
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM

12 de agosto de 2018
Ano B - Verde
Dia dos Pais

“Quem comer deste pão viverá
eternamente!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Jesus, conhecido como o filho de José e 
de Maria, se manifesta como o Pão vivo descido do 
céu, para sustentar nossa caminhada rumo ao Pai 
celeste. Ele, ainda hoje, 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 Nacional 
da Familía, com o tema: “O Evangelho da família, ale-
gria para o mundo”. Que esta liturgia nos impulsione 
à  defender, promover e valorizar nossas famílias.

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. ... 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

08. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS
Naqueles dias, 4Elias entrou deserto adentro e ca-
minhou 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 repen-
te, 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.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLV  -   Nº 2507

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. 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!

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
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.



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, grita-
ria, 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 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 
sacrifício de suave odor. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 6, 41-51
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 41os judeus começaram a murmu-
rar 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 conhece-
mos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer 
que desceu do céu?” 43Jesus respondeu: “Não mur-
mureis 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 

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 33(34)
     (Melodia: “Provai e vede...”)
Ref.: 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 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 te-
mores 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.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Vamos aclamar o Evan-
gelho, aleluia! (bis)
1. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem deste 
pão come, sempre há de viver.

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 verda-
de, 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, morre-
ram. 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.

13. HOMILIA PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão) 

Presid.: Confiantes no Senhor que nos ama e es-
cuta nossa oração, rezemos:

Todos: Senhor, abençoai e santificai as nossas 
famílias!

1. Deus Pai, Vós que sois a Vida, a Verdade e o 
Amor, fazei que cada família se torne, mediante o 
vosso Filho Jesus e com a força do Espírito Santo, 
fonte de divina caridade e célula viva da Igreja. Re-
zemos ao Senhor...

2. Deus Pai, fazei que o amor que une os pais, re-
forçado pela oração e pela graça do sacramento 
do matrimônio, seja mais forte que toda fraqueza e 
prevaleça ante as disficuldades. Rezemos ao Se-
nhor...

3. Deus Pai, fazei que os filhos encontrem na fa-
mília o fundamento para crescer na verdade e no 
amor, sejam eles promotores de paz e luz às suas 
casas. Rezemos ao Senhor...

4. Deus Pai, fazei que todas as famílias tenham 
trabalho para garantir seu sustento e que Vossa mi-
sericórdia reine nos corações das que são vítimas 
de violência, drogas, do ódio racial e da guerra. Re-
zemos ao Senhor...

(Outras intenções)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 
(Sugestão)

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, 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 participação, e me ajude a ser 

mais e mais santo. Amém.
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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 ofere-
ce. Transformai-os por vosso poder em sacramento de 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA RECONCILIAÇÃO II (MR 
p. 871)
Presid.: Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-podero-
so, 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 Espírito Santo move os corações, de modo que 
os inimigos 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 reconciliação. Por tudo de bom 
que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar 
de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconci-
liados 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 humanida-
de. 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 abandonamos, 
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 bên-
ção 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 misericórdia, 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. 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.: 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 espí-
rito 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, com todos os bispos e o povo que conquis-
tastes. 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, São José, seu esposo, 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 
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
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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.



RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

22. 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. 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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PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana-PR
Comentários e orações: Pe. Anderson Bento
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yacrismusica@gmail.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES
(43) 3422-0418                  ander_bento@hotmail.com

Atenção cantores: o canto pastoral da Diocese 
de Apucarana convida você e seu grupo a acom-
panhar, através da Rádio Desterro FM (106.5), o 
programa “Cantar ao Sol Maior” todas as terças-
-feiras ás 20h00. Sintonize e faça uso de mais este 

instrumento para melhor cantarmos a missa.

  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.
3. Que sejamos seguidores, intercede por nós

E também propagadores, intercede por nós 
Uma igreja em saída, intercede por nós 
Que defende a fé e a vida. Roga por nós, roga 
por nós, intercede por nós.

Srs. Padres e comunidades: Durante todo o pe-
ríodo de vacância da diocese é importante que se 
reze pela escolha do novo bispo. Faça-se uso da 
Missa “para eleição do bispo” presente no Missal 
Romano p.885. Este formulário pode ser utilizado 
indiscriminadamente nas missas semanais, não 
substituindo, porém, as liturgias dominicais, sole-
nidades, festas ou memórias obrigatórias. 

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.

21. CANTO DE COMUNHÃO
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. 

19. REFRÃO ORANTE (95º enc.)
“Enviai Senhor muitos operários, para a 
nossa messe, pois a messe é grande Senhor, 
e os operários são poucos.”

Materiais de Construção
Av. Minas Gerais, 2520  - Vila Nova 

Apucarana-PR  -  E-mail: maltamc@hotmail.com

3423-7080


