
RITOS INICIAIS

2. CANTO INICIAL

3. ACOLHIDA DA IMAGEM DE DOM BOSCO

1. COMENTÁRIO

Queridos ex-alunos de Dom Bosco, bom dia! Sejam bem-vindos à casa de vocês! Hoje é o 18º domingo do 
Tempo Comum. Pão da vida descido do céu, Jesus sacia a fome da comunidade reunida, transformando-nos
em mulheres e homens novos e apontando-nos o caminho da san�dade. Ele nos convida a buscar sempre 
esse alimento, que nos sustenta na caminhada pelos desertos da existência. Neste primeiro domingo do mês
vocacional, celebremos em comunhão com os diáconos, padres e bispos do mundo inteiro, par�cularmente
com o nosso diretor, padre Eudes e com todos os padres salesianos. Com alegria, em pé, iniciemos esta bonita
celebração, cantando: 

CANTO:  

PADRE: Acolhamos, com alegria, a imagem do nosso Pai e Mestre, Dom Bosco!

Hoje a luta do povo la�no / é a busca de um mesmo des�no, / uma civilização do amor, onde o valor seja a comunhão. 
Com Dom Bosco isto aconteceu / no milagre que se ofereceu. Hoje vidas serão transformadas se forem amadas do jeito
de Deus.

Houve um homem chamado por Deus / que foi grande no meio dos seus. / Seu caminho foi profe�zado e na vida 
amado por onde andou. / O seu nome é bandeira de fé, / Pai e Mestre dos jovens já é, / Depois dele seus filhos serão,
neste rico chão, sementes de amor.

Vem, Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, / vem trazer-nos seu sorriso, seu olhar amigo, seu imenso amor.
Vem, Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar / Sua audácia seja agora, nossa vez e hora de par�cipar.

PADRE: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
AS: Amém.
PADRE: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

4. SAUDAÇÃO

2019

Os cantores de Deus estão chegando, com suas flautas e guitarras e tambores,
Seus atabaques, berimbaus e violões, querendo celebrar a sua fé.

Os cantores de Deus estão chegando, cantando salmos e dançando diante do senhor.
Aleluia, cantores de Deus!

Cantem alto, cantores de Deus! Cantem juntos cantores de Deus!
E façam o povo de Deus. E façam o povo de Deus, e façam o povo de Deus cantar!

Os cantores de Deus estão chegando, com suas vozes de mensagens e louvores,
Seus aleluias, suas danças e canções, querendo celebrar o seu senhor.

 
Os cantores de Deus estão chegando, Cantando salmos e dançando diante do senhor.

Aleluia, cantores de Deus!
Cantem alto, cantores de Deus! Cantem juntos cantores de Deus!

E façam o povo de Deus. E façam o povo de Deus. E façam o povo de Deus cantar!



6. HINO DE LOUVOR

PADRE: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna! 
AS: Amém!

PADRE: Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam
de vos ter como criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor 

AS: Amém

7. ORAÇÃO DO DIA

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA EUCARÍSTICA

8. COMENTÁRIO

5. ATO PENITENCIAL

A � meu Deus, elevo meu coração
Elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz

A �, meu Deus, eu quero oferecer
Meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer

A tua ternura, Senhor, vem me abraçar
E a tua bondade infinita me perdoar

Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração
Eu quero sen�r o calor de tuas mãos

A �, meu Deus, que és bom e que tens amor
Ao pobre, ao sofredor, Vos servir, esperar

Em �, Senhor, humildes se alegrarão
Cantando a nova canção de esperança e de paz

TODOS: 
Senhor, tende piedade de nós! Cristo, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!

Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. 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

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que �rais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Vós que �rais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita 

Só vós sois Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Al�ssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo. Na glória de Deus Pai. 

Amém! Na glória de Deus Pai. Amém! Na glória de Deus Pai. Amém! Na glória de Deus Pai. Amém!

 por vossa imensa glória.

“Vaidade das vaidades”, recorda-nos o autor sagrado. Contra a vaidade e a ganância, a Palavra de Deus nos 
convida a voltar o coração para as coisas do alto, onde está Cristo, nosso refúgio e riqueza. Sentados, ouçamos
atentamente a Palavra do Senhor.

do Pai. Tende piedade de nós. 



11. SEGUNDA LEITURA (Colossenses 3, 1-5.9-11) 

-Palavra do Senhor. 
-Graças a Deus.

-Palavra do Senhor. 
-Graças a Deus.

10. SALMO RESPONSORIAL 89

9. PRIMEIRA LEITURA (Eclesiastes 1,2;2,21-23)

'Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades! Tudo é vaidade.' Por exemplo: um homem que 
trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em 
nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos 
e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação, um tormento. 

Leitura do livro do Eclesiastes 

Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. 

Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós!

Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
quando dizeis: 'Voltai ao pó, filhos de Adão!'

Pois mil anos para vós são como ontem,
qual vigília de uma noite que passou. 

Eles passam como o sono da manhã,
são iguais à erva verde pelos campos:

De manhã ela floresce vicejante,
mas à tarde é cortada e logo seca. 

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
e dai ao nosso coração sabedoria!

Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? 
Tende piedade e compaixão de vossos servos! 

Saciai-nos de manhã com vosso amor,
e exultaremos de alegria todo o dia!

Que a bondade do Senhor e nosso Deus
repouse sobre nós e nos conduza!

Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à 
direita de Deus; aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está 
escondida, com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis
 também com ele, reves�dos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, 
impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do
 homem velho e da sua maneira de agir e vos reves�stes do homem novo, que se renova segundo a imagem do 
seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz dis�nção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso,
inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos.

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses



12. ACLAMAÇÃO

COMENTÁRIO:
De pé, com alegria, vamos aclamar a Boa Nova de Jesus: 

Aleluia, aleluia, aleluia. (2X)
Vocês se lembrem que a educação é coisa da fé e do coração. Aleluia, Aleluia.

Aleluia, aleluia, aleluia. (2X)
Só Deus é mestre no meu imenso amor, Jesus é o modelo do educador. Aleluia, aleluia.

13. EVANGELHO (Lucas 12, 13-21) 

PADRE: O Senhor esteja convosco.  
AS: Ele está no meio de nós.
PADRE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.
AS: Glória a vós, Senhor.

-Palavra da Salvação.
-Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, alguém, do meio da mul�dão, disse a Jesus: “Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança 
comigo”. Jesus respondeu: “Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens?”E disse-lhes: 
“Atenção! Tomai cuidado contra todo �po de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida 
de um homem não consiste na abundância de bens”. E contou-lhes uma parábola: “A terra de um homem rico
deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha 
colheita’. Então resolveu: ‘Já sei o que fazer! Vou derrubar meus celeiros e construir maiores; neles vou guardar
todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa 
reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita!’ Mas Deus lhe disse: ‘Louco! Ainda nesta noite, 
pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste?’ Assim acontece com quem ajunta tesouros
para si mesmo, mas não é rico diante de Deus”.

14. PRECES DA ASSEMBLEIA

Oh, Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece!

PADRE:  Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus Pai nossos pedidos de filhos e filhas, cantando: 

1. Pai celeste, vós que, em vosso Filho, revelastes o mistério e o sen�do da nossa vida, tornai fecundo o serviço 
da Igreja para a salvação dos povos nós vos pedimos. 

2. Vós que nos saciais com vosso amor, sustentai o testemunho de desprendimento e de alegria dos diáconos, 
padres, os sacerdotes salesianos e bispos e enriquecei vossa Igreja de santas vocações, nós vos pedimos.

3. Vós que criastes todas as coisas para o bem da humanidade, livrai o mundo da ganância e fazei que a vossa 

obra seja respeitada e usufruída por todos, nós vos pedimos.

4. Vós que sois nossa verdadeira riqueza, ensinai nossa sociedade a buscar, ao lado de um sadio progresso 
material, o correspondente crescimento espiritual, nós vos pedimos.

5. Vós que nos dais as coisas do alto, onde está Cristo, ajudai-nos a fazer morrer em nós o que é velho e tornai-
nos mulheres e homens novos, nós vos pedimos. 

6. Vós, inspirador e mantenedor da Família Salesiana, animai todos os membros desta Família, par�cularmente 

os ex-alunos, a se emprenharem corajosamente na missão de testemunhar o vosso amor no meio do mundo.

PADRE:  Tudo isso vos pedimos, Senhor Jesus Cristo, a vós que viveis e reinais para sempre.
AS: Amém.



LITURGIA EUCARÍSTICA

15. OFERTÓRIO

Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O Pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós 
recebemos que é prova do seu amor, é o fruto de sua terra  e do povo trabalhador. O fruto de sua terra e do 

Bendito seja Deus! Bendito o seu amor! Bendito seja Deus, Pai Onipotente, nosso Criador! (bis)

povo trabalhador na Missa é transformado no Corpo do Salvador.

PADRE: Orai, irmãos e irmãs para que este sacri�cio seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacri�cio, para glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

PADRE: Dignai-vos, ó Deus, san�ficar estas oferendas e, aceitando este sacri�cio espiritual, fazei de nós uma 
oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém

PADRE: O Senhor esteja convosco. 
AS: Ele está no meio de nós.
PADRE: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus. 
PADRE: Demos graças ao Senhor nosso Deus.
AS: E nosso dever, é nossa salvação.

PADRE: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor, Pai santo, 
fonte da verdade e da vida, porque, neste domingo fes�vo, nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para 
escutar vossa Palavra e repar�r o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem
ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem
fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando 
a uma só voz...

Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos, 
que é prova do seu amor, é o fruto de sua terra e do povo trabalhador. O fruto de sua terra e do povo trabalhador 
na missa é transformado no Sangue do Salvador.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

COMENTÁRIO 
Com as oferendas do pão e do vinho, depositamos a vida e a missão de todos os que, renunciando às riquezas, se põem a 
serviço do reino de Deus. Sentados, ofertemos a Deus a nossa vida, cantando: 

18. SANTO

Santo, santo é. Santo, santo é

Deus do Universo, oh, Senhor Javé.
O céu e a terra vos proclamam glorioso.

Hosana, Hosana nas alturas.

Bendito o que vem em nome do Senhor.

Hosana, Hosana nas alturas.

Hosana, Hosana ao Rei.



PADRE: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por
Jesus Cristo, vosso filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e san�dade a todas as coisas e não
cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacri�cio perfeito. 

AS: San�ficai e reuni o vosso povo!

AS:  San�ficai nossa oferenda, ó Senhor!

PADRE: Por isso, nós vos suplicamos: san�ficai 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.

PADRE: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o par�u e deu a seus discípulos, dizendo:

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente o deu a seus discípulos,

AS: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!

PADRE: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este

PADRE: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacri�cio que nos reconcilia convosco e concedei 
que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em
. 

PADRE: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a virgem 
Maria, mãe de Deus, os vossos apóstolos e már�res e de todos os santos, que não cessam de interceder por nós na

AS:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

AS: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

sacri�cio de vida e san�dade.

Cristo um só corpo e um só espírito.

vossa presença.

AS:  Fazei de nós uma perfeita oferenda!

PADRE: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacri�cio da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o papa
Francisco, o nosso bispo Murilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.

AS: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PADRE: Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,

AS:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

AS: A todos saciai com vossa glória!

AS: Amém!

todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.

PADRE: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que par�ram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por
Cristo, Senhor nosso.

PADRE: 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.

PADRE: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.

PADRE:  Antes de par�cipar do banquete da Eucaris�a, sinal de Reconciliação e vínculo de união fraterna rezemos
juntos, como o Senhor nos ensinou:



19. PAI-NOSSO

PADRE: 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, 

PADRE: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mais a fé que anima a vossa igreja; dai-lhe, segundo o vosso paz e a unidade. Vós, 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

AS: Amém!

aguardamos a vinda do Cristo Salvador. 

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

PADRE: Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que �ra o pecado do mundo.  

 

PADRE: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

AS: O amor de Cristo nos uniu!

21.Cordeiro de Deus, que �rais o pecado do mundo, tende piedade(3x) dai-nos a paz! Dai-nos a vossa paz! 
Dai-nos a paz.

AS: Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e serei salvo.  

20. CANTO DE COMUNHÃO

1. Quem comunga nesta mesa com o Senhor, na sua vida com os irmãos quer comungar. Todo aquele que quer ser 
seu seguidor, todo dia sua cruz carregará.

Para mim não pode haver festa maior: ver vocês se aproximando do altar, desta mesa, que é a ceia do Senhor. 
Para mim não pode haver festa maior!

3. Quem comunga nesta mesa com o Senhor, na sua vida com os irmãos quer comungar.  Pois não é tão só dizer
Senhor, Senhor, é a vontade do Senhor realizar. (refrão)

2. Quem comunga nesta mesa com o Senhor, na sua vida com os irmãos quer comungar. Muito amando aos
irmãos como ele amou, até o ponto de sua vida entregar. (refrão)

21. CANTO PÓS-COMUNHÃO

:  Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos cantar: 

Pai nosso que estais no céu, san�ficado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade.
Pai, meu pai do céu, meu pai do céu. Eu quase me esqueci, me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por 

mim, que seja feito assim!
O alimento desse dia dai-nos agora e sempre e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, amém!

Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. 
Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces.

Deus, tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo 

até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minh'alma, sei que aí também me amas.

. 

Senhor, eu sei que tu me sondas (4X)

Senhor, eu sei que tu me sondas (4X) Senhor, eu sei que tu me amas (4X)



22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PADRE: Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu e, como não cessais

de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor.  

AS: Amém 

RITOS FINAIS

23. BENÇÃO FINAL

PADRE: O Senhor esteja convosco!
AS: Ele está no meio de nós!
PADRE: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo.
AS: Amém
PADRE: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe!
AS: GRAÇAS A DEUS.

24. CANTO FINAL I (DOM BOSCO) 

Uma Vez Salesiano, Sempre Salesiano!
EADB SALVADOR-BA

EX-ALUNOS DE
 DOM BOSCO

SALVADOR-BA

25. CANTO FINAL Il (NOSSA SENHORA) 

Do grande Dom Bosco, cantemos as glórias; O arrojo da mente, seu vasto ideal, as lutas gigantes e excelsas 

vitórias, que ao mundo arrebatam um hino imortal.
Ah! Mais que no marmor no eterno granito, seu nome nas almas eterno será. "Dom Bosco!" "Dom Bosco!" 

É um canto infinito, que pelo universo pujante ecoará.
Apóstolo e mestre: sua obra é torrente, que a terra avassala, caudal redentor! Deus quis que brotassem da 

augusta semente mil frutos formosos de crença, de amor. 
Ah! Mais que no marmor no eterno granito, seu nome nas almas eterno será. "Dom Bosco!" "Dom Bosco!" 

É um canto infinito, que pelo universo pujante ecoará.
 "Virtude e trabalho!": É a santa bandeira que as árduas vitórias Dom Bosco guiou. "Virtude e Trabalho!": é 

nossa ufania seguirmos a esteira de luz fulgurante que o Pai nos deixou!

Auxiliadora, Virgem formosa, dos pequeninos, Mãe dadivosa, de mil tormentas 

entre o furor, Teus filhos salva, Astro de Amor. Bradamos todos– numa só voz: 

Auxiliadora! Rogai por nós! (bis)
Tu que do empíreo, é Soberana, tem dó da imensa miséria humana. Do nosso exílio, 

pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Bradamos todos– numa só voz: 

Auxiliadora! Rogai por nós! (bis)

COMO É BOM TER VOCÊ AQUI CONOSCO!!!
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