
como poetas que querem sonhar. /Pra 
realizar o que o Mestre ensinou, viemos 
cear, restaurar o coração.  / Fonte de vida 
no altar a brotar, a nos alimentar.
2. Celebrar meu viver pra no mundo ser 
mais.  / Faz de mim, Senhor, aprendiz da 
verdade, justiça e da paz. / Comungar teu 
viver neste Vinho, neste Pão. / Quero ser, 
Senhor, novo homem nascido do teu Coração. 

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Sl 102,2)

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não 
esqueças nenhum de seus favores!

20. Canto de Ação Graças
1. Sou marcado desde sempre / com o sinal 
do Redentor, / que sobre o monte, o Corco-
vado, / abraça o mundo com Seu amor.
refrão: Cristo nos convida: / 
“Venham, meus amigos!” / Cristo nos 
envia: / “Sejam missionários!”
2. Juventude, primavera, / esperança do 
amanhecer. / Quem escuta este chamado 
/ acolhe o dom de crer! / Quem nos dera 
fosse a terra, / fosse o mundo todo assim! / 
Não à guerra, fora o ódio. / Só o bem e paz  
a não ter fim.
3. Do nascente ao poente, / nossa casa não 
tem porta, / nossa terra não tem cerca, / 
nem limites  o nosso amor! / Espalhados 
pelo mundo, / conservamos o mesmo ardor. 
/ É Tua graça que nos sustenta / nos man-
tém fiéis a Ti, Senhor!
4. Atendendo ao Teu chamado: / “Vão e 
façam, entre as nações, / um povo novo, 
em unidade. / Para mim, seus corações!” 
/ Anunciar Teu Evangelho / a toda gente 
é transformar / o velho homem em novo 
homem / em mundo novo que vai chegar.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Recebemos, ó Deus, este 
sacramento, memorial permanente da 
paixão do vosso Filho; fazei que o dom 
da vossa inefável caridade possa servir à 
nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. O exemplo do Senhor Jesus, que multiplica 
os pães e peixes, saciando a multidão, nos con-
vida a colocar nossos dons em comum. Neste 
tempo em que toda a Arquidiocese do Rio de 
Janeiro assume as visitas missionárias como 
gesto concreto do Ano da Esperança, batizado 
algum pode se isentar desta tarefa. Sejamos 
todos missionários. Nós mesmos vamos per-
ceber os resultados de nossa dedicação.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Ó Deus, olhai com bondade os fiéis que 
imploram a vossa misericórdia, para que, 
confiando em vosso amor de Pai, irradiem 
por toda parte a vossa caridade. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P.  Levai a todos a alegria do Senhor Ressus-
citado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T.  Graças a Deus. 
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Recordando a JMJ
Há dois anos celebrávamos, nas areias da 
praia de Copacabana, a santa missa de encer-
ramento da Jornada Mundial da Juventude, 
presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, 
que então fazia sua primeira viagem fora da 
Itália, encantando não apenas os milhões 
de jovens vindos dos quatro cantos da terra 
para a JMJ, mas pessoas do mundo inteiro 
que, através dos meios de comunicação se 
surpreendiam com cada gesto de simplicidade 
e afeto daquele a quem Santa Catarina de 
Sena chamava de “o Doce Cristo na terra”.
As Jornadas são um encontro festivo em que os 
jovens, sinais de esperança para toda a Igreja, 
celebram sua fé em Cristo Jesus, cujo amor 
nos uniu. Da mesma forma como o Evangelho 
deste último domingo das férias escolares nos  
recorda que  o descanso dos apóstolos com o 
Senhor no retorno da missão foi um recarregar 
das baterias para os desafios que logo depois 
se lhes apresentam - uma multidão sedenta 
que buscava Jesus - também as Jornadas 
são um recarregar de forças para a missão 
de anunciar a Boa Nova a todos os povos. E 
era exatamente isso que o Santo Padre lhes 
pedia ao término da Jornada.
Em nossa Arquidiocese, celebramos o Ano 
da Esperança que se reveste de um cunho 
missionário. Não podemos reter conosco a 
chama da fé, sem levá-la adiante. É nosso 
dever, nossa vocação de cristãos transmitir 
nosso encontro com o Senhor a todos os que, 
mesmo que não o saibam, têm sede de Deus, 
sede de sentido da vida.
A celebração da memória de São Tiago, o 
Maior, nos recorda a figura deste grande 
missionário que, segundo a Tradição, antes 
do martírio evangelizou a Espanha, onde 
se encontra seu célebre Santuário em Cam-
postela. Lá, há 26 anos, com a presença de 
São João Paulo II, celebrava-se a 3a JMJ, cujo 
tema ficou marcado num dos mais belos e 
emocionantes hinos das Jornadas: “Somos 
jovens do mundo novo. Peregrinos sempre em 
busca da verdadeira liberdade. Seguimos o 
caminho da santidade que nos leva a Jesus 
Cristo, Caminho, Vida e Verdade”. Para os 
jovens e todos nós ficam as palavras também 
de  Santa Catarina de Sena: “Se vocês forem 
o que devem ser, incendiarão o mundo com 
o amor de Deus”.

orAÇão Do ANo DA eSPerANÇA
Senhor Jesus, / ao olharmos nosso mundo, ficamos 
assustados(as). / São muitas as dores! / São muitos 
os sofrimentos! / Há pessoas que deixaram de 
acreditar em si mesmas, na vida e em Vós. / Há 
pessoas que se tornaram prisioneiras do consumo, 
das soluções fáceis e imediatas, nem percebendo 
que geralmente são falsas. / Elas já não conse-
guem perceber a beleza da fraternidade, a alegria 
da caridade, o sabor da partilha, o perfume do 
convívio e a grandeza de crer. / Ajudai-nos, Jesus, 
a testemunhar a esperança! / Inundai-nos com a 
vossa esperança / para a transmitirmos a todos os 
irmãos e irmãs, / em especial, os que estão sofren-
do. / Jesus, Senhor da Esperança, fazei-nos servos 
e testemunhas da esperança. / Amém.

orAÇão Do “ANGeLUS” 
No CrISTo reDeNTor

Sempre na primeira sexta-feira de cada mês, ao 
meio-dia, a Arquidiocese do Rio promove a reci-
tação da Oração do “Angelus”, junto à imagem do 
Cristo Redentor no Corcovado.
Venha rezar pela sua cidade e traga a sua família.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me 
aqui, Senhor / pra fazer tua vontade, 
pra viver do teu amor, / pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu amor. / Eis-me 
aqui, Senhor.
1. O Senhor é o Pastor que me conduz. / 
Por caminho nunca visto me enviou. / Sou 
chamado a ser fermento, sal e luz / e, por 
isso, respondi: “Aqui estou!”
2. Ele pôs em minha boca uma canção, 
/ me ungiu como profeta e trovador / da 
história e da vida do meu povo / e, por isso, 
respondi: “Aqui estou!”
3. Ponho a minha confiança no Senhor.  / 
Da esperança sou chamado a ser sinal. / 
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor / e, 
por isso, respondi: “Aqui estou!”

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T.  Amém.
P.  A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, 
o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
P. O Senhor Jesus manifesta o amor do 
Pai em palavras e gestos.
T. A eucaristia fortalece os discípulos 
missionários para testemunharem e 
anunciarem este amor.

Antífona da Entrada (Sl 67.6-7.36)

Deus habita em seu templo santo, reúne 
seus filhos em sua casa; é ele que dá força 
e poder a seu povo.

3. Ato Penitencial
P. No início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte 
de reconciliação e comunhão com Deus 
e com os irmãos e irmãs. (Pausa.)

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 nossos pecados 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.

4. Hino de Louvor
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 
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 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: Ó Deus, sois o amparo dos 
que em vós esperam e, sem vosso auxílio, 
ninguém é forte, ninguém, é santo; redobrai 
de amor para conosco, para que, conduzi-
dos por vós, usemos de tal modo os bens 
que passam, que possamos abraçar os que 
não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A fartura dos alimentos é sinal de amor 
do Deus que não aceita o sofrimento de seus 
filhos. Os missionários de hoje devem anun-
ciar este mesmo amor, através de gestos de 
solidariedade e esperança.
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Tempo Comum

A liturgia de hoje nos apresenta o relato da multiplicação dos pães. Deus, em sua bon-
dade, não quer o sofrimento de nenhum ser humano. A vitória sobre a fome é sinal do 
amor divino. Os discípulos missionários são convidados a anunciar este amor.
Trazemos ao altar, as seguintes intenções:  ... 

Entrada: D.Pedro Brito Guimarães e Fr. Fabreti; Ofertas: José Acacio Santana;  
Comunhão: Pe. Fábio de Melo; Ação de Graças: Pe. José Cândido da Silva.



Nossa Senhora Aparecida
Participe da peregrinação anual da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro ao Santuário de Aparecida. 

29 de agosto Informe-se na sua paróquia.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (2Rs 4,42-44)

Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias, 42veio também um homem de 
Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eli-
seu, o homem de Deus, pães dos primeiros 
frutos da terra: eram vinte pães de cevada e 
trigo novo. E Eliseu disse:  “Dá ao povo para 
que coma.” 43Mas o seu servo respondeu-
-lhe: “Como vou distribuir tão pouco para 
cem pessoas?” Eliseu disse outra vez: “Dá 
ao povo para que coma; pois assim diz o 
Senhor: ‘Comerão e ainda sobrará.’” 44O 
homem distribuiu e ainda sobrou, conforme 
a palavra do Senhor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 144(145)]

refrão: Saciai os vossos filhos, ó 
Senhor!
1. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifi-
quem, *e os vossos santos com louvores vos 
bendigam! Narrem a glória e o esplendor do 
vosso reino *e saibam proclamar vosso poder!
2. Todos os olhos, ó Senhor, em vós espe-
ram * e vós lhes dais no tempo certo o ali-
mento; vós abris a vossa mão prodigamente 
* e saciais todo ser vivo com fartura.
3. É justo o Senhor em seus caminhos, * 
é santo em toda obra que ele faz. Ele está 
perto da pessoa que o invoca, * de todo 
aquele que o invoca lealmente.

8. Segunda Leitura (Ef 4,1-6)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: 1Eu, prisioneiro no Senhor, vos exor-
to a caminhardes de acordo com a vocação 
que recebestes: 2com toda a humildade e 
mansidão, suportai-vos uns aos outros com 
paciência, no amor. 3Aplicai-vos a guardar 
a unidade do espírito pelo vínculo da paz. 
4Há um só Corpo e um só Espírito, como 
também é uma só a esperança à qual fostes 
chamados. 5Há um só Senhor, uma só fé, um 
só batismo, 6um só Deus e Pai de todos, que 
reina sobre todos, age por meio de todos e 
permanece em todos. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho  (Lc 7,16) 

refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Um grande profeta surgiu, surgiu e entre 
nós se mostrou; é Deus que seu povo visita, 
seu povo, meu Deus visitou!

10. Evangelho (Jo 6,1-15) 

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, 1Jesus foi para o 
outro lado do mar da Galileia, também cha-
mado de Tiberíades. 2Uma grande multidão 
o seguia, porque via os sinais que ele operava 
a favor dos doentes. 3Jesus subiu ao monte e 
sentou-se aí, com os seus discípulos. 4Estava 
próxima a Páscoa, a festa dos judeus. 5Levan-
tando os olhos, e vendo que uma grande 
multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus 
disse a Filipe: “Onde vamos comprar pão para 
que eles possam comer?” 6Disse isso para 
pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito 
bem o que ia fazer. 7Filipe respondeu: “Nem 
duzentas moedas de prata bastariam para 
dar um pedaço de pão a cada um.” 8Um dos 
discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, 
disse: 9“Está aqui um menino com cinco pães 
de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para 
tanta gente?” 10Jesus disse: “Fazei sentar as 
pessoas.” Havia muita relva naquele lugar, e 
lá se sentaram, aproximadamente, cinco mil 
homens. 11Jesus tomou os pães, deu graças 
e distribuiu-os aos que estavam sentados, 
tanto quanto queriam. E fez o mesmo com 
os peixes. 12Quando todos ficaram satisfeitos, 
Jesus disse aos discípulos: “Recolhei os peda-
ços que sobraram, para que nada se perca!” 
13Recolheram os pedaços e encheram doze 
cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas 
pelos que haviam comido. 14Vendo o sinal 
que Jesus tinha realizado, aqueles homens 
exclamavam: “Este é verdadeiramente o Pro-
feta, aquele que deve vir ao mundo.” 15Mas, 
quando notou que estavam querendo levá-lo 
para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, 
sozinho, para o monte. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. 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; / pade-
ceu sob Pôncio 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 comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da carne; / 
na vida eterna. / Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces 
a Deus Pai todo-poderoso, Ele que envia 
os missionários para anunciar a esperança 
e a paz. 
1. Rezemos pelas pessoas que, passando 
grandes sofrimentos, perderam a esperança 
até mesmo em Deus.
T. ouvi, ó Deus, o nosso clamor!
2. Rezemos pelos que sofrem, especialmente 
por causa da fome, para que, através da soli-
dariedade dos cristãos, recebam o necessário 
para viver como dignos filhos de Deus.
3. Rezemos pelos que são perseguidos em 
razão de sua fé, para que sua perseverança 
e seu sangue derramado sejam sementes 
de muitas conversões. 
4. Rezemos pelas pessoas e grupos que se 
dedicam a amenizar o sofrimento alheio 
através de trabalhos beneficentes, para que 
seu testemunho motive muitos corações a 
se engajar na mesma causa.
5. Rezemos por nossas comunidades, para 
que, animadas pela Palavra de Deus, vivam 
cada vez mais a missão, anunciando o Evan-
gelho em todos os lugares, especialmente 
nas periferias existenciais.
6. Rezemos pelos frutos da Jornada Mundial 
da Juventude Rio 2013, para que a celebração 
de seu segundo aniversário fortaleça a pre-
sença missionária junto aos jovens e a todos 
prepare para a próxima Jornada em Cracóvia.
    (Outros pedidos.)

P. Deus, fonte de amor e de caridade, fazei 
que nossos corações se tornem cada vez 
mais sensíveis aos irmãos necessitados e 
dai-nos a graça de nos fazermos firmes 
anunciadores da Boa Nova da Salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. 
/  Hoje são teu Corpo, ceia e comunhão.  /
Muitos grãos de trigo se tornaram pão. 



2 anos
“ Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. 

Tenham a coragem de ‘ir contra a corrente’. 
Tenham a coragem de ser felizes!”

refrão: Toma, Senhor, nossa vida em 
ação / para mudá-la em fruto e missão.  
/ Toma, Senhor, nossa vida em ação / 
para mudá-la em missão!
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. 
/ Hoje são teu Sangue, força no caminho.  / 
Muitos cachos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação / 
hoje oferecidas em consagração. / Muitas 
são as vidas feitas vocação.  

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando 
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, 
nos disponhamos a oferecer um sacrifício 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T.  receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos 
da vossa bondade e trazemos a este altar. 
Fazei que estes sagrados mistérios, pela 
força da vossa graça, nos santifiquem na 
vida presente e nos conduzam à eterna 
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-D
Jesus que passa fazendo o bem
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 necessário, é nosso 
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Pai misericordioso e Deus 
fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos peque-
nos e pobres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perseguidos e 
marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cui-
dais de todos como filhos e filhas. Por essa 
razão, com todos os Anjos e Santos, nós vos 
louvamos e bendizemos, e proclamamos o 
hino de vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, vós sois santo e digno 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 Escrituras e parte o pão para nós.
T. o vosso filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, 
que envieis o vosso Espírito Santo para 
santificar estes dons do pão e do vinho, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e 
= o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a últi-
ma Ceia, 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 ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando 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 PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memó-
ria de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, 
que pela paixão e morte de cruz fizestes 
entrar na glória da ressurreição e colo-
castes 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. Olhai com bondade para a oferta 
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos 
o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos contados, 
agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 
perfeição na fé e no amor, em comunhão 
com o nosso Papa N., o nosso Bispo N., com 

todos os Bispos, presbíteros e diáconos e todo 
o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
P. Dai-nos olhos para ver as necessidades e 
os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; 
inspirai-nos palavras e ações para confortar 
os desanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu man-
damento, nos empenhemos lealmente no 
serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha 
viva da verdade e da liberdade, da justiça e 
da paz, para que toda a humanidade se abra 
à esperança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
P. 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 conhecestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, 
a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à 
morada eterna, onde viveremos para sem-
pre convosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, com São  José, 
seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, 
(com S. N.: santo do dia ou patrono) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho. 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.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo 
de união fraterna, rezemos, juntos, como 
o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso... (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Vou cantar teu amor, ser no mundo um 
farol. / Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as 
janelas do meu coração. / E então falarei, 
imitando tua voz. / Creio em ti, Senhor, 
nas pegadas deixadas por ti vou andar.
refrão: Vou falar do teu coração com 
ternura nas mãos e na voz, / proclamar 
que a vida é bem mais do que aquilo que o 
mundo ensina e cantar... / Cantar o canto 
ensinado por Deus. Com poesia ensinar 
nossa fé. / Plantar o chão, cultivar o amor, 


