
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM

DIA DOS PAIS

08 de agosto de 2021 - Ano B - Verde

“Quem comer deste pão viverá
eternamente!” Jo 6,51

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Jesus se manifesta como o Pão vivo 
descido do céu, para sustentar nossa caminhada 
rumo ao Pai celeste. Ele continua se revelando na 
partilha do pão e nas pessoas que incansavelmente 
lutam para sustentar e proteger a vida. Celebrando 
o dia dos pais, iniciamos também a Semana Na-
cional da Família, que esta liturgia nos impulsione 
à  defender, promover e valorizar nossas famílias.

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais 
um coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes. Por N.S.J.C. ... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Como o profeta Elias, também nós neces-
sitamos de forças para superar o cansaço da fé na 
travessia do deserto da vida ao encontro do Senhor. 
Essa energia nos é dada pelo pão vivo descido do 
céu, que é Cristo.

I LEITURA - 1Rs 19,4-8

09. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS
Naqueles dias, 4Elias entrou deserto adentro 
e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente 
debaixo de um junípero e pediu para si a morte, 
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Santa Missa Dominical

Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento para sermos menos in-
dignos de aproximar-nos da mesa do Senhor.

(Breve momento de silêncio)

02. CANTO INICIAL
1. Para escutar tua Palavra, me chamaste: aqui 
estou/ Estar à serviço da vida, Jesus Cristo con-
vidou/ Pra viver o seguimento, aqui estou! Aqui 
estou! 

Ref.: Vinde ver como é bom/ Celebrar a voca-
ção, aprender com os talentos de cada um/ Na 
partilha da vida e dons! (bis)
2. Comunidade reunida, é convidada a viver/ O 
evangelho em sua vida, para o chamado respon-
der./ Coragem para a decisão é preciso ter! É 
preciso ter! 

3. E ser presença missionária, discernindo a vo-
cação/ Com atitude solidária à serviço da missão/ 
Disponível pra segui-lo, na oração! Na oração!

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.

06. GLÓRIA  (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
Todos: 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 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 Cris-
to, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! 

07. GLÓRIA  (Versão para o CANTO: 84º Enc.)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor,  Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor. Amém! Amém!



II LEITURA - Ef 4,30-5,2
11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
EFÉSIOS - Irmãos: 30Não contristeis o Espíri-
to Santo com o qual Deus vos marcou como 
com um selo para o dia da libertação. 31Toda 
a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, 
tudo isso deve desaparecer do meio de vós, 
como toda espécie de maldade. 32Sede bons 
uns para com os outros, sede compassivos; 
perdoai-vos mutuamente, como Deus vos per-
doou por meio de Cristo. 5,1Sede imitadores 
de Deus, como filhos que ele ama. 2Vivei no 
amor, como Cristo nos amou e se entregou a 
si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacri-
fício de suave odor. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 6, 41-51

08/agosto/preto/p2 08/agosto/verde/p2

10. SALMO RESPONSORIAL  Sl 33(34) (Mel.:  92º)
Ref.: Provai e vede, provai e vede, provai e vede 
quão suave é o Senhor! 
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, 
seu louvor estará sempre em minha boca. Minha 
alma se gloria no Senhor; que ouçam os humil-
des e se alegrem.
2. Comigo engrandecei o Senhor Deus, exalte-
mos todos juntos o seu nome! Todas as vezes 
que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temo-
res me livrou.
3. Contemplai a vossa face e alegrai-vos, e vos-
so rosto não se cubra de vergonha! Este infeliz 
gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou 
de toda angústia.
4. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos 
que o temem, e os salva. Provai e vede quão 
suave é o Senhor! Feliz o homem que tem nele 
o seu refúgio.

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mel: 98º Enc)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1. Eu sou o pão vivo, descido do céu, quem deste 
pão come, sempre há de viver. Eu sou o pão vivo 
descido do céu, Amém, Aleluia, Aleluia!

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO - Naquele tempo, 41os 
judeus começaram a murmurar a respeito de 
Jesus, porque havia dito: “Eu sou o pão que 
desceu do céu”. 42Eles comentavam: “Não é 
este Jesus, o filho de José? Não conhecemos 
seu pai e sua mãe? Como então pode dizer 
que desceu do céu?” 43Jesus respondeu: “Não 
murmureis entre vós. 44Ninguém pode vir a 
mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu 
o ressuscitarei no último dia. 45Está escrito nos 
Profetas: ‘Todos serão discípulos de Deus’. Ora, 
todo aquele que escutou o Pai e por ele foi ins-
truído, vem a mim. 46Não que alguém já tenha 
visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus 
viu o Pai. 47Em verdade, em verdade vos digo, 
quem crê, possui a vida eterna. 48Eu sou o pão 
da vida. 49Os vossos pais comeram o maná no 
deserto e, no entanto, morreram. 50Eis aqui o 
pão que desce do céu: quem dele comer, nunca 
morrerá. 51Eu sou o pão vivo descido do céu. 
Quem comer deste pão viverá eternamente. E 
o pão que eu darei é a minha carne dada para 
a vida do mundo”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

14. HOMILIA PROFISSÃO DE FÉ

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão) 

(Sejam omitidas durante a pandemia.)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA (Sugestão)

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor mis-
sionário, venho diante de Ti, no seu altar, devolver o 
dízimo dos meus bens, que é fruto do meu trabalho. 
Ele te pertence! Entrego-te com espírito de gratidão, 
honestidade e partilha. Nesta entrega tens também 
a minha vida! Senhor, que este gesto me ajude a 
tomar, cada vez mais, consciência da minha vida 
de cristão, para que eu viva em comunhão e partici-
pação, e me ajude a ser mais e mais santo. Amém.

dizendo: “Agora basta, Senhor! Tira a minha 
vida, pois não sou melhor que meus pais”. 5E, 
deitando-se no chão, adormeceu à sombra do 
junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: 
“Levanta-te e come!” 6Ele abriu os olhos e viu 
junto à sua cabeça um pão assado debaixo 
da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e 
tornou a dormir. 7Mas o anjo do Senhor veio 
pela segunda vez, tocou-o e disse: “Levanta-
-te e come! Ainda tens um longo caminho a 
percorrer”. 8Elias levantou-se, comeu e bebeu, 
e, com a força desse alimento, andou quarenta 
dias e quarenta noites, até chegar ao Horeb, 
o monte de Deus. PALAVRA DO SENHOR.

16. 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/ que 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.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons 
que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos 
oferece. Transformai-os por vosso poder em sacra-
mento de salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. PREFÁCIO DO TEMPO COMUM, IV (MR p. 431)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na 
condição humana, renovou inteiramente a humani-
dade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. 
Ressurgindo, glorioso, da morte, trouxe-nos a vida 
eterna. Subindo, triunfante, ao céu, abriu-nos as 
portas da eternidade. E, enquanto esperamos a ple-
nitude de vosso Reino, com os anjos e com todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:  Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III            (MR p. 482)
Presid.: 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 santidade 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 sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai 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 Se-
nhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 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 mes-
mo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente, e o deu 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 PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: 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 sacrifício de vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício 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 Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós  na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício 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, nosso bis-
po Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero 
e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei as preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a 
eles, esperamos também nós saciarmos eternamen-
te da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!
Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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!

20. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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, 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.

RITO DA COMUNHÃO



23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, o vosso sacramento que acaba-
mos de receber nos traga a salvação e nos confir-
me na vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd - Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148 (149); Mt 17,22-27 
3ª Vd - Ez 2,8-3,4; Sl 118(119); Mt 18,1-5.10.12-14 
4ª Vd - Ez 9,1-7; 10,18-22; Sl 112(113); Mt 18,15-20 
5ª Vd - Ez 12,1-12; Sl 77(78); Mt 18,21-19,1 
6ª Vd - Ez 16,1-15.60-63; Cant.: Is 12,2-6; Mt 19,3-12 
Sb Vd - Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50(51); Mt 19,13-15
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  24. CANTO FINAL
1. Que nenhuma família comece em qualquer de 
repente, que nenhuma família termine por falta 
de amor. Que o casal seja um para o outro de 
corpo e de mente e que nada no mundo separe 
um casal sonhador! Que nenhuma família se 
abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira 
no lar e na vida dos dois.Que ninguém os obrigue 
a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do 
ontem, do hoje em função de um depois! 

Ref.: Que a família comece e termine sabendo 
onde vai e que o homem carregue nos om-
bros a graça de um pai. Que a mulher seja um 
céu de ternura, aconchego e calor e que os 
filhos conheçam a força que brota do amor! 
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Aben-
çoa, Senhor, a minha também (bis) 

21. 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.

22. CANTO DE COMUNHÃO II
Ref.: Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna, diz o Senhor. E eu o 
ressuscitarei, e eu o ressuscitarei, e eu o res-
suscitarei no último dia. 
1. O Senhor é meu Pastor, nada pode me faltar. 
Em verdes pastagens Ele me faz repousar. 

2. Me conduz às águas frescas e minhas forças 
restaura. Me guia a bons caminhos pelo amor de 
seu nome. 

3. Se caminho em vale escuro nada terei a temer. 
Pois estás sempre comigo tranquilizando meu ser. 

4. Um banquete em tua mesa preparas diante 
de mim e me unges com perfume, a minha taça 
transborda 

5. Sua bondade e seu amor sem fim vão me 
acompanhar e na casa do Senhor pra sempre eu 
irei habitar

RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)
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