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INTRODUÇÃO – Irmãos caríssimos, hoje nós nos propomos a refletir sobre famílias. Segundo o documento
de Aparecida, nº 432, a família é um “dos tesouros mais importantes” e “patrimônio da humanidade”. É
uma instituição divina, que traz consigo benefícios para o casal, para os filhos, para a Igreja e para a
sociedade. É lugar de realização humana, geração da vida, formação de valores cristãos e por tais
faculdades, também é chamada de Igreja Doméstica. Rezemos, pois, pela santificação de nossas famílias,
para que elas sejam lugar do cultivo do amor, da comunhão, do diálogo, da acolhida, do perdão, da
realização humana, da fidelidade e da paz. Celeiros de autênticos e verdadeiros cristãos. Roguemos a Deus,
de modo especial, por todos os pais, os quais recebem de Deus o dom e a missão de criar seus filhos, afim
de que vivam tal vocação na verdade e na alegria. Iniciemos com alegria nossa celebração, cantando.
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 graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para
que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade
de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que vos tornastes pobre para nos
enriquecer, tende piedade de nós. . TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que viestes
para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
TODOS: AMÉM.
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) - 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
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Caríssimos irmãos, as leituras de hoje nos convidam a ter uma confiança filial em Deus, que, para
além de nossas murmurações e incertezas na caminhada de fé, não cessa de providenciar o alimento
espiritual que nos sustenta. Ouçamos com devoção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (1 Rs 19, 4-8) – Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, 4Elias entrou deserto adentro e caminhou 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”. 5 E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, 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 caminho longo 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - Do Salmo 33/34)
REFR.: PROVAI E VEDE QUÃO SUAVE É O SENHOR!/ 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 humildes e se
alegrem./ 2. 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./ 3. Contemplai a sua face e alegrai-v0s, e
vosso 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 teme e os salva./ Provai e vede quão
suave é o Senhor:/ Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!
8. 2ª LEITURA (Ef 4, 30-5,2) – 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, gritaria, 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. 5.1 Sede 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. ALELUIA, ALELUIA,
ALELUIA!/ 1. Eu sou o pão da vida,/ descido do céu,/ quem deste pão come, sempre, há de viver./ Eu sou o
pão vivo, descido do céu,/
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 6, 41-51) 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!
CEL.: Naquele tempo, 41os judeus começaram a murmurar 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 conhecemos seu pai
e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?” 43Jesus respondeu: “Não murmureis entre vós.
44
Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. 45Está
escrito nos Profetas: ‘Todos serão discípulos de Deus’. Ora, todo aquele que 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.
47
Em verdade, 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, morreram. 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. 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 caríssimos, apresentemos a Deus que é Pai, nossas necessidades
de filhos e cheios de confiança, digamos: Pai Nosso, ouvi as nossas preces!
TODOS: PAI NOSSO, OUVI AS NOSSAS PRECES!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que continue professando que os pais são os primeiros
educadores dos filhos quanto aos valores humanos e à fé cristã, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI NOSSO, OUVI AS NOSSAS PRECES!
2) Pelos governantes de nosso país, para que respeitem o plano natural de Deus a respeito da família,
constituída unicamente pela união de um homem e de uma mulher, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI NOSSO, OUVI AS NOSSAS PRECES!
3) Rezemos pela santificação de nossas famílias, para que cultivem o amor, o diálogo, a acolhida e o
perdão, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI NOSSO, OUVI AS NOSSAS PRECES!
4) Pelos pais do mundo inteiro, para que sejam sinais de bênção para seus filhos, e que deles recebam
sempre, uma generosa gratidão filial, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI NOSSO, OUVI AS NOSSAS PRECES!
5) Pelos pais e pelas mães que sofrem a perda de um filho; pelos que estão abandonados nos asilos e pelos
que não são obedecidos e nem se fazem respeitar, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI NOSSO, OUVI AS NOSSAS PRECES!
6) Pelos filhos, para que a exemplo de Cristo que em toda sua vida terrena dedicou obediência filial a José
e a Maria, possam acolher com amor os ensinamentos e os conselhos de seus pais, rezemos ao Senhor.
TODOS: PAI NOSSO, OUVI AS NOSSAS PRECES!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Ó Pai, escutai as súplicas dos Vossos filhos, que mergulhados na imensidão do Vosso amor, não
cessam de confiar na Vossa paterna proteção.
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.: Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à
vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por
Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS III: Jesus, caminho para o Pai – MR (P. 854) - CEL.: Na verdade, é
justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Pai santo, Senhor
do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa justiça tudo
governais. Tendo se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa
palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que para vós, a verdade que nos liberta e a
vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados
para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito.
Por essa razão agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, cantando (dizendo) a
uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos
reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
TODOS: O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
CEL.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI O VOSSO ESPÍRITO SANTO!
CEL.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, ao fim da ceia, Ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou 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: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do
vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade
para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E
concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.

TODOS: ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso papa
Bento, o nosso bispo Sergio, seu auxiliar Leonardo, com todos os Bispos, presbíteros e diáconos e todo o
povo que conquistastes.
TODOS: CONFIRMAI O VOSSO POVO NA UNIDADE!
CEL.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu
mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade
e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
TODOS: AJUDAI-NOS A CRIAR UM MUNDO NOVO!
CEL.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
TODOS: CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
CEL.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os
Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 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. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: O PÃO DA VIDA, A COMUNHÃO, NOS UNE A CRISTO E AOS IRMÃOS.
/ E NOS ENSINA ABRIR AS MÃOS PARA PARTIR, REPARTIR O PÃO. / 1. Lá no deserto a multidão com fome
segue o Bom Pastor. Com sede busca a nova palavra: Jesus tem pena e reparte o pão. / 2. Na Páscoa Nova
da Nova Lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: “Isto é meu Corpo por vós doado: tomai,
comei!” / 3. Se neste Pão, nesta Comunhão, Jesus, por nós, dá a própria vida, vamos também repartir os
dons, doar a vida por nosso irmão. / 4. Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas hão de ser luz;
encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. / 5. Não é feliz quem não sabe dar. Quem não
aprende a lição do altar de abrir a mão e o coração, para doar-se no próprio dar. / 6. Abri, Senhor, estas
minhas mãos, que, para tudo guardar, se fecham! Abri minh’alma, meu coração, para doar-me no eterno
dom!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos
de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. 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
CANTOS OPCIONAIS
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, do hoje e em
função de um depois. / REFR.: 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) / 2. Que marido e mulher
tenham força de amar sem medida, / que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. / Que as
crianças aprendam no colo o sentido da vida, / que a família celebre a partilha do abraço e do pão. / Que
marido e mulher não se traiam, / nem traiam seus filhos, / que o ciúme não mate a certeza do amor entre
os dois. / Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho, / seja a firme esperança de um céu aqui
mesmo e depois.
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Ss. Ponciano Pp e Hipólito Presb. Mts. MFac. Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148; Mt17, 22-27
Ter.: S.Maximiliano Maria Kolbe PresbMt., memória. Ez 2, 8-3,4; Sl 118 (119); Mt 18, 1-5.10.12-14
Qua.: Ez 9,1-7; 10,18-22; Sl 112 (113); Mt 18,15-20
Qui.: Sto Estêvão da Hungria, MFac. Ez 12, 1-12; Sl 77 (78); Mt 18,21-19,1
Sex.: Ez 16, 1-15.60.63 ou Ez 16, 59-63; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R/.1c)
Sab.: Nossa Senhora no Sábado, MFac. Ez 18, 1-10.13b.30-32; Sl 50 (51); Mt 19,13-15
Terceira Semana do Saltério
Décimo Nono Domingo do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Letras e cifras das músicas acessar: http://www.pastoraldamusica.com.br/

