
17º DOMINGO DO TEMPO COMUM

29 de julho de 2018
Ano B - Verde

“Eucaristia: dom da inefável caridade de Deus.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Necessitados de força, de coragem e per-
severança, participamos da ceia do Senhor, onde se 
realiza a multiplicação dos pães – Jesus, o Pão da 
vida, sacia nossa fome e nos convida a abrir nossas 
mãos e nosso coração para gestos de partilha e 
vencermos nossas dificuldades e a fome do mundo. 
Jesus saciou concretamente pessoas que tinham 
fome e se revelou como pão, levando-nos a um au-
têntico compromisso com a solidariedade. Estamos 
reunidos para a festa da partilha – da Palavra, do 
Pão e da vida.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, sois o amparo dos que em vós 
esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é forte, 
ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, 
para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo 
os bens que passam, que possamos abraçar os que 
não passam. Por N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A preocupação de Deus em saciar a “fome” 
de vida dos homens é concreta. As leituras deste 
domingo dizem-nos que Deus conta conosco para 
repartir o seu “pão” com todos aqueles que têm “fome” 
de amor, de liberdade, de justiça, de paz e esperança.

I LEITURA - 2Rs 4,42-44

08. LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DOS REIS
Naqueles dias, 42veio também um homem de Baal-
-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem 
de Deus, pães dos primeiros frutos da terra: eram 
vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: 
“dá ao povo para que coma”. 43Mas o seu servo res-
pondeu-lhe: “como vou distribuir tão pouco para cem 
pessoas?” Eliseu disse outra vez: “Dá ao povo para 
que coma; pois assim diz o Senhor: “Comerão e ainda 
sobrará”. 44O homem distribuiu e ainda sobrou, confor-
me a palavra do Senhor. PALAVRA DO SENHOR.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLV  -   Nº 2505

02. CANTO INICIAL(95º encontro)
1. Às tuas portas, Senhor,/ nossos pés já se de-
tém, para entrar com fervor/ na feliz Jerusalém! 
Tua casa é nossa casa;/ nós somos o teu povo: 
cantando um canto novo,/ Teu nome santo vimos 
proclamar!
Ref.: Alegres entramos/ pra juntos louvar-te, Se-
nhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu amor!
2. Povo de Deus, és feliz,/ porque Ele te esco-
lheu,/ para contigo habitar/ e fazer-te povo seu!
Na terra peregrino,/ destino é o Monte Santo... 
Aclama com teu canto/ o Deus bendito que hoje 
vem a ti!
3. Narram tua glória, Senhor,/ toda a terra, o mar e 
os céus...mas quem sustenta o louvor/ é a voz dos 
filhos teus. Correr ao teu encontro: eis nossa alegria! 
És fonte que sacia/ a nossa fome e sede de amor!

Presid.: O senhor disse: “Quem dentre vós estiver 
em pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-
nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente 
do fundo do coração.

(Breve momento de silêncio)

06. GLÓRIA (95º encontro)
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, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vos-
sos 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 interces-
sor, 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!

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
TODOS: Cristo, piedade. Piedade de nós! 
Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

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



II LEITURA - Ef 4,1-6

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
EFÉSIOS
Irmãos: 1Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a ca-
minhardes de acordo com a vocação que recebes-
tes: 2com toda a humildade e mansidão, suportai-vos 
uns aos outros com paciência, no amor. 3Aplicai-vos 
a guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. 
4Há um só Corpo e um só Espírito, como também 
é uma só a esperança à qual fostes chamados. 5Há 
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, 6um só 
Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por 
meio de todos e permanece em todos. PALAVRA 
DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 6,1-15
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 1Jesus foi para o outro lado do mar 
da Galiléia, também chamado de Tiberíades. 2Uma 
grande multidão o seguia, porque via os sinais que 
ele operava a favor dos doentes. 3Jesus subiu ao 
monte e sentou-se aí, com seus discípulos. 4Estava 
próxima a Páscoa, a festa dos judeus. 5Levantando 
os olhos, e vendo que uma grande multidão estava 
vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: “onde 
vamos comprar pão para que eles possam comer?” 
6Disse isso para pô-lo a prova, pois ele sabia muito 
bem o que ia fazer. 7Filipe respondeu: “nem duzentas 
moedas de prata bastariam para dar um pedaço de 
pão a cada um”.  8Um dos discípulos, André, o irmão 
de Simão Pedro, disse: 9“está aqui um menino com 
cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso 
para tanta gente?” 10Jesus disse: “fazei sentar as pes-
soas”. Havia muita relva naquele lugar, e lá sentaram, 
aproximadamente, cinco mil homens. 11Jesus tomou 

09. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 144(145)
(Melodia: “Quem semeia entre lágrimas”)

Ref.: Saciai os vossos filhos, ó Senhor! (bis)
1. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, 
e os vossos santos com louvores vos bendigam! 
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e 
saibam proclamar vosso poder!
2. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 
e vós lhes dais no tempo certo o alimento; vós 
abris a vossa mão prodigamente e saciais todo 
ser vivo com fartura.
3. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo 
em toda obra que ele faz. Ele está perto da pes-
soa que o invoca, de todo aquele que o invoca 
lealmente.

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
Um grande profeta surgiu entre nós e se mos-
trou: É Deus que seu povo visitou!

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui 
estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. 
O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar.
Ref.: A liberdade haverá, a igualdade haverá; e 
nessa festa, onde a gente é irmão, o Deus da 
vida se faz comunhão! (bis)
2. Na flor do altar o sonho da paz mundial. A luz 
acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro aber-
to o amor se derrama total no nosso altar.
3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus. Ben-
ditos sejam o trabalho e a nossa união. Bendito seja 
Jesus, que conosco estará além do altar.

os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam 
sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo 
com os peixes. 12Quando todos ficarão satisfeitos, 
Jesus disse aos discípulos: “recolhei os pedaços que 
sobraram, para que nada se perca!” 13Recolheram 
os pedaços e encheram doze cestos com as sobras 
dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. 
14Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles 
homens exclamavam: “este é verdadeiramente o Pro-
feta, aquele que deve vir ao mundo”. 15Mas, quando 
notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-
-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o 
monte. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Oremos com fé a Deus Pai, por intermédio 
de Jesus Cristo nosso Salvador, pelas necessida-
des de toda a humanidade, dizendo:

R. Ouvi, Senhor, a nossa oração. 
1. Pelo nosso Administrador diocesano, pelos pres-
bíteros e diáconos, ministros extraordinários e de-
mais fiéis que glorificam a Deus através do serviço 
à comunidade, rezemos ao Senhor...      
2. Pelos que têm fome de pão e de esperança, que 
repartem os seus bens e pelos que estendem a mão 
aos caídos e marginalizados, rezemos ao Senhor...     
3. Pelos cristãos perseguidos por causa da fé, pe-
los que se empenham a viver em paz com todos, 
pelos presos, pelos doentes e pelos falecidos, re-
zemos ao Senhor...     
4. Por esta assembleia litúrgica, para que receba a 
graça de anunciar o mistério que lhe foi manifesta-
do, rezemos ao Senhor...

(Outras intenções: Sede vacante; escolha do novo 
bispo; necessidades sociais, etc.)     
Presid.: Deus, que saciais a nossa fome, fazei-nos 
repartir, com os mais necessitados, o pão que gra-
tuitamente recebemos de vossas mãos. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém. 



17. ORAÇÃO EUCARISTÍCA II (MR p. 478)

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. Ele é a vossa 
palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso 
salvador e redentor, verdadeiro homem, concebido 
do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, 
para cumprir a vossa vontade e reunir um povo 
santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora 
da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar 
a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa 
grandeza e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e X o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso!
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando li-
vremente 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 ALIAN-
ÇA, 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 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó 
Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agra-
decemos 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 
Espírito 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 
caridade, 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 
ressurreição 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, com 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 Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre!
Todos: Amém!
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RITOS DA COMUNHÃO

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que 
estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, 
nos santifiquem na vida presente e nos conduzam 
à eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

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

20. CANTO DE COMUNHÃO 
Ref.: Bem aventurados são todos os santos/ 
Bem aventurado quem busca a santidade / 
Eternamente, bem aventurados.
1. Os pobres de espírito quem constrói comunida-
de / para quem seu Deus é tudo é valor absoluto. 
2. Aquele que é aflito com as dores do despre-
zado / todo aquele que é manso quer os povos 
apaziguados. 
3. Quem tem misericórdia compreende os limita-
dos / quem perdoa sempre e sempre e consola 
os cansados. 
4. O puro de coração que no bem sempre acredita 
/ quem é reto na intenção e sincero com seu irmão. 
5. É feliz o corajoso que luta pela justiça / perse-
guido e caluniado nunca põe seu Deus de lado.
6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo / que 
se doa pelos outros põe sorriso em muitos rostos.

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

RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Recebemos, ó Deus, este sacramento, me-
morial permanente da paixão do vosso Filho; fazei 
que o dom da vossa inefável caridade possa servir 
à nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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  22. 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.

Centro Vocacional Diocesano
Fone:(43)3423-6811 e-mail: sav.secretaria@hotmail.com

Deus te chama, seja também um padre ! 

POR QUE VALE A PENA SER PADRE?

(Testemunho do Pe. Oscar Rodrigues de Sou-
za - Paróquia São Francisco de Assis - Arapon-
gas - PR)

 “Sede misericordioso, como também 
vosso Pai é misericordioso” (Lc. 6,36). 
 Foi assim que tudo começou. Certo dia, 
um sábado à tarde, cheguei na casa paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Itagua-
jé - PR. Conversando com o nosso pároco – Pe. 
José Cardoso Santana (Pe. Zezinho) – ele me 
disse que tinha algo muito importante para falar 
comigo, disse: “Oscar, você já pensou em ser 
Padre?” Imediatamente eu disse não. Ele conti-
nuou: “Pense e depois responda-me”. Diante do 
convite surgiram muitos questionamentos: Foi 
um simples convite? Foi um chamado de Deus? 
Será essa a vontade de Deus? Ou esse Padre 
está com “onda”?, pensei. Muitas coisas passa-
ram pela minha cabeça. Deixar família, amigos, 
a comunidade, ficar longe de todos, do trabalho 
na liturgia, da catequese, etc? Após alguns dias 
encontrei a resposta quando o mesmo Pe. Ze-
zinho disse na Santa Missa: “Jovem, a Igreja 
precisa de Padres e Jesus conta com você” e 
“Fazei isso em memória de mim”. Percebi que 
quem me chamava era o próprio Jesus. 
 Hoje entendo que é Deus quem me 

chamou para essa missão. Ser um servo D’ele, 
um sacerdote, um “pai” (padre) à semelhança de 
Cristo, que amou e deu sua vida ao povo pobre, 
simples e marginalizado. Acredito na Providên-
cia, meu porto seguro para a missão que foi-me 
confiada e para a qual sou designado. Sou um 
simples Padre Diocesano. Amo a minha Dioce-
se e meus irmãos de Presbitério. Procuro viver 
a humildade, a paciência e a mansidão, uma 
vida simples como viveram os santos: o Bispo 
de   Annecy, o padre de Ars e o santo de Assis... 
Estes são exemplos que procuro seguir. 
 Por que vale a pena ser Padre? Porque 
sou “pai” de uma comunidade inteira. O padre 
é o homem da Palavra de Deus, da Eucaristia, 
do perdão e da bênção; é exemplo de humilda-
de, de penitência 
e de tolerância; é 
o pregador e pro-
pagador da fé cris-
tã. Enfim, o padre 
é discípulo (Mt 
28,19ss), homem 
do Evangelho com 
espírito missio-
nário para que os 
paroquianos(as) 
também tenham 
um espírito segun-
do o Evangelho.
               
              Pe. Oscar Rodrigues
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Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
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SUGESTÕES E INFORMAÇÕES
(43) 3422-0418                  ander_bento@hotmail.com

Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono;

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.


