
Preparar e colocar em lugar visível na porta da Igreja, um bonito 
cartaz com o tema da Semana Nacional da Família, juntamente 
com um pão grande que serão utilizados na apresentação dos 
dons. Preparar a recordação da vida. Convidar os pais para 
a procissão de entrada (onde for possível). Para dar início à 
celebração, cantar de forma 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 - Nossa Igreja necessita de mais fibra e mais 
vigor e de gente que acredita no chamado do 
Senhor que dê pão a quem tem fome e justiça a 
quem tem pão e bendiga o seu nome por amor 
e vocação!

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, é com 
grande alegria que estamos reunidos para fazer 
memória da Páscoa do Senhor. Jesus, o Pão da 
Vida, vem ao nosso encontro e se oferece como 
sustento para prosseguirmos com coragem em 
seu caminho. Em comunhão com todos os que 
celebram o Dia do Senhor, façamos o sinal de 
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Comemoramos hoje o dia dos pais 
e iniciamos a Semana Nacional da Família que 
traz como tema: “A alegria do amor na família”. 
Trazemos também outros fatos que marcaram as 
nossas vidas nesta semana que passou (recordação 
da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração arrependido e humilde, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo e 
peçamos perdão de nossas faltas e omissões 
(silêncio). Arrependidos, supliquemos o Seu 
perdão.
(Zé Martins) 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos nosso Deus que nos 
deu Seu Filho como o Pão que nos alimenta para 
a vida eterna.

01

ANO MISSIONÁRIO VOCACIONAL
Dia dos Pais e Início da Semana Nacional da Família

Deus nos reúne

Ano B - XXXI - Nº 1892 - 19º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 08/08/2021

Ritos Iniciais

O Dia do Senhor
 Celebração Dominical da Palavra de Deus



02

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Pai de Jesus e nosso, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai que escuta o clamor dos seus 
filhos e filhas, supliquemos, confiantes. A cada 
pedido, cantemos: Acolhei nossa prece Senhor! 
Sobre nós derramai vosso amor! (D.R.)

- Senhor, fortalecei os pastores da vossa Igreja, o 
Papa Francisco, os Bispos, Padres e Diáconos para 
que continuem firmes na missão de anunciar a 
todos os povos, o Vosso projeto de amor, fonte 
de vida e salvação. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai a vida de nossos governantes 
para que trabalhem por um Brasil justo e solidário 
e na igualdade de direitos, onde todos vivam com 
dignidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai os fiéis das Paróquias: Santa 
Clara de Assis e São Domingos, que celebram a 
festa de seus padroeiros, para que este momento 
de fé e devoção fortaleça a união entre seus 
membros e o amor ao próximo. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os pais, para que à 
luz da Vossa Palavra eduquem seus filhos e filhas 
no caminho da fé, ensinando-os a vivenciarem os 
valores cristãos na família e na sociedade. Nós 
vos pedimos.
Presidente - Oração pela Família. 
Deus, nosso Pai, somos irmãos e irmãs em 
Jesus, teu Filho, uma família, no Espírito do 
teu amor. Abençoa-nos com a alegria do amor. 
Faça-nos pacientes e compassivos, amáveis e 
generosos, acolhendo os que mais precisam. 
Ajuda-nos a viver o teu perdão e a tua paz. Protege 
todas as famílias com o cuidado do teu amor, 
especialmente àqueles por quem rezamos agora: 
(Em silêncio lembremos dos nossos familiares e outras pessoas) 
Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança, 
protege-nos com o teu amor, faça-nos sempre 
agradecidos pelo dom da vida que partilhamos. 
Isto te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário uma família entra com o cartaz e o pão que 
foram preparados anteriormente. Em frente ao altar ergue-os 
para a assembleia, depois vira-se para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Iniciando hoje a Semana Nacional 
da Família e comemorando o Dia dos Pais, o 
Senhor Jesus apresenta-se como Pão da Vida. 
Ele é o alimento espiritual que sustenta nossa 
fé, o amor a Deus e aos irmãos. Apresentemos 
ao altar do Senhor a vida de todos os pais que 
cumprem fielmente a missão de manter viva a 
vida familiar com o pão material e o Pão Espiritual 
que alimenta para a vida eterna.

(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, 
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 
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 
Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, 
na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno e 
bondoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-
nos cada vez mais um coração de filhos para 
alcançarmos um dia a herança que prometestes. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Lindberg Pires - Waldeci Farias)
Purificai, Senhor, meus ouvidos,/ purificai, 
Senhor, meu coração./ Para ouvir e guardar vossa 
Palavra! (bis)

7. Leitura do Primeiro Livro dos Reis (19, 4-8) 

8. Salmo Responsorial (33) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B ) 
Provai e vede quão suave é o Senhor! (bis) 
- Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu 
louvor estará sempre em minha boca. Minha alma 
se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se 
alegrem! 
- Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos 
todos juntos o seu nome! Todas as vezes que o 
busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores 
me livrou. 
- Contemplai a sua 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.
- 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! 

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios (4, 30-5,2) 

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII) 
Aleluia, 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, Amém! 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (6, 41-51) 

Deus nos fala

Nossa resposta
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(Pe. Lúcio Floro - Ir. Míria T. Kolling) 
Nós somos uma família, este altar assim nos faz: 
e a gente vai repartir o amor, o pão e a paz! (bis)

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 - Demos graças e louvores ao Senhor 
nosso Deus, por todos aqueles que acolhem Jesus 
o Pão vivo e testemunham a Vida Nova oferecida 
por Ele.
(Reginaldo Veloso) 
Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. 
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do 
Espírito. (bis)
1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo 
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos 
consagrar. De amor oferta sem mancha; para 
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, 
de sua graça o louvor. 
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia 
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho 
amado. Que com seu sangue consegue para nós 
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem 
comparação! 

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 - Rezemos com amor e confiança a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - Irmãos, diante de tantas situações 
de sofrimento que vive nosso mundo, hoje 
renovamos a fé em Jesus, Pão vivo, descido do céu 
e nos comprometemos a fazer nossa parte para 
que as situações injustas sejam transformadas e 
vivamos o amor, a partilha, a solidariedade e a 
paz. (Rezemos em silêncio pela paz no mundo.) 

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! 

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, bendito 
sejais por este encontro e pela alegria que vem 
de Jesus Cristo, Pão Vivo descido do céu. Que Ele 
seja o alimento a sustentar em nós a Vossa vida. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Refletindo o Ano Missionário Vocacional  
(ler para a assembleia) 
Há muitas vocações especiais na Igreja. Na vida 
religiosa, temos o chamado à profissão dos 
conselhos evangélicos, na qual se segue mais de 
perto a Cristo, numa vida totalmente consagrada 
a Deus, à construção da Igreja e à salvação do 
mundo, a fim de se alcançar a perfeição da caridade, 
preanunciando assim a glória Celeste. O Concílio 
Vaticano II sublinhou uma verdade da Tradição da 
Igreja: a vocação universal à santidade: “O Senhor 
Jesus, mestre e modelo divino de toda a perfeição, 
pregou a todos e a cada um dos seus discípulos, de 
qualquer condição que fossem, a santidade de vida, 
de que ele próprio é autor e consumador… Todos 
os fiéis, seja qual for o seu estado ou classe, são 
chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição 
da caridade…, são convidados e obrigados a tender 
para a santidade e perfeição do próprio estado… 
‘Os que se servem deste mundo, não se detenham 
nele, pois passa a figura deste mundo’ (1 Cor 7,31)” 
(Lumen Gentium, cap. V). Neste segundo domingo 
de agosto em que celebramos o Dia dos Pais é 
oportunidade privilegiada para resgatar e destacar 
a importância da paternidade no contexto social, 
político, econômico e eclesial em que vivemos. “O 
exercício da paternidade diz da graça humana de 
poder participar da paternidade Divina. A partir 
da fé, Deus é Pai. Deus gera. E a possibilidade do 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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está em crise. Quando pensamos que chegamos 
ao limite de nossas possibilidades, a experiência 
de Deus reforça a nossa fé e nos põe de novo 
a caminho. Se cremos em Deus, mesmo nas 
crises mais fortes de desânimo conseguiremos 
forças para nos levantar. O evangelho de hoje é a 
continuação do discurso de Jesus sobre o sinal do 
pão. Muitos dos que ouviram Jesus dizer que Ele é 
o pão vivo descido do céu, pão da vida, alimento 
para a vida eterna, começaram a questionar 
suas palavras, porque conheciam apenas sua 
dimensão humana: diziam que era filho de José 
e, por isso, não acreditaram Nele. Deus jamais 
nos abandona, mas é preciso ter fé, abrir-se a 
seu amor em qualquer que seja a dificuldade, 
atender à sua proposta por mais desafiadora 
que nos pareça. É preciso ter a certeza que nos 
propõe o Salmo: “Todas as vezes que o busquei, 
ele me ouviu, e de todos os temores me livrou.” 
Deus jamais abandona os que vivem segundo 
seu amor. Ele enviou-nos seu próprio Filho para 
ser nosso alimento na caminhada e, desta forma, 
propõe que vivamos de acordo com o espírito de 
Jesus, seguindo o modo como Ele mesmo viveu. 
São Paulo nos explica, na segunda leitura: “Sede 
imitadores de Deus, como filhos que ele ama”. 
Esta é uma proposta realmente desafiadora, para 
não dizer que parece mesmo impossível: imitar 
a Deus, como fazer isto? O próprio Paulo nos 
explicita: “Sede bons uns com os outros, sede 
compassivos; perdoai-vos mutuamente como 
Deus vos perdoou por meio de Cristo”. Na verdade, 
esta proposta está totalmente sintonizada no 
mandamento do amor que Jesus nos deixou; seu 
único mandamento: amar-vos uns aos outros 
como Ele nos amou. Na radicalidade de seu 
amor por nós, entregou-se a si mesmo por nossa 
salvação. Como diz o documento de Aparecida, 
“para ficarmos verdadeiramente parecidos com 
o Mestre, é necessário assumir a centralidade do 
mandamento do Amor”, mas não da nossa forma 
de amar, selecionando a quem amar, como amar, e 
sim, como nos diz o mesmo documento:  amando 
“com a medida de Jesus”. Esta é a diferença. 

Leituras da Semana
2ª feira: Dt 10,12-22; Sl 147; Mt 17,22-27
3ª feira: 2Cor 9,6-10; Sl 111; Jo 12,24-26
4ª feira: Dt 34,1-12; Sl 65; Mt 18,15-20
5ª feira: Js 3,7-10a.11.13-17; Sl 113; Mt 18,21-19,1
6ª feira: Js 24,1-13; Sl 135; Mt 19,3-12
Sábado: Js 24,14-29; Sl 15; Mt 19,13-15; 
Domingo: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44; 1Cor 15,  
20-27a; Lc 1,39-56

exercício da paternidade diz desta possibilidade 
de participar, como pai, da geração da vida”. O dia 
dedicado à vocação para a vida e a família permite 
dialogar sobre a importância do papel do pai na 
Igreja e na sociedade. A importância do pai no 
contexto em que vivemos é fundamental. (Fragmentos 
de Dom Fernando Arêas Rifan e CNBB)  

24. Gesto Concreto
- Preparar uma breve e singela homenagem aos 
pais.
- Durante esta Semana Nacional da Família 
reservar um momento do dia para oração em 
família.

25. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós. 
- Deus, Pai da família humana, guardai e fazei 
prosperar o lar de todos vós. Amém. 
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- Eu sou o Pão Vivo descido do céu. Sejam pão 
partilhado para a vida do mundo. Ide em paz e 
que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

26. Canto Final (Pe. Zezinho) 
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, no hoje e em função de um depois. Que 
a família comece e termine sabendo onde vai, e 
que o homem carregue nos ombros 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. Abençoa, 
Senhor, a minha também. (bis) 

Meditando a Palavra de Deus
Na primeira leitura, logo de início, surpreende-
nos a figura do grande profeta Elias, prostrado, 
à espera da morte. Mesmo quem vive uma 
profunda relação com Deus pode ter seus 
momentos de crise. Por causa da sua luta contra 
a idolatria do povo e a corrupção dos poderosos, 
o profeta é perseguido pelo rei Acab e pela rainha 
Jezabel. Assustado com as consequências de sua 
pregação, cansado de ter que “dar murro em 
ponta de faca”, o profeta foge para o deserto, e 
pede a Deus a morte, pois já não aguenta mais 
o peso da missão. Esse é o “deserto” interior de 
Elias, causado pela incompreensão das pessoas, 
pela rejeição ao anúncio que Deus lhe confiou, e 
pela consciência da sua limitação e fragilidade. Ele 


