
19º Domingo do Tempo Comum
09 de agosto de 2015   -   Ano B - Verde

Dia dos Pais

“EU SOU O PÃO QUE DESCEU DO CÉU”.

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia deste domingo nos recorda, 
mais uma vez, sobre a preocupação de Deus em 
oferecer ao povo o pão da vida eterna. Jesus se 
apresenta como o pão da vida e caminho para o Pai. 
Assim como Elias alimentou-se com pão e água e 
caminhou durante quarenta dias e quarenta noites 
até chegar ao Monte Horeb, nós nos alimentamos 
do próprio Cristo que se faz Palavra e Eucaristia, 
buscando, com isso, fortalecer a nossa caminhada 
com o verdadeiro amor que impulsiona o nosso 
agir. Chegamos ao segundo domingo do mês das 
vocações. Hoje é o dia dos pais. Celebremos em 
comunhão com todos eles, os primeiros responsá-
veis por propiciar uma vida digna e feliz aos próprios 
filhos. Iniciamos também hoje a Semana Nacional 
da Familia, com o tema: “o amor é a nossa maior 
missão:  a família plenamente viva”.  

07. 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. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Com suas palavras e gestos, Jesus vem 
nos dizer como chegar à vida verdadeira e definitiva.

I LEITURA - 1Rs 19,4-8

08. 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, 
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 tor-
nou 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 percor-
rer”. 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.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

02. CANTO INICIAL
Ref.: Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Se-

nhor! Pra fazer Tua Vontade pra viver no 
Teu Amor / Pra fazer Tua Vontade pra viver 
no Teu amor / Eis-me aqui Senhor!

1. O Senhor é o Pastor que me conduz / Por 
caminhos nunca vistos 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 respon-
di: 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!

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 vós Senhor, graças e louvor! (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 2351

Presid.: No início desta celebração eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconciliação 
e comunhão com Deus e  com os irmãos e irmãs. 
(Pausa)

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



II LEITURA - Ef 4,30-5,2

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS EFÉSIOS
Irmãos: 30Não contristeis o Espírito 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 
perdoou por meio de Cristo. 5,1Sede imita-
dores 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 sacrifício de suave odor. Palavra 
do Senhor.

EVANGELHO - Jo 6, 41-51
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12. 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 

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 34(33)
     (Melodia: Ap. 92º Enc. – “Provai e vede”)
Ref.: Provai e vede, provai e vede, provai e vede 

quão suave é o senhor! (Bis)
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, 

seu louvor estará sempre em minha boca. 
Minha alma se gloria no Senhor; que ou-
çam os humildes e se alegrem.

2. Comigo engrandecei o Senhor Deus, exal-
temos todos juntos o seu nome! Todas as 
vezes que o busquei, ele me ouviu, e de 
todos os temores me livrou.

3. Contemplai a vossa face e alegrai-vos, e 
vosso 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.

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

Evangelho, aleluia! (bis)
1. Eu sou o pão vivo descido do céu, 

quem deste pão come, sempre há 
de viver.

LITURGIA EUCARÍSTICA

céu”. 42Eles comentavam: “Não é este Je-
sus, 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 discípu-
los de Deus’. Ora, todo aquele que escutou 
o Pai e por ele foi instruído, 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 eter-
namente. E o pão que eu darei é a minha 
carne dada para a vida do mundo”. Palavra 
da Salvação.

13. HOMILIA PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
Ó Cristo, príncipe da Paz, fazei que ecoe em nos-
sos ouvidos o som de vosso imensurável convite: 
“segue-me”. Continuai dispensando vossos dons de 
amor `aqueles que se dignaram a aceitar um dia o 
vosso chamado `a vida. Exortai a vossa Igreja na 
pessoa do Santo Padre, do nosso Pastor Diocesa-
no, de todo o clero, das irmãs e irmãos religiosos e 
de todos os fieis leigos e leigas reunidos e consa-
grados na vossa grande família, a se empenharem 
cada vez mais no testemunho do Santo Evangelho, 
que é fonte de paz, semente de amor e esperança 
para todos que consagraram a sua vida a Deus, a 
fim de santificar a sua vocação por meio do vosso 
Santo Nome. Amém.

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Os dons que trago aqui são o que fiz, o 

que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois 
comungarei. Assim, tudo o que é meu, sin-
to também que é de Deus.

Ref.: Esforço, trabalhos e sonhos, o amor 
concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com 
Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai 
na alegria.

2. Jesus nos quis chamar para o seguir e 
ajudar, e aqui nos vai dizer como servir e 
oferecer. Deus pôs nas minhas mãos, para 
eu partir com meus irmãos...
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16. 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 sacramento de salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.   

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA RECONCILIAÇÃO II     
     (MR p. 871)
Presid.: Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-
-poderoso, e por causa de vossa ação no mundo 
vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da 
humanidade, dividida em contínua discórdia, 
sabemos por experiência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espí-
rito Santo move os corações, de modo que os ini-
migos voltem à amizade, os adversários se dêem 
as mãos e os povos procurem reencontrar a paz.
Todos: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa 
paz!

Presid.: Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a 
busca da paz vença os conflitos, que o perdão 
supere o ódio, e a vingança dê lugar à recon-
ciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de 
misericórdia, não podemos deixar de vos louvar 
e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados 
cantamos (dizemos) a uma só voz: 
Santo, Santo, Santo,...

Presid.: Deus de amor e de poder, louvado sois 
em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso 
nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva 
toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis 
aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos 
chega a vossa paz.
Todos: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa 
paz!

Presid.: Deus, nosso Pai, quando vos abando-
namos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, 
entregando-o à morte para que voltássemos a 
vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, 
celebramos a reconciliação que vosso Filho nos 
mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos 
pedimos: Santificai, por vosso Espírito, estas 
oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, 
durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a 
bênção de ação de graças e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. Naquela mesma noite, tomou nas 
mãos o cálice, e proclamando a vossa misericór-
dia, 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 PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o 
mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho 
nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua 
morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que 
nos destes: o sacrifício da perfeita reconciliação.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!

Presid.: Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos 
também como vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos 
o mesmo espírito de reconciliação e de paz.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!

Presid.: Ele nos conserve em comunhão com 
o Papa Francisco e nosso Bispo Celso Antônio, 
com todos os bispos e o povo que conquistastes. 
Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os 
seres humanos e instrumento da vossa paz.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!

Presid.: Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, 
à mesa do vosso Filho em união com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, 
reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, 
os homens e as mulheres de todas as classes e 
nações, de todas as raças e línguas, para a ceia 
da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso 
Senhor.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo 
nos reconciliou!

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.

18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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.

RITO DA COMUNHÃO
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

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

  22. CANTO FINAL
1. É no campo da vida que se esconde um 

tesouro, vale mais que o ouro, mais que a 
prata que brilha. É presente de Deus, é o céu 
já aqui, o amor mora ali e se chama família.

Ref.: Como é bom ter a minha família, como 
é bom! Vale a pena vender tudo mais para 
poder comprar este campo que esconde um 
tesouro, que é puro dom; é meu ouro, meu 
céu, minha paz, minha vida, meu lar.

2. Até mesmo o céu desejou ser família, para 
que a família desejasse ser céu. Nela se faz 
a paz no ouvir, no falar e, na arte de amar, o 
amargor vira mel.

3. Na família a mentira não se dá com a ver-
dade, e a fidelidade sabe o peso da cruz. 
Porque lá há amor, há renúncia e perdão, há 
também oração e o chefe é Jesus.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 2Cor 9,6-10; Sl 111; Jo 12,24-26 
3ª Vd - Dt 31, 1-8; (Sl) Dt 32,3-12; Mt 18,1-5.10.12-14
4ª Vd - Dt 34,1-12; Sl 65; Mt 18,15-20 
5ª Vd - Js 3,7-10a-11.13-17; Sl 113A;  Mt 18,21-19.1
6ª Vd - Js 24,1-13; Sl 135; Mt 19,3-12
Sb Vd - Js 24,14-29; Sl 15; Mt 19, 13-15 
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19. CANTO DE COMUNHÃO
1. Quando te domina o cansaço, e já não 

puderes dar um passo, quando o bem ao 
mal ceder, e tua vida não quiser ver um 
novo amanhecer: Levanta-te e come! (bis) 
Que o caminho é longo, caminho longo! 
Ref.: Eu sou teu Alimento, ó caminheiro! 
Eu sou o Pão da Vida verdadeiro! Te faço 
caminhar, vale e monte atravessar, pela 
Eucaristia, Eucaristia! 

2. Quando te perderes no deserto, e a mor-
te então sentires perto, sem mais forças 
pra subir, sem coragem de assumir o que 
Deus de ti pedir: Levanta-te...

20. CANTO OPCIONAL- 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 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 San-
to/ 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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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)
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