
18º Domingo do Tempo Comum
Dia do Padre

02 de agosto de 2015
Ano B - Verde

“EU SOU O PÃO DA VIDA.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Ao nos reunirmos para celebrar o 
Mistério Pascal de Cristo, partilhamos do pão 
da Palavra e da Eucaristia. Hoje o Cristo sacia 
não apenas a fome do povo com o pão ma-
terial, mas se apresenta como o pão da vida 
eterna. No entanto, para que Ele possa doar-se 
a nós, é necessário que estejamos abertos à 
sua proposta. Esta é a fé que nos leva a viver-
mos com Cristo e a colocar em prática o seu 
Evangelho, servindo aos nossos irmãos que 
mais necessitam. Iniciamos o mês de agosto, 
mês dedicado às vocações. E, neste primeiro 
domingo, celebramos o dia do padre. Rezemos 
hoje pelos nossos sacerdotes. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bon-
dade para com os filhos e filhas que vos imploram 
e se gloriam de vos ter como criador e guia, restau-
rando para eles a vossa criação, e conservando-a 
renovada. Por N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: O Senhor, alimentando o povo de Israel 
no deserto com o pão do céu, se revela também 
como o pão da vida, alimento não apenas para o 
corpo, mas para o espírito.

I LEITURA - Ex 16,2-4.12-15
 
08. LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO
Naqueles dias, 2a comunidade dos filhos de 
Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e 
Aarão, no deserto, dizendo: 3“Quem dera que 
tivéssemos morrido pela mão do Senhor no 
Egito, quando nos sentávamos junto às pa-
nelas de carne e comíamos pão com fartura! 
Por que nos trouxestes a este deserto para 

02. CANTO INICIAL (Apostila 85º Encontro)
1. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor! 

Ó Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor! 
Ó Espírito Santo de amor, eis-me aqui, 
Senhor!

Ref.: Para fazer vossa vontade, assim na 
terra como no céu! (bis)

2. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Se-
nhor! É chamado a servir, eis-me aqui, 
Senhor! Toda a vida se faz vocação, eis-
-me aqui, Senhor!

3. Nosso nome sabeis, eis-me aqui, Senhor! 
Sempre em nós confiais, eis-me aqui, 
Senhor! Somos vossa família no amor, 
eis-me aqui, Senhor!

4. Mesmo frágil na fé, eis-me aqui, Senhor! 
Bem assim como sou, eis-me aqui, Se-
nhor! Cada idade tem muito a doar, eis-me 
aqui, Senhor!
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra 

aos seus amados. / A vós louvam, Rei Celes-
te, os que foram libertados.

Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao 
nosso criador(bis)

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, Damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. / Senhor nosso, 
Jesus Cristo, Unigênito do Pai; Vós, de Deus 
cordeiro santo, nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, Acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor. / Vós somente sois o Santo, o 
Altíssimo, o Senhor, Com o Espírito Divino 
de Deus Pai, no esplendor.

05. CANTO PENITENCIAL
1.Senhor que viestes salvar os corações 

arrependidos
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo que viestes chamar os pecadores 

humilhados
3. Senhor que intercedeis por nós junto a 

Deus Pai, que nos perdoa

Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 2350

Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao ar-
rependimento para sermos menos indignos de aproximar-
-nos da mesa do Senhor. (Pausa)

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 



II LEITURA - Ef 4,17.20-24

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS EFÉSIOS
Irmãos: 12Eis pois o que eu digo e atesto 
no Senhor: não continueis a viver como 
vivem os pagãos, cuja inteligência os leva 
para o nada. 20Quanto a vós, não é assim 
que aprendestes de Cristo, 21se ao menos 
foi bem dele que ouvistes falar, e se é ele 
que vos foi ensinado, em conformidade 
com a verdade que está em Jesus. 22Re-
nunciando à vossa existência passada, 
despojai-vos do homem velho, que se 

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Vamos aclamar o Evan-

gelho, aleluia! (bis)
1. O homem não vive somente de pão, mas 

de toda palavra que sai da boca de Deus.
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 24quando a multidão viu que 
Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, 
subiram às barcas e foram à procura de Jesus, 
em Cafarnaum. 25Quando o encontraram no 
outro lado do mar, perguntaram-lhe: “Rabi, 
quando chegaste aqui?” 26Jesus respondeu: 
“Em verdade, em verdade, eu vos digo: estais 
me procurando não porque vistes sinais, mas 
porque comestes pão e ficastes satisfeitos. 
27Esforçai-vos não pelo alimento que se per-
de, mas pelo alimento que permanece até 
a vida eterna, e que o Filho do Homem vos 
dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu 
selo”. 28Então perguntaram: “Que devemos 
fazer para realizar as obras de Deus?” 29Jesus 
respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis 
naquele que ele enviou”. 30Eles perguntaram: 
“Que sinal realizas, para que possamos ver 
e crer em ti?” Que obra fazes? 31Nossos pais 
comeram o maná no deserto, como está na 
Escritura: “Pão do céu deu-lhes a comer”. 
32Jesus respondeu: “Em verdade, em verda-
de vos digo, não foi Moisés quem vos deu o 
pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o 
verdadeiro pão do céu. 33Pois o pão de Deus 
é aquele que desce do céu e dá vida ao mun-
do”. 34Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre 
desse pão”. 35Jesus lhes disse: “Eu sou o pão 
da vida. Quem vem a mim não terá mais fome 
e quem crê em mim nunca mais terá sede”. 
Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

09. SALMO RESPONSORIAL  - Sl. 78(77) 
   (Melodia: “CHEIA DE GRAÇA” Ap. 92º Enc.)
Ref.: O Senhor deu a comer o pão do céu. 

(bis)
1. Tudo aquilo que ouvimos e aprende-

mos, e transmitiram para nós os nos-
sos pais, não haveremos de ocultar a 
nossos filhos, mas à nova geração nós 
contaremos; as grandezas do Senhor e 
seu poder.

2. Ordenou, então, às nuvens lá dos céus, 
e as comportas das alturas fez abrir; fez 
chover-lhes o maná e alimentou-os, e 
lhes deu para comer o pão do céu.

3. O homem se nutriu do pão dos anjos, e 
mandou-lhes alimento em abundância; 
conduziu-os para a Terra Prometida, 
para o Monte que seu braço conquistou.

matar de fome a toda esta gente?” 4O Senhor 
disse a Moisés: “Eis que farei chover para vós 
o pão do céu. O povo sairá diariamente e só 
recolherá a porção de cada dia, a fim de que 
eu o ponha à prova, para ver se anda ou não 
na minha lei. 12Eu ouvi as murmurações dos 
filhos de Israel. Dize-lhes, pois: “Ao anoitecer, 
comereis carne, e pela manhã vos fartareis 
de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor 
vosso Deus”. 13Com efeito, à tarde, veio um 
bando de codornizes e cobriu o acampamen-
to; e, pela manhã, formou-se uma camada de 
orvalho ao redor do acampamento. 14Quando 
se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na 
superfície do deserto uma coisa miúda, em 
forma de grãos, fina como a geada sobre a ter-
ra. 15Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram 
entre si: “Que é isto?” Porque não sabiam o 
que era. Moisés respondeu-lhes: “Isto é o pão 
que o Senhor vos deu como alimento”. Palavra 
do Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

corrompe sob o efeito das paixões enga-
nadoras, 23e renovai o vosso espírito e a 
vossa mentalidade. 24Revesti o homem 
novo, criado à imagem de Deus, em ver-
dadeira justiça e santidade. Palavra do 
Senhor.

EVANGELHO - Jo 6, 24-35a



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas 
e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma 
oferenda eterna para vos. Por Cristo, nosso Senhor.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C (MR p. 854)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, 
Senhor nosso. Pela vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarna-
do, vós nos destes o vosso Filho 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 do vosso Espírito. Por essa razão, agora 
e sempre, nós nos unimos à multidão dos Anjos e dos 
Santos, cantando (dizendo) a uma só voz:  
Santo, Santo, Santo...

Presid.: 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.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que en-
vieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e X o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a última 
Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu 
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE 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: 
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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 PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério 
da fé!
Todos: Todas as vezes que comemos deste pão e 
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a vossa vinda!

Presid.: 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, anun-
ciamos 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.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Pela participação neste mistério, ó Pai todo-
-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que 
nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. 
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso 
Papa Francisco e o nosso Bispo Celso Antonio, com 
todos os Bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso 
povo.
Todos: O vosso Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Fazei que todos os membros da Igreja, à 
luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos 
e empenhem-se, de verdade, no serviço do Evan-
gelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, 
para que possamos partilhar as dores e as angús-
tias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no 
caminho do vosso reino.
Todos: Caminhamos no amor e na alegria!

Presid.: 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.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em 
comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com 
os Apóstolos e Mártires, (com S.N.: santo do dia ou 
patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorifi-
caremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Presid.: 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.
Todos: Amém.
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15. CANTO DAS OFERENDAS
01. O teu filho quando esteve por aqui/ Mui-

tas vezes por amor se antecipou / Quando 
via alguém sofrer interferia/ Muitas vezes a 
pessoa nem pedia / Mas ao ver o sofrimento 
de um alguém,/ Sobretudo se ninguém o 
ajudava / Dava um jeito de ajudar essa pes-
soa, / Por amor, Jesus, então, se antecipava

Ref.: Não pediste, meu Senhor, mas eu Te tra-
go a minha oferta/ Não precisas dos meus 
bens, mas eu preciso me lembrar/ Que me 
deste o Teu amor e a Tua graça é mais que 
certa/ Muito grato eu vim deixar a paz que 
eu tenho em teu altar



RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: 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.

  21. CANTO FINAL
1.Tu, te abeiraste da praia / Não buscaste 

nem sábios nem ricos, / Somente queres 
que eu te siga!

Ref.: Senhor, tu me olhaste nos olhos, / A 
sorrir, pronunciastes meu nome, / Lá na 
praia, eu larguei o meu barco, / Junto a Ti 
buscarei outro mar.

2.Tu sabes bem que em meu barco / Eu não 
tenho nem ouro nem espadas / Somente 
redes e o meu trabalho

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd - Nm 11,4b-15; Sl 80; Mt 14,13-21
3ª Br - Nm 12,1-13; Sl 50; Mt 14,22-36
4ª Vd - Nm, 13.1-2.25-14,1.26-30.34-35; Sl 105; Mt 15, 21-28
5ª Vm - Dn 7,9-10.13-14; Sl 96; 2Pd 1,16-19; Mc 9,2-10
6ª Br - Dt 4,32-40; Sl 76; Mt 16,24-28
Sb Vd - Dt 6,4-13; Sl 17; Mt 17,14-20
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19. CANTO DE COMUNHÃO – 90º ENCONTRO
1. Eu sou o pão do amor vivo/ Que desceu do 

céu / Não morrerá jamais quem Dele comer/ 
Pois terá a vida eterna

Ref.: Presença real, não é mais pão/É o corpo 
de Jesus que se entregou por nós na Cruz, 
é presença real./ Presença real, não é mais 
vinho/É o sangue do Senhor, é o manda-
mento do amor, é presença real.

 2. Meu corpo e também meu sangue é isto/ 
Que é dado por vós/ E será perdão para 
todo pecado/ Eis a nova aliança

3. E aquele que vem a mim livre/ Também vai 
ao Pai/ E viverá feliz no Espírito Santo/ No 
projeto de Deus

4. Viver no amor e na paz de Cristo/ É a nossa 
missão/ Não temerá jamais quem a vida 
doar/ Em favor dos irmãos

RITO DA COMUNHÃO

 18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Abraço da paz)

  20. CANTO (opcional)
1. Me chamaste para caminhar na vida conti-

go. Decidi para sempre segui-te, não voltar 
atrás. Me puseste uma brasa no peito e 
uma flecha na alma, é difícil agora viver 
sem lembrar-me de ti.

Ref.: Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro 
a paz e a alegria bem perto de ti (2x)

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar 
nem resposta. Eu pensei na fuga escon-
der-me, ir longe de ti, Mas tua força venceu 
e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora 
viver sem lembrar-me de ti.

Fone: 3423-8080

 


