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VOCAÇÃO PARA OS MI-
NISTÉRIOS E SERVIÇOS 

NAS COMUNIDADES

1. ABERTURA Sl 86(85) (CD VII - fx 1) 
Vem escutar-me, ó Senhor, ó 
meu Deus, vem salvar o teu 
servo, tem compaixão de minha 
dor, por ti chamo, o dia inteiro.

1. As nações que tu criaste virão 
todas te adorar, pois fizeste ma-
ravilhas que nos levam a te lou-
var. Tu somente és o Senhor, só 
tu sabes governar.

2. Vem! Me ensina teus caminhos: 
só por eles quero andar. Guia 
bem meu coração, para contigo 
eu sempre estar. O teu nome, meu 
Senhor, quero sempre respeitar.

3. Meu Senhor, eu te agradeço, vou 
louvar-te, sem cessar. Tu me amas, 
de verdade, vais da morte me li-
vrar. Os malvados me perseguem, 
querem mesmo me matar.
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RITOS INICIAIS

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 ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / 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 mundo, 
acolhei a nossa súplica. / Vós que es-
tais 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): Ó Deus, que 
unis os corações dos vossos fiéis 
num só desejo, dai ao vosso povo 
amar o que ordenais e esperar o que 
prometeis, para que, na instabili-
dade deste mundo, fixemos os nos-
sos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. Por N.S.J.C.
T. Amém.

4. Salva o filho de tua serva! Ao teu 
servo dá coragem. Vem provar que 
me proteges e não dás aos maus 
vantagem, para que todos reco-
nheçam o valor da tua mensagem.

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. Neste te domingo 
rezamos pelas vocações para os mi-
nistérios leigos e serviços nas comu-
nidades. Trata-se de um chamado 
de Deus para a missão de anunciar 
o Evangelho, que é testemunhado no 
serviço do amor. 

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, 
que nos convida à mesa da Palavra 
e da Eucaristia, nos chama à con-
versão. Reconheçamos ser pecado-
res e invoquemos com confiança a 
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 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
T. Amém.

       Anim.  Ouçamos a Palavra 
de Deus e nos deixemos guiar 
por ela.

LITURGIA DA PALAVRA
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4. Muitos males se abatem sobre os 
justos, * mas o Senhor de todos eles 
os liberta. * Mesmo os seus ossos 
ele os guarda e os protege, * e ne-
nhum deles haverá de se quebrar.

5. A malícia do iníquo leva à mor-
te, * e quem odeia o justo é cas-
tigado. * mas o Senhor liberta a 
vida dos seus servos, * e castiga-
do não será quem nele espera.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 5,21-32)
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 
Irmãos: 21Vós que temeis a Cristo, 
sede solícitos uns para com os ou-
tros. 22As mulheres sejam submissas 
aos seus maridos como ao Senhor. 
23Pois o marido é a cabeça da mu-
lher, do mesmo modo que Cristo é 
a cabeça da Igreja, ele, o Salvador 
do seu Corpo. 24Mas como a Igreja 
é solícita por Cristo, sejam as mu-
lheres solícitas em tudo pelos seus 
maridos. 25Maridos, amai as vossas 
mulheres, como o Cristo amou a 
Igreja e se entregou por ela. 26Ele 
quis assim torná-la santa, purifican-
do-a com o banho da água unida 
à Palavra. 27Ele quis apresentá-la a 
si mesmo esplêndida, sem mancha 
nem ruga, nem defeito algum, mas 
santa e irrepreensível. 28Assim é que 
o marido deve amar a sua mulher, 
como ao seu próprio corpo. Aque-
le que ama a sua mulher ama-se a 
si mesmo. 29Ninguém jamais odiou 
a sua própria carne. Ao contrário, 
alimenta-a e cerca-a de cuidados, 
como o Cristo faz com a sua Igre-
ja; 30e nós somos membros do seu 
corpo! 31Por isso o homem deixará 
seu pai e sua mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois serão uma só car-
ne. 32Este mistério é grande, e eu o 
interpreto em relação a Cristo e à 
Igreja. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(= FX 10, CD “LITURGIA VI”)
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES, 153

Aleluia, Aleluia, * Aleluia, Ale-
luia! (bis)

6. PRIMEIRA LEITURA 
(Js 24,1-2a.15-17.18b)
Leitura do Livro de Josué 
Naqueles dias, 1Josué reuniu em 
Siquém todas as tribos de Isra-
el e convocou os anciãos, os che-
fes, os juízes e os magistrados, que 
se apresentaram diante de Deus. 
2Então Josué falou a todo o povo: 
15“Se vos parece mal servir ao Se-
nhor, escolhei hoje a quem quereis 
servir: se aos deuses a quem vossos 
pais serviram na Mesopotâmia, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja 
terra habitais. Quanto a mim e à 
minha família, nós serviremos ao 
Senhor”. 16E o povo respondeu, di-
zendo: “Longe de nós abandonar-
mos o Senhor, para servir a deuses 
estranhos. 17Porque o Senhor, nosso 
Deus, ele mesmo, é quem nos ti-
rou, a nós e a nossos pais, da ter-
ra do Egito, da casa da escravidão. 
Foi ele quem realizou esses grandes 
prodígios diante de nossos olhos, e 
nos guardou por todos os caminhos 
por onde peregrinamos, e no meio 
de todos os povos pelos quais pas-
samos. 18Portanto, nós também ser-
viremos ao Senhor, porque ele é o 
nosso Deus”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 33(34) 
(=FX 8 CD IX)
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES, p. 153

Provai e vede quão suave é o 
Senhor!

1. Bendirei o Senhor Deus em todo 
o tempo, * seu louvor estará sem-
pre em minha boca. * Minha 
alma se gloria no Senhor; * que 
ouçam os humildes e se alegrem!

2. O Senhor pousa seus olhos sobre 
os justos, * e seu ouvido está aten-
to ao seu chamado; * mas ele volta 
sua face contra os maus, * para da 
terra apagar sua lembrança.

3. Clamam os justos, e o Senhor 
bondoso escuta * e de todas as 
angústias os liberta. * Do cora-
ção atribulado ele está perto * e 
conforta os de espírito abatido.

Ó Senhor, tuas palavras são es-
pírito e vida; * as palavras que tu 
dizes,  bem que são de eterna vida!

10. EVANGELHO (Jo 6,60-69)
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, 60muitos dos 
discípulos de Jesus que o escu-
taram, disseram: “Esta palavra é 
dura. Quem consegue escutá-la?” 
61Sabendo que seus discípulos es-
tavam murmurando por causa dis-
so mesmo, Jesus perguntou: “Isto 
vos escandaliza? 62E quando virdes 
o Filho do homem subindo para 
onde estava antes? 64O Espírito 
é que dá vida, a carne não adian-
ta nada. As palavras que vos falei 
são espírito e vida. Mas entre vós 
há alguns que não creem”. Jesus 
sabia, desde o início, quem eram 
os que não tinham fé e quem ha-
via de entregá-lo. 65E acrescentou:  
“É por isso que vos disse: ninguém 
pode vir a mim a não ser que lhe 
seja concedido pelo Pai”. 66A partir 
daquele momento, muitos discípu-
los voltaram atrás e não andavam 
mais com ele. 67Então, Jesus disse 
aos doze: “Vós também vos quereis 
ir embora?” 68Simão Pedro respon-
deu: “A quem iremos, Senhor? Tu 
tens palavras de vida eterna. 69Nós 
cremos firmemente e reconhece-
mos que tu és o Santo de Deus”. 
– 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-
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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...
T. Receba o Senhor ...
P. Ó Deus, que pelo sacrifí-
cio da cruz, oferecido uma só 
vez, conquistastes para vós um 
povo, concedei à vossa Igreja 
a paz e a unidade. 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 (...) dos 
santos todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, ...
CP. Senhor, vós (...)  Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue(...) 
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, (...) um só 
povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja (...)  jun-
to a vós, na vossa paz.

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, elevemos a Deus 
Pai nossas súplicas, especialmente 
pelas pessoas que desempenham mi-
nistérios e serviços na comunidade.  
T. Guardai-nos, ó Pai, sob a vossa 
proteção! 
1. Iluminai a vossa Igreja, para que 

seja toda ministerial e, como 
Cristo, pobre e peregrina. 

2. Despertai nos cristãos a vocação 
para os mais variados ministé-
rios na comunidade. 

3. Fazei que os poderes públicos 
sejam verdadeiramente presta-
dores de serviço à nação.

4. Libertai-nos de todas as doenças 
que assolam nosso País e o mundo.

(outras intenções 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.

T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre,(...)  luz 
pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar (...) soube-
ram amar Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes (...)  no 
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que (...) que também 
é nosso. 
CP ou  CC. Por Cristo,... 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(FX 23, CD “LITURGIA VI”)
1. A mesa santa que preparamos, 

mãos que se elevam a Ti, ó Se-
nhor. O pão e o vinho, frutos da 

17. RITO DA COMUNHÃO
P. Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ....
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos...
T. Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do 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).

18. CANTO DE COMUNHÃO Sl 77(78)
(= FX 9 CD IX)

Quem come da minha carne * e 
quem meu sangue beber * eter-
na vida terá. * e eu o ressuscita-
rei, * quem nos garante é Jesus, * 
eterna vida há de ter!

1. Escuta, ó meu povo, a minha Lei, 
* ouve atento as palavras que eu 
te digo; * abrirei a minha boca 
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l

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, * 
mas será, também, * capaz 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.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
fazei agir plenamente em nós 
o sacramento do vosso amor, e 
transformai-nos de tal modo pela 
vossa graça, que em tudo pos-
samos agradar-vos. 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-

LEITURAS DA SEMANA:
• 2ª-: Ap 21, 9b-14 ; Sl 144 (145), 10-11. 12-13ab.17-18 (R/. cf. 12a) ; Jo 1, 45-51
• 3ª-: 1Ts 2, 1-8 ; Sl 138 (139), 1-3. 4-6 (R/. 1) ; Mt 23, 23-26
• 4ª-: 1Ts 2,9-13 ; Sl 138(139),7-8.9-10.11-12ab (R/. 1a) ; Mt 23,27-32
• 5ª-: 1Ts 3, 7-13 ; Sl 89 (90), 3-4. 12-13. 14.17 (R/. 14) ; Mt 24, 42-51
• 6ª-: 1Ts  4, 1-8 ; Sl 96 (97), 1 .2b. 5-6. 10. 11-12 (R/. 12a) ; Mt 25, 1-13
• Sáb.: Jr 1,17-19 ; Sl 70 (71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 (R/. 15a) ; Mc 6,17-29 
• 22º DTC. Dt 4,1-2.6-8 ; Sl 14(15),2-3ab.3cd-4ab.5 (R/. 1a) ; Tg 1,17-18.21b-
22.27 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23 (Observância e mandamentos)
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RITOS FINAIS

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

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA : TC III
P. Deus todo-poderoso vos aben-
çoe na sua bondade e infunda em 
vós a sabedoria da salvação.
T. Amém.
P. Sempre vos alimente com os en-
sinamentos da fé e vos faça perse-
verar nas boas obras.
T. Amém.
P. Oriente para ele os vossos pas-
sos, e vos mostre o caminho da ca-
ridade e da paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

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.

No próximo 
domingo, 
dia 30, 

comemora-se o 
dia nacional 

do(a) 
catequista.

Encontro das 
Equipes de Pastoral 

das Regiões, 
Setores, Vicariatos, 
Movimentos, Novas 

Comunidades e 
outros organismos 
– dia 29 de agosto, 
no Centro Pastoral 

São José, 
das 9h00 às 12h00.


