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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 Sl 32(33) (Fx 19, CD VI)

1

É Deus quem me abriga, / o Senhor 
quem sustenta a minha vida! / De 
todo o meu coração, / porque és 
bom, vou fazer-te a oblação.
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é 
bom, venha louvar! / Peguem logo 
o violão / e o pandeiro pra tocar. / 
Para ele um canto novo / vamos, 
gente, improvisar.
2. Ele cumpre o que promete; / po-
dem nele confiar! / Ele ama o que 
é direito / e ele sabe bem julgar. / 
Sua palavra fez o céu, / fez a terra 
e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude / e go-
verna os oceanos. / Toda a terra a 
ele teme, / mesmo os corações hu-
manos. / Tudo aquilo que ele diz / 
não nos causa desenganos.
4. Põe abaixo os planos todos / des-
ses povos poderosos. / E derruba os 
pensamentos / dos malvados orgu-
lhosos / Mas os planos que ele faz / 
vão sair vitoriosos.

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.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
aqui nos encontramos, reunidos 
por Cristo, o Bom Pastor. Somos 
a Igreja nascida da entrega amo-
rosa do Senhor. É Ele que sempre 
nos convoca e nos reúne para nos 
oferecer o alimento que restaura 
nossas forças. Por isso, nós que 
somos seu rebanho, atendemos 
ao seu convite e aqui estamos. 
Daqui sairemos enviados por 
Ele para dar testemunho do seu 
amor, fazendo o que Ele fez, ofe-
recendo a sua vida por nós. 

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, inclinemos nosso 
coração diante de Cristo, que nos 
reconciliou com Deus por meio da 
cruz, destruindo tudo aquilo que 
causa desunião e inimizade, e con-
fessemos nossas fraquezas e infide-
lidades.

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pe-
quei muitas vezes por pensamen-
tos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão gran-
de 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 com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-

cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
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.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / 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 
estais à direita do Pai, tende pieda-
de 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, sede 
generoso para com os vossos filhos 
e filhas e multiplicai em nós os dons 
da vossa graça, para que, repletos 
de fé, esperança e caridade, guar-
demos fielmente os vossos manda-
mentos. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouviremos a Cristo Pastor. 
Ele haverá de nos ensinar com 
sua Palavra de Vida e de Salvação. 
Acompanhemos com atenção.
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PRIMEIRA LEITURA
(Jr 23,1-6)

6

Leitura do Livro do Profeta Jere-
mias . ¹“Ai dos pastores que deixam 
perder-se e dispersar-se o rebanho 
de minha pastagem, diz o Senhor! 
²Deste modo, isto diz o Senhor, 
Deus de Israel, aos pastores que 
apascentam o meu povo: Vós dis-
persastes o meu rebanho, e o afu-
gentastes e não cuidastes dele; eis 
que irei verificar isso entre vós e 
castigar a malícia de vossas ações, 
diz o Senhor. ³E eu reunirei o resto 
de minhas ovelhas de todos os paí-
ses para onde forem expulsas, e as 
farei voltar a seus campos, e elas se 
reproduzirão e multiplicarão. ⁴Sus-
citarei para elas novos pastores que 
as apascentem; não sofrerão mais o 
medo e a angústia, nenhuma delas 
se perderá, diz o Senhor. ⁵Eis que 
virão dias, diz o Senhor, em que fa-
rei nascer um descendente de Davi; 
reinará como rei e será sábio, fará 
valer a justiça e a retidão na terra. 
⁶Naqueles dias, Judá será salvo e Is-
rael viverá tranquilo; este é o nome 
com que o chamarão: ‘Senhor, nos-
sa Justiça’”.  – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 22/23
(Fx 7 CD IX) (Cantando Salmos e Aclam., p. 148)

7

O Senhor é o pastor que me con-
duz: / felicidade e todo bem hão de 
seguir-me!
1. O Senhor é o pastor que me con-
duz; / não me falta coisa alguma. / 
Pelos prados e campinas verdejan-
tes / ele me leva a descansar. / Para 
as águas repousantes me encami-
nha, / e restaura as minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais se-
guro, / pela honra do teu nome. / 
Mesmo que eu passe pelo vale te-
nebroso, / nenhum mal eu temerei; 
/ estais comigo com bastão e com o 
cajado, / eles me dão a segurança!
3. Felicidade e todo bem hão de se-
guir-me / por toda a minha vida; / e, 
na casa do Senhor, habitarei / pelos 
tempos infinitos.

SEGUNDA LEITURA
(Ef 2,13-17) (mais longa)

8

Leitura da carta de Paulo aos Efé-
sios. Irmãos: ¹³Agora, em Jesus 
Cristo, vós que outrora estáveis 
longe, vos tornastes próximos, pelo 
sangue de Cristo. ¹⁴Ele, de fato, é a 

nossa paz: do que era dividido, ele 
fez uma unidade. Em sua carne ele 
destruiu o muro de separação: a ini-
mizade. ¹⁵Ele aboliu a lei com seus 
mandamentos e decretos. Ele quis, 
assim, a partir do judeu e do pagão, 
criar em si um só homem novo, es-
tabelecendo a paz. ¹⁶Quis reconci-
liá-los com Deus, ambos em um só 
corpo, por meio da cruz; assim ele 
destruiu em si mesmo a inimizade. 
¹⁷Ele veio anunciar a paz a vós que 
estáveis longe, e a paz aos que es-
tavam próximos. É graças a ele que 
uns e outros, em um só Espírito, te-
mos acesso junto ao Pai. - Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(CD VII, Fx 7) (Cantando Salmos e Aclam., p. 148)

9

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Minhas ovelhas escutam minha 
voz, / minha voz estão elas a es-
cutar. / Eu conheço, então, minhas 
ovelhas, / que me seguem comigo 
a caminhar!

EVANGELHO (Mc 6,30-34)10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, ³⁰os apóstolos 
reuniram-se com Jesus e contaram 
tudo o que haviam feito e ensina-
do. ³¹Ele lhes disse: “Vinde sozinhos 
para um lugar deserto, e descansai 
um pouco”. Havia, de fato, tanta 
gente chegando e saindo que não 
tinham tempo nem para comer. 
³²Então foram sozinhos, de barco, 
para um lugar deserto e afastado. 
³³Muitos os viram partir e reconhe-
ceram que eram eles. Saindo de 
todas as cidades, correram a pé, e 
chegaram lá antes deles. ³⁴Ao de-
sembarcar, Jesus viu uma numerosa 
multidão e teve compaixão, porque 
eram como ovelhas sem pastor. Co-
meçou, pois, a ensinar-lhes muitas 
coisas. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
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 po-
der do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôn-
cio Pilatos, / foi crucificado, morto 
e sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou 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 co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. A Cristo-Pastor, que cuida de nós, 
seu rebanho, elevemos confiantes 
nossas súplicas e rezemos:
T. Senhor Jesus, nosso Pastor, aten-
dei as nossas preces.
1. Ó Cristo-Pastor, Vós que deixan-
do o cansaço de lado, cheio de com-
paixão, fostes ao encontro de vosso 
povo para lhe oferecer vossa Pala-
vra, concedei-nos pastores santos e 
dedicados que anunciem o Evange-
lho sem reservas.
2. Ó Cristo-Pastor, Vós que doando 
vossa própria vida na cruz, destruís-
tes toda inimizade e toda desunião, 
concedei a paz a todos os povos e 
nações que passam por conflitos e 
guerras.
3. Ó Cristo-Pastor, Vós que não nos 
deixais faltar coisa alguma, dai-nos 
a graça de que tendo de passar nes-
ta vida por vales tenebrosos, jamais 
deixemos de confiar em Vós.
4. Ó Cristo-Pastor, Vós que cuidais 
com tanto carinho de vosso reba-
nho, restaurai nossas forças, guiai-
-nos nos caminhos mais seguros, e 
conduzi com vosso Espírito nossa 
Arquidiocese em seu caminho sino-
dal.

(Outras intenções da comunidade)
P. Vós que viveis e reinais pelos sé-
culos. Amém! 
T. Amém. 

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS  (CD VI, fx 23 CO 725)

14

1. A mesa santa que preparamos, /
mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. 
/ O pão e o vinho, frutos da terra, /
duro trabalho, carinho e amor: / Ô, 
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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, Senhor! / Ô, ô, re-
cebe, Senhor!
3. A vida nova, nova família, / que 
celebramos aqui tem lugar. / Tua 
bondade vem com fartura, / é só sa-
ber reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, 
único e perfeito, levastes à plenitu-
de os sacrifícios da Antiga Aliança, 
santificai, como o de Abel, o nos-
so sacrifício, para que os dons que 
cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de 
todos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
VI-C (MR,p.854)

16

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre em todo o lugar, Pai 
santo, Senhor do céu e da terra, por 
Cristo, Senhor nosso. Pela vossa Pa-
lavra criastes o universo e em vossa 
justiça tudo governais. Tendo-se en-
carnado, vós nos destes o vosso Fi-
lho como mediador. Ele nos dirigiu 
a vossa palavra, convidando-nos a 
seguir seus passos. Ele é o caminho 
que conduz para vós, a verdade que 
nos liberta e a vida que nos enche 
de alegria. Por vosso Filho, reunis 
em uma só família os homens e as 
mulheres, criados para a glória de 
vosso nome, redimidos pelo sangue 
de sua cruz e marcados com o selo 
de vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escritu-
ras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

CC. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e † o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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 entregou a seus discípulos, di-
zendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que   comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te, enquanto esperamos a vossa 
vinda!
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 ofer-
ta da vossa Igreja. Nela vos apre-
sentamos o sacrifício pascal de Cris-
to, que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Cor-
po e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santificai-
-nos pelo Espírito e concedei que 
nos tornemos semelhantes à ima-
gem de vosso Filho. Fortalecei-nos 
na unidade, em comunhão com o 
nosso Papa Francisco, o nosso bis-
po Odilo, com todos os bispos, pres-
bíteros e diáconos e todo o vosso 
povo.
T. O vosso Espírito nos una num só 
corpo!

2C. Fazei que todos os membros 
da Igreja, à luz da fé, saibam reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhem-se, de verdade, no serviço 
do Evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, 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 con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, com os 
Apóstolos e Mártires, São Paulo 
Patrono da nossa Arquidiocese, e 
todos os Santos, vos louvaremos 
e glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-pode-
roso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
Sl. 95(96) (= fx 16, CD “Lit VI”)

1718

Como ovelhas que vão sem pastor, 
/ nós queremos por ti ser guiados,/ 
vem nos dar o teu Corpo e o teu 
Sangue, / pois, nós somos por ti 
muito amados (bis)
1. Um canto novo ao Senhor, / ó ter-
ras todas, cantai! / Louvai seu nome 
bendito, / diariamente aclamai! / 
Sua glória, seus grandes feitos / aos 
povos todos contai.
2. Ele é o maior dos senhores: / me-
rece nosso louvor; / e mais do que 
aos deuses todos / nós lhe devemos 
temor. / Os outros deuses são nada, 
/ ele é do céu Criador.
3. Sabei que o Senhor é rei / e traz 
justiça a esta terra. / Alegrem-se o 
mar e os peixes / e tudo o que o 
mundo encerra. / Os campos, plan-
tas, montanhas / e as árvores da 
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floresta.
4. Ele é o Senhor do universo / e 
faz justiça a seu povo. / Aos povos 
há de julgar, / reinando no mundo 
todo; / por isso, a ele cantai, / ó ter-
ras, um canto novo!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, per-
manecei junto ao povo que inicias-
tes nos sacramentos do vosso reino, 
para que, despojando-nos do velho 
homem, passemos a uma vida nova. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito San-
to, iluminai-nos. Amém!

BÊNÇÃO FINAL (TC., IV)21

RITOS FINAIS

P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. Que o Deus de toda consolação 
disponha na sua paz os vossos dias 

TEVE COMPAIXÃO DO POVO
A cena do Evangelho de hoje (Mc 
6,30-34) é impressionante! Jesus 
convida os apóstolos a descansar 
um pouco num lugar sossegado... 
Mas o povo, movido por neces-
sidades e aflições, busca Jesus e 
chega ao lugar escolhido para o 
descanso antes mesmo de Jesus 
e os apóstolos...

Vendo as multidões, Jesus tem 
compaixão delas e as acolhe e 
ensina. São como “ovelhas sem 
pastor”... A referência ao “pas-
tor” não é feita por acaso. Ele é 
o Pastor bom, que não fica insen-
sível diante de suas angústias e 
necessidades, nem as abandona.

Nossa Arquidiocese está em ca-
minho de sínodo e, nos meses de 
julho e agosto, é feito um levanta-
mento sobre a situação religiosa 
e pastoral. Muitas casas e pesso-
as serão visitadas por voluntários 
credenciados. Recomendo rece-
ber bem essas pessoas, quando 
baterem à porta para fazerem o 
levantamento.

Queremos ouvir o povo e perce-
ber melhor a situação religiosa e 
pastoral de nossa Igreja em São 
Paulo. Precisamos dar-nos con-

ta dos acertos, lacunas e falhas 
na evangelização, para poder-
mos planejar melhor o trabalho 
futuro da nossa Igreja. Pode ser 
que também nós nos deparemos 
com situações semelhantes à do 
Evangelho, com ovelhas famintas 
e desejosas de encontrar o Bom 
Pastor através da ação da Igreja. E 
que pedem ajuda...

Não podemos ficar indiferentes 
diante de tanta desorientação 
religiosa, tantas necessidades 
de todo tipo. A missão da Igreja 
não pode “sossegar” nem se aco-
modar àquilo que já foi feito. A 
exemplo de Jesus, precisamos ter 
coração grande e aberto diante 
das angústias e necessidades do 
próximo.

Hoje, a Igreja recorda S.Maria Ma-
dalena, “Apóstola dos Apóstolos”, 
como a definiu o Papa Francisco. 
Ela amou Jesus de todo coração e 
se tornou a primeira mensageira 
da ressurreição aos apóstolos. 
Que ela nos ensine a amar e bus-
car a Jesus com todo o amor do 
nosso coração. E a seu exemplo, 
levemos a todos a Boa Nova do 
amor de Jesus ressuscitado.

e vos conceda as suas bênçãos. 
T. Amém. 
P. Sempre vos liberte de todos os 
perigos e confirme os vossos cora-
ções em seu amor. 
T. Amém.
P. E assim, ricos em esperança, fé e 
caridade, possais viver praticando o 
bem e chegar felizes à vida eterna. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T. Amém.

CANTO FINAL22
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 ego-
ísta, o amor não é doblez.
3. O amor desculpa tudo, o amor é 
caridade, não se alegra na injustiça, 
é feliz só na verdade.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus
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