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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 05 de agosto de 2012 - Nº 41
DÉCIMO OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Mês Vocacional - Vocação ao Ministério Ordenado
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de Agosto, tempo em que a
Igreja nos convida a rezar pelas vocações. Neste domingo, em especial, celebramos a vocação ao ministério
ordenado: diáconos, padres e bispos. O diácono é aquele que serve aos irmãos na caridade e na solidariedade
cristã. Assiste ao bispo e ao presbítero na liturgia. O presbítero é enviado a pastorear, presidir, coordenar e
animar os serviços na comunidade. É chamado a ser ministro da Palavra e ministro dos sacramentos. O bispo
é consagrado para santificar, ensinar e governar o povo de Deus, em uma diocese. É o presidente da grande
assembleia. Como Igreja, reunida em torno do altar da Palavra e da Eucaristia, rezemos pelo clero de nossa
Arquidiocese, e com renovada alegria iniciemos nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: O SENHOR NECESSITOU DE BRAÇOS PARA AJUDAR A CEIFAR A MESSE. E EU
OUVI SEUS APELOS DE AMOR, ENTÃO RESPONDI: "AQUI ESTOU, AQUI ESTOU!" / 1. Eu vim para dizer que eu
quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi! / 2. Eu vim para dizer que eu quero te ajudar,
eu quero assumir a tua cruz e carregar! / 3. Eu vim para dizer que eu vou profetizar, eu quero ouvir a tua voz e
propagar! / 4. Eu vim para dizer que eu vou te acompanhar e, com meus irmãos, um mundo novo edificar!
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo! TODOS: BENDITO SEJA DEUS,
QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Confessemos os nossos pecados:
TODOS: 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. CEL.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM. CEL.: Senhor,
tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, tende piedade de nós. TODOS:
CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE
NÓS.
4. GLÓRIA a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados! 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! 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. Amém.
5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os
filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para eles a vossa
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criação, e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Atentos à Palavra do Senhor, trabalhemos, não pelo alimento que se perde, mas pelo que permanece
até a vida eterna: Cristo Jesus, o Pão que desceu do céu e dá vida ao mundo.
6. 1ª LEITURA (Ex 16, 2-4.12-15) - Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, 2a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Aarão, no deserto,
dizendo: 3“Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às
panelas de carne e comíamos pão com fartura! Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a
toda esta gente?” 4O Senhor disse a Moisés: “Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá
diariamente e só recolherá a porção de cada dia a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na
minha lei. 12Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ‘Ao anoitecer, comereis carne, e pela
manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus’”. 13Com efeito, à tarde, veio um
bando de codornizes e cobriu o acampamento; e, pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do
acampamento. 14Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa
miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. 15Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre
si: “Que é isto?” Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: “Isto é o pão que o Senhor vos deu
como alimento”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 77/78)
REFR.: O SENHOR DEU A COMER O PÃO DO CÉU. / 1. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, e transmitiram
para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos.: as
grandezas do Senhor e seu poder./ 2. 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./ 3. 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.
8. 2ª LEITURA (Ef 4, 17.20-24) – Leitura da carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, 17eis pois o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja
inteligência os leva para o nada. 20Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, 21se ao menos foi
bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em
Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito
das paixões enganadoras, 23e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. 24Revesti o homem novo, criado
à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS
A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS) / 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!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 6, 24-35) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
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CEL.: Naquele tempo, 24quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às
barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. 25Quando o encontraram no outro lado do mar,
perguntaram-lhe: “Rabi, quando chegaste aqui?” 26Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade, eu vos digo:
estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. 27Esforçai-vos
não pelo alimento que se perde,mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do homem
vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo”. 28Então perguntaram: “Que devemos fazer para
realizar as obras e Deus?” 29Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou”. 30Eles
perguntaram: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? 31Nossos pais
comeram o maná no deserto, como está na Escritura: “Pão do céu deu-lhes a comer”. 32Jesus respondeu: “Em
verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o
verdadeiro pão do céu. 33Pois o Pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. 34Então
pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. 35Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não
terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro
dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os
mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL – CEL.: Irmãos e irmãs, nesta semana de oração pela vocação ao ministério
ordenado, elevemos nossas preces ao Pai, pelos ministros ordenados, para que partilhem o Pão da vida, por
meio da Palavra, da Eucaristia e da caridade. Rezemos juntos: Ó Senhor, dai-nos sempre deste Pão!
TODOS: Ó SENHOR, DAI-NOS SEMPRE DESTE PÃO!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que no seu ministério incessante ao serviço dos cristãos e de
todos os homens seja sempre cheio da sabedoria, da consolação e da fortaleza do Cristo Eucarístico, rezemos
ao Senhor.
TODOS: Ó SENHOR, DAI-NOS SEMPRE DESTE PÃO!
2) Pelo nosso Arcebispo, Dom Sérgio da Rocha e pelos sacerdotes de nossa Arquidiocese, para que sejam
sempre pastores segundo o coração de Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: Ó SENHOR, DAI-NOS SEMPRE DESTE PÃO!
3) Pelos padres idosos e doentes, para que Deus os abençoe e proteja; pelos sacerdotes que enfrentam
dificuldades e perseguições, para que Deus os assista e ilumine, rezemos ao Senhor.
TODOS: Ó SENHOR, DAI-NOS SEMPRE DESTE PÃO!
4) Pelos diáconos de nossa Arquidiocese, para que continuem servindo a Igreja com renovada fé, esperança e
justiça, rezemos ao Senhor.
TODOS: Ó SENHOR, DAI-NOS SEMPRE DESTE PÃO!
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5) Por todos nós aqui reunidos, para que possamos perceber que a caridade e o amor fraterno são frutos da
Eucaristia que tornam visível a união com Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: Ó SENHOR, DAI-NOS SEMPRE DESTE PÃO!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Senhor, nosso Deus, que ao povo de Israel destes o maná e, na plenitude dos tempos, enviastes, o Vosso
Filho, que nos dá o verdadeiro Pão do Céu, saciai a fome e a sede que temos de Vós. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Os grãos que formam a espiga se unem pra serem pão; os homens que são Igreja,
se unem pela oblação. / REFR.: DIANTE DO ALTAR, SENHOR, ENTENDO MINHA VOCAÇÃO: DEVO SACRIFICAR
A VIDA POR MEU IRMÃO. / 2. O grão caído na terra só vive se vai morrer; é dando que se recebe, morrendo
se vai viver. / 3. O vinho e o pão ofertamos, são nossa resposta de amor. Pedimos humildemente: “aceita-nos,
ó Senhor.”
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este
sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV (MR p. 488) – Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação
dar-vos glória: só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para
sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as
coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
TODOS: ALEGRAI-NOS, Ó PAI, COM VOSSA LUZ!
CEL.: Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa
glória. Com eles, também nós, e, por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando
(dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas:
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu
Criador, dominassem toda criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos
pudessem encontrar.
TODOS: SOCORREI COM BONDADE OS QUE VOS BUSCAM!
CEL.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas
na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes o mundo que, chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
TODOS: POR AMOR NOS ENVIASTES VOSSO FILHO!
CEL.: Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E,
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para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e
renovou a vida.
TODOS: JESUS CRISTO DEU-NOS VIDA POR SUA MORTE!
CEL.: E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó
Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para santificar todas as coisas levando à plenitude a
sua obra.
TODOS: SANTIFICAI-NOS PELO DOM DO VOSSO ESPÍRITO!
CEL.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande
mistério que ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA PELO ESPÍRITO!
CEL.: Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam
no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus
discípulos, dizendo: "TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS". Do
mesmo modo, Ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM". Eis o mistério da fé!
TODOS: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
CEL.: Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida
entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda
gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um
sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SACRIFÍCIO DE LOUVOR!
CEL.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa
Bento, o nosso bispo Sergio, seu bispo auxiliar Leonardo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos
os ministros, os fiéis que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos
aqueles que vos procuram de coração sincero.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós
conhecestes a fé.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as
criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
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CEL.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: O PÃO DE DEUS É O PÃO DA VIDA QUE DO CÉU VEIO ATÉ NÓS. / Ó
SENHOR, NÓS VOS PEDIMOS: DAI-NOS SEMPRE DESTE PÃO! / 1. O pão que eu vos dou é a minha própria
carne para a vida do mundo. Eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá eternamente. / 2. Se
comerdes minha carne e beberdes o meu sangue, tereis a vida em vós. No deserto, vossos pais comeram o
maná, mas morreram todos eles. / 3. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu nele.
Meu corpo é a comida e meu sangue é a bebida que alimenta a vida eterna. / 4. Quem come a minha carne e
bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá sempre por
mim. / 5. Eu sou o pão da vida; quem vem a mim, não mais terá fome ou terá sede. 5. Eu sou o pão da vida;
quem vem a mim, não mais terá fome ou terá sede. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a
vida eterna.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Acompanhai, ó Deus, com proteção constante
os que renovastes com o pão do céu e, como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna.
Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO VOCACIONAL
Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos, numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que mantenham
viva a fé e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus pela pregação da sua Palavra e pela
administração dos sacramentos com os quais renovais continuamente os vossos fiéis. Dai-nos santos
ministros do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos guardiões da Eucaristia, o sacramento do supremo
dom de Cristo para a redenção do mundo. Chamai ministros da vossa misericórdia, os quais, através do
sacramento da Reconciliação, difundem a alegria do vosso perdão. Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com
alegria as numerosas inspirações do Espírito do vosso Filho e, dócil aos seus ensinamentos, cuide das
vocações ao ministério sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os Bispos, os sacerdotes, os diáconos, as
pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo para que cumpram fielmente a sua missão no serviço do
Evangelho. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.
(Papa Bento XVI).
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Transfiguração do Senhor, Festa. Dn 7, 9-10.13-14 ou 2 Pd 1, 16-19; Sl 96 (97); Mc 9,2-10
Ter.: S. Sisto II Pp e Comps. Mts., MFac. S. Caetano Presb, MFac. Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Sl 101 (102); Mt 14, 22-36
Qua.: S. Domingos Presb, memória. Jr 31, 1-7; Cant.: Jr 31, 10.11-12ab.13; Mt 15, 21-28
Qui.: Sta Teresa Beneditada Cruz VgMt, MFac. Jr 31, 31-34; Sl 50 (51); Mt 16, 13-23
Sex.: S. Lourenço Diácono Mt, Festa. 2 Cor 9, 6-10; Sl 111 (112); Jo 12, 24-26
Sab.: Sta Clara Vg, memória. Hab 1, 12-2,4; Sl 9A (9); Mt 17, 14-20
Segunda Semana do Saltério
Décimo Oitavo Domingo do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Letras e cifras das músicas acessar: http://www.pastoraldamusica.com.br/

