
18º DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA DO PADRE

05 de agosto de 2018
Ano B - Verde

“EU SOU O PÃO DA VIDA.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia de hoje nos apresenta o maná, 
alimento com o qual Deus comunicou vida ao povo 
no deserto. Este prefigura o verdadeiro Pão da Vida, 
Jesus Cristo, que convertendo pão e vinho em seu 
Corpo e Sangue, torna-se alimento em nossa pere-
grinação terrestre. Iniciamos o mês de agosto, mês 
dedicado às vocações e, neste primeiro domingo, 
celebramos o dia do padre. Rezemos pelos presbí-
teros que, a exemplo de Jesus, se oferecem inteira-
mente para a santificação do povo fiel.

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. ... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Para nos “vestirmos” do homem novo 
temos de fazer a obra que Deus quer: crer em seu 
enviado, Cristo Jesus, que é o verdadeiro pão des-
cido do céu e que dá vida ao mundo, tal como já 
anunciava o maná do deserto. 

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 de-
serto, dizendo: 3“Quem dera que tivéssemos morrido 
pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentáva-
mos junto às panelas de carne e comíamos pão com 
fartura! Por que nos trouxestes a este deserto para 
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 por-
ção 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 far-
tareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor 
vosso Deus”. 13Com efeito, à tarde, veio um bando 
de codornizes e cobriu o acampamento; e, pela ma-
nhã, 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 terra. 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.

02. CANTO INICIAL
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, Senhor! 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, Senhor! 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 Celeste, 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, vos-
sos 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 inter-
cessor, 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. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
1. Senhor, que viestes salvar os corações arre-
pendidos. 
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.
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II LEITURA - Ef 4,17.20-24

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS
Irmãos: 17Eis 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. 22Renunciando à vossa existência passa-
da, despojai-vos do homem velho, que se corrompe 
sob o efeito das paixões enganadoras, 23e renovai 
o vosso espírito e a vossa mentalidade. 24Revesti o 
homem novo, criado à imagem de Deus, em verda-
deira justiça e santidade. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 6, 24-35

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Vamos aclamar o Evangelho, 
aleluia! (bis)
1. O homem não vive somente de pão, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus.
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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 mundo”. 34En-
tão 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 (Sugestão)

09. SALMO RESPONSORIAL  - Sl 77(78) 
    (Melodia: “Cheia de graça” ou “Eu vos exalto...”)
Ref.: O Senhor deu a comer o pão do céu. (bis)
1. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, e 
transmitiram para nós os nossos pais, não ha-
veremos 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 man-
dou-lhes alimento em abundância; conduziu-os 
para a Terra Prometida, para o Monte que seu 
braço conquistou.

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS (93º encontro)
1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ são res-
postas ao carinho do Senhor. Um sim com todas 
as consequências/ sue se faz na existência re-
pleta de amor
Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És 
bendito por toda vocação. Bendito sejas, 
bendito sejas,/ Bendito sejas, bendito sejas.
2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ aí vai o 
coração e a missão. As lutas pela vida do teu povo/ 
Este ardor é como fogo que se acalma só na ação.
3. O que tenho é meu amor no teu amor/ que se doa 
sem temor para servir. O saber, a humildade e o per-
dão/ A ternura e a compaixão... apresento neste sim.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS 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 sa-
tisfeitos. 27Esforçai-vos não pelo alimento que se 
perde, 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 pergun-
taram: “Que devemos fazer para realizar as obras de 
Deus?” 29Jesus respondeu: “A obra de Deus é que 
acrediteis naquele que ele enviou”. 30Eles pergunta-
ram: “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 verdade vos digo, não foi Moisés quem 

Presid.: Confiantes no Senhor que nos ama e escuta 
nossa oração, rezemos:

R. Senhor, escutai a nossa prece.

1. Abençoai, Senhor, o Santo Padre, os bispos e pres-
bíteros da vossa Igreja. Que se santifiquem cada vez 
mais na pregação da Palavra, no pastoreio dos fieis e 
na celebração do culto divino. Rezemos ao Senhor...

 2. Santificai, Senhor, os Diáconos, para que sejam 
fieis e misericordiosos no seu ministério. Que sejam, 
no mundo, verdadeira imagem de Cristo Servidor. Re-
zemos ao Senhor...

3. Abençoai, Senhor, os nossos seminaristas. Que possam, 
movidos por vossa Palavra, dar uma autêntica resposta de 
amor a vós e ao Povo de Deus. Rezemos ao Senhor...

4. Iluminai, Senhor, esta comunidade. Que ela se de-
dique a promover uma cultura vocacional em todos os 
ambientes, auxiliando os jovens a procurar, discernir e 
perseverar no chamado de Deus para suas vidas. 
(Outras intenções: Sede vacante; escolha do novo bis-
po; necessidades sociais, etc.)

ORAÇÃO VOCACIONAL
Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos 
seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, 
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai 
a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai co-
ragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos 
sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo 

de Deus e de toda a humanidade. Amém.



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

17. PREFÁCIO (MR. 477)

Santo, santo santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR . 477)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, der-
ramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e 
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ 
ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da 
ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, 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: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e res-
surreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos 
porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Es-
pírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz 
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na carida-
de, com o Papa Francisco, com os bispos e todos os 
ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nossos 
irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-
-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu esposo, 
com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo 
vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 

05/agosto/preto/p3 05/agosto/verde/p3

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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19. Todos: Pai Nosso... (Seguir Missal Romano p.500)

RITO DA COMUNHÃO

21. CANTO DE COMUNHÃO II
1. É bom estarmos juntos / À mesa do Senhor / E, 
unidos na alegria, / Partir o pão do amor. 
Ref.: Na vida caminha / Quem come deste pão. / 
Não anda sozinho, / Quem vive em comunhão. 
2. Embora sendo muitos, / É um só o nosso Deus. / 
Com ele vamos juntos, / Seguindo os passos seus. 
3. Formamos a Igreja, / O Corpo do Senhor, / Que em 
nós o mundo veja / A luz do seu amor. 
4. Foi Deus quem deu outrora / Ao povo o pão do céu, 
/ Porém, nos dá agora / O próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo / O encontro, a comunhão, 
/ Se formos para o mundo / Sinal de salvação. 
6. A nossa Eucaristia / Ajude a sustentar / Quem 
quer, no dia a dia, / O amor testemunhar.

RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Acompanhai, ó Deus, com proteção cons-
tante 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. Amém.

  23. CANTO FINAL
Ref.: Mãe das vocações, escuta os filhos teus, 
intercede pos nós a Deus. (Bis)
1. Que aprendamos a pedir, intercede por nós 
Operários para a messe, intercede por nós 
E em cada comunidade, intercede por nós 
Uma nova vocação. Roga por nós, roga por nós, 
intercede por nós.
2. Que a Igreja, num só corpo, intercede por nós.     
Seja unida na oração, intercede por nós. 
Partilhe testemunhos, intercede por nós, 
De vocação: agora é a hora. Roga por nós,    
roga por nós, intercede por nós.

20. CANTO DE COMUNHÃO I 
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 vi-
nho/ É o sangue do Senhor, é o mandamento 
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.
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TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96 (97); Mc 9,2-10
3ª Br - Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 14,22-36
4ª Vd - Jr 31,1-7; Cant.: Jr 31,10-13; Mt 15,21-28
5ª Vm - Jr 31,31-34, Sl 50(51), Mt 16,13-23
6ª Br - 2Cor 9, 6-10, Sl 111(112), Jo 12, 24-26
Sb Vd - Hab 1,12-2,4, Sl 9A(9), Mt 17,14-20

POR QUE VALE A PENA SER PADRE?
Testemunho do Pe. Paulo Adriano do Amaral Fernandes

 Vale a pena ser padre “…porque Deus é 
amor” (1 Jo 4,8), para manifestar com a vida e a 
missão a presença amorosa e libertadora de Deus 
que é Amor no mundo!
 Antes de tudo ser padre é louvar e agra-
decer a Deus todos os dias pelo dom da vida e da 
missão. É acolher a vida como dom e também como 
missão confiada por Deus a partir da família, uma 
vida também marcada por muitas fraquezas, limites 
e pecados, mas justamente por isso capaz de re-
velar quão grande é a misericórdia e a bondade de 
Deus!
 A minha resposta ao chamado de Jesus 
Cristo para ser presbítero, nasceu e foi cultivada em 
casa, junto dos meus pais Edvar e Lourdes, meus 
irmãos Dione e Daiany, ao testemunho de fé e sim-
plicidade de meus avós Eujácio e Quitéria, Manoel 
e Rosa e muitos outros homens e mulheres, espe-
cialmente da paróquia Espírito Santo em Ivaiporã, 
catequistas, coordenadores da igreja-base, hoje 
grupo de vivência, onde nos encontrávamos todas 
as semanas para um momento de partilha da fé e 
da vida e vivência comunitária entre nós com Jesus 
Cristo.
 Sempre gostei muito de participar da vida 
da Igreja, quando criança admirava os padres, os di-
áconos, os ministros e ministras, os catequistas, os 
animadores da Igreja-base, como gostava de ir nos 
encontros da catequese, lembro-me da catequista 
Georgina, Maria Iridinis, Geraldo Bueno, como fiquei 
apreensivo, mas depois muito feliz, com a primeira 
confissão em 1984 com o padre José Luís Damião 
Monteiro, hoje pároco em Colorado com quem tam-
bém fiz a primeira comunhão, mas ainda lembro 
antes do padre José Luís, de toda a alegria e dispo-
sição do padre Antônio José Beffa, ainda no templo 
antigo, onde hoje é o salão paroquial da paróquia 
Espírito Santo.
 Em 1990, por ocasião do Jubileu de prata 
da diocese de Apucarana, aconteceram as Missões 
com os padres redentoristas, estava no oitavo ano 
do ensino fundamental. Já em 1989 quando o padre 
Miguel Dias Barros visitou o Colégio Estadual Bento 
Mossurunga, Unidade Polo de Ivaiporã, eu que pen-
sava em ser radialista e político, animava as ginca-
nas do colégio, era membro do Grêmio estudantil da 
União Municipal dos Estudantes de Ivaiporã, pensei 
também que poderia ser padre, o padre Miguel Dias 
Barros convidou os adolescentes a pensarem nesta 
vocação. Com as missões redentoristas fiquei en-
tusiasmado e decidi iniciar o caminho do discerni-
mento, orientado pelo padre Zezinho Meira, em 03 
de março de 1991 ingressava no seminário menor 

em Apucarana, um grupo de quatorze, entre estes o 
padre Lino Batista de Oliveira e o padre Oscar Ro-
drigues de Souza. Foram longos dez anos de cami-
nhada e, em seis de maio de 2001, Dom Domingos 
me ordenava presbítero para servir a Igreja e amar o 
povo.
 Vale a pena ser padre porque gosto de gen-
te, gosto do povo, mesmo sendo um tanto introverti-
do, sinto-me muito bem e feliz quando estou com as 
pessoas, especialmente quando posso ajudar, ouvin-
do, acalmando, confortando, celebrando, amando e 
sendo amado, por todos e por Deus. 
 Vale a pena ser padre por cada pessoa que 
trago em meu coração, desde os primeiros momen-
tos como diácono nas paróquias de São João do Ivaí, 
Santa Luzia da Alvorada e Godoy Moreira, ajudando 
o então padre Hilário Vanjura, depois por dois meses 
como vigário paroquial. Por cada um e cada uma das 
paróquias São José de Arapuã, Bom Jesus de Arican-
duva, Cristo Sacerdote, Cristo Profeta de Apucarana, 
Santo Antônio de Pádua do Pirapó, São João Batista 
de ângulo, Santo Antônio de Flórida, pelos adoles-
centes e jovens do seminário menor e Propedêutico, 
onde fui reitor por duas vezes, por cada irmão pres-
bítero, diácono, religioso e religiosa, coordenadores 
das pastorais e movimentos, que me ajudaram em 
oito anos de coordena-
ção da ação evangeli-
zadora (2004-2011), por 
meus amados bispos, 
sucessores dos apósto-
los, desde Dom Romeu 
Alberti, Dom Domingos 
que me crismou, Dom 
Luís Vincenzo, com 
quem convivi muito pró-
ximo e testemunhei sua 
santidade e com Dom 
Celso, a quem muito 
agradeço pela confian-
ça.
“Tudo vale a pena quan-
do a alma não é peque-
na!” (Fernando Pessoa)

Deus te chama, seja também um padre !

Pe. Paulo Adriano Amaral

FONE (43) 
 

EX- SERVIDORA DO INSS Fone: 3423-8080

 


