 
bebida.

A AlegriA Do Amor em fAmíliA

6. Quem come a minha carne e 
bebe o meu Sangue / permanece 
em Mim e Eu nele.

oração após a 
Comunhão19

P. Unidos a Cristo por este sa-
cramento, nós vos imploramos, 
ó Deus, que, assemelhando-nos 
a ele aqui na terra, participemos 
no céu da sua glória. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém

bênção final20
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo en-
tendimento, guarde vossos corações 
e vossas mentes no conhecimento e 
no amor de Deus, e de seu filho, nos-
so Senhor Jesus Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
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