
Preparar um cartaz ou painel com fotos do(s) padre(s) da paróquia 
(onde  for possível). O mesmo será utilizado na apresentação dos 
dons. A equipe prepara a recordação da vida, lembrando os fatos 
e acontecimentos marcantes: na família, na Igreja, na sociedade 
e no mundo. Antes de qualquer comentário, entoar suavemente 
o refrão até que a assembleia se coloque em clima orante. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o animador(a) acende as velas do presbitério.)

(Frei Luiz Turra)
Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou 
é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Dom Pedro Brito Guimarães) 
1 - Nossos corações em festa se revestem de 
louvor, pois, aqui se manifesta à vontade do 
Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da 
missão, animado e destemido por amor e vocação! 
Cristo, Mestre e Senhor pois, eterno é seu 
amor. Nesta fonte de água viva somos hoje seus 
convivas. 
2 - Nossos passos já se encontram a caminho 
do altar nossas vozes já decantam o que vimos 

proclamar neste mundo tão bonito mas que pede 
redenção nosso “sim” ao Deus bendito por amor 
e vocação! 
3 - Nós queremos operários mensageiros do 
Senhor, que nos façam solidários a serviço do 
amor construtores da justiça empenhados na 
missão contra toda injustiça por amor e vocação! 

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos! É com alegria que nos reunimos para 
celebrar o mistério de nossa fé e nossa vida 
de comunidade. Hoje iniciamos o mês das 
vocações e neste dia lembramos com carinho os 
ministérios ordenados: bispos, padres e diáconos 
que com amor e dedicação levam o Pão da 
Palavra e de Eucaristia às nossas comunidades. 
Na certeza de que Jesus é o Pão Vivo descido do 
Céu e abre o caminho da santidade para aqueles 
que Dele se alimentam, façamos o sinal que nos 
identifica como seguidores de Cristo. Em nome 
do Pai...
Presidente - A graça de Deus nosso Pai, o amor 
de Jesus, o Pão da Vida e a força transformadora 
do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito 
seja Deus...
Animador(a) - Reunidos em comunidade 
neste 18º Domingo do Tempo Comum, somos 
convidados a realizar a partilha solidária dos 
nossos bens e nossos dons, e, reunidos para 
celebrar o Dia do Senhor, trazemos presente os 
fatos e acontecimentos que marcaram a semana 
que passou na família, na comunidade e na 
sociedade (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - “Despojai-vos do homem velho e 
revesti-vos do homem novo, criado à imagem 
de Deus, em verdadeira justiça e santidade”. 
Reconhecendo-nos necessitados da misericórdia 
do Pai, peçamos perdão pelas nossas faltas e 
omissões na realização do seu plano de amor 
e salvação (silêncio). Confessemos os nossos 
pecados.
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- O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-
lhes alimento em abundância; Conduziu-os para 
a Terra Prometida, para o Monte que seu braço 
conquistou.

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (4,17.20-24)

10. Canto De Aclamação (CD Liturgia VII - TC - Ano A)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - O homem não vive somente de pão, mas vive 
de toda Palavra que sai da boca de Deus e não só 
de pão, amém, aleluia, aleluia!
 
11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (6,24-35)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que em Seu Filho Jesus, 
sacia a nossa fome e sede de vida e salvação, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes, elevemos ao Pai os nossos 
pedidos e a cada prece cantemos: “Tua Igreja 
eleva o clamor, escutai nossa prece Senhor”. (DR)

- Senhor, i luminai a Vossa Igreja, nosso 
Administrador Diocesano, nosso Bispo emérito 
Dom Décio, os padres, diáconos, religiosos(as) 
para que sejam cada vez mais comprometidos 
com o anúncio da Boa-Nova. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei aos nossos governantes um 
coração misericordioso capaz de governar com 
justiça para que não falte pão e dignidade ao povo 
brasileiro. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai as pessoas que contribuem 
com a Associação Amigos do Seminário e todos os 
que colaboram na formação dos futuros padres de 
nossa Igreja Particular de Colatina para que vivam 
com dignidade e que o fruto de seu trabalho seja 
sempre abençoado. Nós vos pedimos.
- Senhor, transformai o nosso coração, para que 
vivamos com maior intensidade os gestos de 
solidariedade e partilha, a fim de que entre nós 
não haja tantas pessoas passando fome material 
e espiritual. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai todas as pessoas que sofrem, 
vítimas do Covid 19, sem emprego, sem moradia, 
sem alimento, para que sejam socorridas e que 
não lhes falte o necessário para sobreviver. Nós 
vos pedimos.
Presidente - Oração pela Vocações.
Jesus, Mestre divino, que chamastes apóstolos 
a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos 
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas 
escolas, e continuai a repetir o convite a muitos 

Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos 
e palavras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa, e peço à virgem Maria, 
aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor... 
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo... 
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor... 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Deus da vida que 
em Jesus nos conduz no caminho da santidade, 
cantando o Hino do Glória.
(Fr. Sandro Duda) 
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis)
1 - 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. 
2 - 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. 
3 - Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só Vós 
o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na 
glória de Deus Pai. Amém.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Ó Deus, Vosso 
Filho Jesus é o Pão da Vida. Que Vossa Palavra 
nos alimente e sacie a fome que temos de Vós. 
Dai-nos o Vosso amor para multiplicarmos o pão 
e sabermos reparti-lo. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

7. Leitura do Livro do Êxodo (16,2-4.12-15)

8. Salmo Responsorial (77) 
(CD Cantando os Salmos - Vol II - Ano B)
O Senhor deu a comer o pão do céu. (bis)
- Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, 
e transmitiram para nós os nossos pais, não 
haveremos de ocultar aos nossos filhos, mas à 
nova geração nós contaremos: as grandezas do 
Senhor e seu poder.
- 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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dos nossos jovens. Dai coragem 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. (Paulo VI)

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário apresenta-se o cartaz que foi sugerido, 
apresentando-o para a assembleia e depois para o altar, 
enquanto se canta.

Animador(a) - A Igreja é “sacramento” da 
íntima união com Deus e da unidade de todo 
gênero humano. É o Reino de Cristo que, já 
presente em mistério, se expande por todo o 
mundo pelo poder de Deus. “Pelo Sacramento 
da Ordem, a Igreja é governada e multiplicada 
espiritualmente”. Apresentemos ao Altar do 
Senhor a vida de nossos bispos, padres, diáconos, 
Associação Amigos do Seminário e todas as 
pessoas que contribuem para a formação do Clero 
e a edificação da nossa Igreja.
(José Acácio Santana)
1-Muitas são as vidas, feitas vocação. Hoje 
oferecidas em consagração. Muitas são as vidas 
feitas vocação.
Toma Senhor, nossa vida em ação para mudá-la 
em fruto e missão. Toma Senhor, nossa vida em 
ação para mudá-la em missão.

16. Canto das Oferendas (Pe. José Raimundo Galvão)
Não se deve dizer: nada posso ofertar; pois as 
mãos mais pobres é que mais se abrem para 
tudo dar. 
1 - O Senhor só deseja que em nós tudo seja 
constante, servir quando nada se tem só resta 
dizer: Senhor, eis-me aqui! 
2 - Alegrias da vida momentos da lida eu posso 
ofertar, pois nas mãos do Senhor, um gesto de 
amor não se perderá.

17.  Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus, 
por todos os ministros ordenados e pelas pessoas, 
grupos, ONG’s, movimentos e associações que 
lutam por uma sociedade justa e fraterna.
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)
Terra inteira, louvai ao Senhor, nosso Deus! 
Quem tem fome Ele vem sustentar. Nem a mão 
do opressor poderá nos deter. Exultai! Ele vem 
nos livrar! 
1 - Vou te exaltar, ó meu Senhor por toda a vida 
e bendizer o Teu nome eternamente. Todos os 
dias co’alegria Te aclamar, e Te louvar co’amor. 
2 - Misericórdia e clemência é o Senhor, cheio 
de amor, indulgente e compassivo. Sua bondade 
para todos se estende, sempre se dá no amor! 

3 - Que Tuas obras, ó Senhor, Te rendam graças e Te 
bendiga todo homem que Te ama. Que cantem glória 
ao Teu Reino de bondade: Reino de grande amor!
        

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração! 

18. Pai Nosso
Presidente - A vontade do nosso Pai que está 
nos céus é que sigamos o exemplo do seu Filho 
Jesus para alcançarmos a vida eterna. Rezemos 
confiantes. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - A paz é fruto dos nossos gestos de 
acolhida, perdão, doação de si, partilha dos bens 
e dos dons.  No compromisso de sermos pessoas 
de paz, rezemos em silêncio.

20. Canto de Comunhão (se houver) (Zé Vicente) 
1 - A mesa tão grande e vazia de amor e de 
paz - de paz! Onde há o luxo de alguns, alegria 
não há - jamais! A mesa da Eucaristia nos quer 
ensinar - ah, ah! Que a ordem de Deus, nosso Pai 
é o pão partilhar. 
Pão em todas as mesas, da Páscoa a nova 
certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia! 
A festa haverá e o povo a cantar aleluia! 
2 - A força da morte, a injustiça e a ganância de 
ter - de ter! Agindo naqueles que impedem ao 
pobre viver - viver! Sem terra, trabalho e comida 
a vida não há - não há! Quem deixa assim e não 
age a festa não vai celebrar. 
3 - Irmãos, companheiros na luta vamos dar as 
mãos - as mãos! Na grande corrente do amor, 
na feliz comunhão - irmãos! Unindo a peleja e a 
certeza vamos construir - aqui! Na terra o projeto 
de Deus, todo o povo a sorrir! 
4 - Que em todas as mesas de pobre haja festa 
de pão - de pão! E as mesas dos ricos vazias 
sem concentração - de pão! Busquemos aqui 
nesta mesa do Pai redentor - do céu! A força e a 
esperança que faz todo povo ser povo de Deus! 
5 - Bendito o Ressuscitado, Jesus vencedor - ô, 
ô! No pão partilhado a presença ele nos deixou 
- deixou! Bendita é a vida nascida de quem se 
arriscou - ô, ô! Na luta pra ver triunfar neste 
mundo o amor!

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Ó Pai de amor, Vós 
enviastes Vosso Filho para saciar a nossa fome, 
concedei que, alimentados pela Vossa Palavra 
(e pela Comunhão), possamos também saciar a 
fome de felicidade e paz de tantos irmãos e irmãs 
sofredores. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Jesus apresenta-Se como o “pão” da vida que 
desceu do céu para dar vida ao mundo. Aos que O 
seguem, Jesus pede que aceitem esse “pão” – isto é, 
que escutem as palavras que Ele diz, que as acolham 
no seu coração, que aceitem os seus valores. E deve 
partir de uma profunda convicção de que Só Jesus 
é o “Pão” que nos dá vida. É preciso aderir a Jesus, 
o “pão” que o Pai enviou ao mundo para saciar a 
fome dos homens. A adesão a Jesus implica o deixar 
de ser homem velho e o passar a ser homem novo. 
Aquele que aceita Jesus como o “pão” que dá vida, 
passa a ser uma nova pessoa. O homem velho é 
o homem dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, 
que vive de coração fechado a Deus e aos irmãos. 
O homem novo é o homem atento às propostas de 
Deus, que procura viver na verdade, no amor, na 
justiça, na partilha, que pratica obras de bondade, 
de misericórdia e dá testemunho dos valores de 
Deus. O caminho que percorremos nesta terra é 
sempre marcado pela procura da nossa realização, 
da nossa felicidade, da vida plena e verdadeira. 
Temos fome de vida, de amor, de felicidade, de 
justiça, de paz, de esperança e procuramos, de mil 
formas, saciar essa fome. A ideia de que Deus dá 
ao seu povo o pão necessário para a subsistência 
(proibindo “juntar” mais do que o necessário 
para cada dia) é um convite a não nos deixarmos 
dominar pelo desejo descontrolado de posse dos 
bens, da ganância que nos torna escravos das 
coisas materiais. Só Deus é a nossa segurança, só 
n’Ele devemos confiar, pois só Ele nos liberta e nos 
leva ao encontro da vida definitiva. Na fala sobre 
o “Pão da Vida”, Jesus aponta para uma realidade 
bem maior, ou seja, a partilha, tarefa que Ele não 
fará sozinho, mas com todos os seus seguidores. 
É por meio da partilha que acontece o milagre da 
multiplicação. “A fome de tantas pessoas é sinal 
de que o projeto de Deus não foi respeitado e que 
seu Reino ainda não se completou”. A indiferença 
ao sofrimento e às necessidades das pessoas indica 
uma fé sem compromisso com a mensagem de Jesus. 
Poderemos então aproximar-nos para receber o Pão 
Eucarístico se não estivermos dispostos a partilhar 
com os irmãos o pão material? Qual é a nossa 
atitude diante de tantos irmãos e irmãs sofredores?  

Leituras da Semana
2ª feira: Nm 11,4b-15; Sl 80; Mt 14,13-21
3ª feira: Nm 12,1-13; Sl 50; Mt 14,22-36
4ª feira: Nm 13,1-3a.25b-14,1.26-30.34-35; Sl 105;    
Mt 15,21-28; Mt 9,35-10,1
5ª feira: Nm 20,1-13; Sl 94; Mt 16,13-23
6ª feira: Dn 7,9-10.13-14; Sl 96; 2Pd 1,16-19; Mc 9,2-10
Sábado: Dt 6,4-13; Sl 17; Mt 17,14-20
Domingo: 1Rs 19,4-8; Sl 33; Ef 4,30; 5,2; Jo 6,41-51

23. Refletindo o Ano Missionário Vocacional 
(ler para a assembleia) 
O mês de agosto é tradicionalmente o mês 
vocacional, dedicado à oração, reflexão e ação 
sobre este tema importantíssimo. E como as 
vocações mais sublimes vêm das famílias, rezemos 
pela santificação delas, para serem sementeiras 
de excelentes vocações. Vocação vem do latim 
“vocare”, chamar. É um chamado de Deus para 
uma vida a ele consagrada. A vocação sacerdotal 
é um chamado de Deus para a vida no sacerdócio, 
cujo carisma especial é a dedicação ao ministério 
do culto divino e da salvação das almas. Jesus 
mesmo nos mandou rezar pelas vocações: “Ao 
ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão 
por elas, porque estavam cansadas e abatidas, 
como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos 
discípulos: ‘A messe é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Pedi, pois ao Senhor da messe que 
envie trabalhadores para sua colheita!” (Mt 9, 36-
37). Na Missa com os Bispos, Sacerdotes, religiosos 
e seminaristas na Catedral do Rio, durante a JMJ, 
o Papa Francisco nos falou sobre a necessidade de 
ter sempre presente a nossa vocação. “Creio que é 
importante reavivar sempre em nós este fato, para 
o qual amiúde fazemos vistas grossas entre tantos 
compromissos cotidianos: ‘Não fostes vós que me 
escolhestes; fui eu que vos escolhi’, diz Jesus (Jo 
15,16).  (Dom Fernando Arêas Rifan - Bispo da Administração 
Apostólica Pessoal São João Maria Vianney)

Onde o padre estiver presente, prestar a ele uma breve 
homenagem.

24. Bênção
Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
Amém.  
- O Senhor faça brilhar sobre vós a Sua face e vos 
seja favorável.  Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- “Esforçai-vos pelo alimento que permanece 
até a vida eterna”. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Tarcísio Bóbbio) 
1- Sei que Jesus Cristo vive no coração do irmão/ 
Que sofre, sente e que chora e precisa sim do 
seu pão. Nossa igreja, Mãe Terna: Diocese de 
Colatina, faz esta reflexão, caminha nesta direção. 
Eis agora, uma nova missão! Vamos intensificar um 
novo jeito de ser Igreja, o amor testemunhar… Jesus 
Cristo nos convida a missão e nos faz “esperançar”. 
Pelo caminho nos fala, arde em nossos corações. 
2- Na caminhada, a história revela a beleza 
da ação, na trajetória de tantos leigos, padres 
e bispos, vocacionados e religiosos… Que 
testemunharam com a vida o verdadeiro sentido 
de ser “Igreja em Saída”. 
 
Meditando a Palavra de Deus


