Ano B / Tempo Comum / Verde
17º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Onde vamos comprar pão para que
eles possam comer?”

Nº 2114 - 26/07/2015
3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer
ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamonos necessitados da misericórdia do Pai (pausa). Confessemos
os nossos pecados:
T. 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.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

RITOS INICIAIS
A. Caros irmãos e irmãs, a liturgia de
hoje é um grande convite a vivermos a
experiência da partilha - que se torna
uma marca decisiva no seguimento de
Jesus, atitude de seus discípulos - partilha
que gera vida e solidariedade, vence o
egoísmo e constrói um mundo onde reina
o amor. Iniciemos nosso encontro, onde
Deus mesmo partilha sua vida conosco!
1. CANTO DE ABERTURA
Eis-me aqui, Senhor! / Eis-me aqui, Senhor! //:Pra fazer
tua vontade, / pra viver no teu amor.:// Eis-me aqui, Senhor.
1. O Senhor é o Pastor que me conduz, / por caminho nunca
visto me enviou, / sou chamado a ser fermento, sal e luz
/ e, por isso, respondi: Aqui estou!
2. Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu como
profeta e trovador / da história e da vida do meu povo /
e, por isso, respondi: Aqui estou!
3. Ponho a minha confiança no Senhor, / da esperança sou
chamado a ser sinal, / seu ouvido se inclinou ao meu
clamor / e, por isso, respondi: Aqui estou!
2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a
comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus
amados! / A vós louvam, Rei celeste, / os que foram
libertados.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos,
/ damos glória ao vosso nome, / vossos dons
agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de
Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor,
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!
5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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.
P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. A Palavra de Deus nos convida a
abrir os olhos para tantos necessitados
e, principalmente, tomar a atitude da
partilha como gesto transformador
de nossa realidade. Ouçamos com
atenção!

6. PRIMEIRA LEITURA (2Rs 4,42-44)
Leitura do Segundo Livro dos Reis.
Naqueles dias, veio também um homem de Baal-Salisa,
trazendo em seu alforge 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”. Mas o seu servo respondeu-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’”. O homem distribuiu e ainda
sobrou, conforme a palavra do Senhor.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 144 (145)
Saciai os vossos filhos, ó Senhor!
• 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!
• 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.
• É justo o Senhor em seus caminhos, / é santo em toda
obra que ele faz. / Ele está perto da pessoa que o invoca,
/ de todo aquele que o invoca lealmente.
8. SEGUNDA LEITURA (Ef 4,1-6)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a
caminhardes de acordo com a vocação que recebestes:
com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos
outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a
unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só Corpo
e um só Espírito, como também é uma só a esperança à
qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um
só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre
todos, age por meio de todos e permanece em todos.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)
Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu
povo sofrido; um grande profeta surgiu entre nós, Amém!
Aleluia! Aleluia! Amém!
10. EVANGELHO (Jo 6,1-15)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da
Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande
multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava
a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se
aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a
festa dos judeus. Levantando 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?” Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo
sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: “Nem
duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço
de pão a cada um”. Um dos discípulos, André, o irmão
de Simão Pedro, disse: “Está aqui um menino com cinco
pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta

gente?” Jesus disse: “Fazei sentar as pessoas”. Havia muita
relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente,
cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deus graças e
distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto
queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos
ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: “Recolhei
os pedaços que sobraram, para que nada se perca!”
Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as
sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido.
Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens
exclamavam: “Este é verdadeiramente o Profeta, aquele
que deve vir ao mundo”. Mas, quando notou que estavam
querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de
novo, sozinho, para o monte.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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.
12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Confiantes no Senhor, apresentemos nossa prece,
partilhando com Ele nossos projetos, anseios e sonhos:
L. Senhor, olhai por vossa Igreja para que, na partilha
de seus dons, talentos e bens, possa sempre ser casa de
comunhão e solidariedade, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, fortalecei nosso bispo, Dom Pedro Carlos
Cipollini, que hoje assume o pastoreio de nossa
Diocese, para que seja sempre atento à vossa Palavra e
às necessidades de vosso povo, assim como o Apóstolo
Santo André, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, conservai na saúde e na paz Dom Nelson, que
a partir de hoje se torna nosso bispo emérito, para que
seu testemunho entre nós nos leve ao coração do Bom
Pastor, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, abençoai nossos avós, para que em sua missão
transmitam a sabedoria e a experiência às novas gerações,
nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
(Preces da comunidade)
S. Atendei, Senhor nosso Deus, nossos pedidos e súplicas
e ajudai-nos a sermos promotores da partilha e do amor.
P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Recordando o pedido de Eliseu
e de Jesus, partilhemos no altar
a nossa vida, juntamente com o
pão e o vinho, certos de que a
solidariedade e a fraternidade são
atitudes que renovam o mundo.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Nos caminhos deste mundo onde andei, / a tristeza me
cortou o coração: / ao ver homem contra homem,/ ao
ver vida contra vida, / desespero e solidão, / violência
sem medida.
Que poderei ao Senhor apresentar, / além da oferta do
vinho e do pão? / Em procissão eu me achego ao teu
altar / e te ofereço por inteiro o coração.
2. Este encontro planifica o meu viver / e descubro qual a
minha vocação: / sem reserva e sem temor, / trabalhar
pela verdade, / espalhando pelo chão / as sementes da
bondade.
3. O meu nome está escrito no seu livro: / os meus dias e
as minhas intenções. / Quando ando e quando paro, /
pelas costas, pela frente, / quando canto e quando falo,
/ teu olhar está presente.
14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da 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. P.C.N.S.
T. Amém.
15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó
Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote
verdadeiro que sempre se oferece por nós todos,
mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela
ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos,
louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa
voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para
cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu
e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas
alturas!
S. Senhor, vós, que sempre quisestes ficar muito perto
de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por
ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas
ofertas se mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus
apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
S. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe
deste Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica
esperando sua volta.
S. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus,
nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos
a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue
dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao Santo Padre, o papa Francisco ser bem firme
na fé, na caridade, e a Nelson, que é administrador
apostólico desta Igreja, muita luz para guiar o seu
rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe
de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos
e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos que chamastes para outra vida, na vossa
amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem
felizes no reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o
vosso reino que também é nosso.
S. 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.
T. Amém.
16. RITO DA COMUNHÃO
S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu
divino ensinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o
vosso nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a
vossa vontade, / assim na terra como no céu; / o pão
nosso de cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas
ofensas, / assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido; / e não nos deixeis cair em tentação, / mas
livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do
Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe,
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.

S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com
um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer
deste Pão, viverá eternamente! Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno (a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo (a).
A. A Eucaristia nos mostra que não é possível partilhar o
pão da vida eterna sem comprometer-se verdadeiramente
com os deveres da solidariedade humana. Alimentemonos deste compromisso de vida.
17. CANTO DE COMUNHÃO
1. O pão que não se reparte/ não mata a fome, deixa de
ser pão. / Vida se torna mais vida, / quando é vivida
na condivisão.
Ô ô ô ô ô, eu vivia fugindo de Cristo / e não lhe dava
o meu coração. / Ô ô ô ô ô, mas aqui os meus olhos se
abriram, / quando repartiram comigo o pão!
2. Na mesa do nosso Deus, / há lugar para todos, há
vinho e pão. / É o próprio Deus quem se doa, / liberta
e perdoa, e envia em missão.
3. A mesa da Eucaristia / nos quer ensinar um mistério
profundo: / Corpo de Cristo é comida, / seu Sangue é
bebida pra vida do mundo.
4. Na mesa, o pão partilhado, / é fonte de vida, de
amor, comunhão. / Sinal que a vida é serviço, / real
compromisso de libertação.

5. São partes deste caminho, / chamado e proposta,
resposta e missão. / Deus caminha com a gente, /
lançando a semente da ressurreição.
18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Recebemos, ó Deus, este sacramento,
memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei
que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa
salvação. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Após aprendermos na escola de Jesus a
grande lição da partilha e da solidariedade
como gesto que transforma, partamos em
missão, pois o pão e a vida em plenitude
precisam chegar a todos. Não tenhamos
medo, pois o próprio Pai está agindo e
permanecendo conosco!
19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
20. CANTO
Feliz de quem caminha / tendo Deus no coração,
//:Quem faz da sua vida / uma eterna procissão.://
1. Escolhi o Cristo como companhia, / escolhi o Reino,
como vocação, / escolhi o mundo, como moradia /
escolhi o pobre como meu irmão.
2. Quero ver o mundo, com o teu olhar / e a dor da vida,
com teu coração. / Vou levar ajuda a quem precisar, /
vou cantar a vida como uma canção.
3. Quero descobrir minha vocação: / leiga, religiosa ou
sacerdotal. / Quero ver meu povo todo em missão,/
numa Igreja toda ministerial.

“26 DE JULHO – SÃO JOAQUIM E SANT’ANA: DIA DOS AVÓS”
Hoje a Igreja celebra os pais da Virgem
Maria, os avós de Jesus: São Joaquim
e Sant’Ana. Na casa deles, veio ao
mundo Maria, trazendo consigo
aquele mistério extraordinário da
Imaculada Conceição; na casa deles,
cresceu, acompanhada pelo seu amor
e pela sua fé; na casa deles, aprendeu
a escutar o Senhor e a seguir a sua
vontade.
São Joaquim e Sant’Ana fazem parte
de uma longa corrente que transmitiu
a fé e o amor a Deus, no calor da
família, até Maria, que acolheu em seu
seio o Filho de Deus e o ofereceu ao
mundo, ofereceu-o a nós. Vemos aqui
o valor precioso da família como lugar

privilegiado para transmitir a fé!
Olhando para o ambiente familiar,
queria destacar uma coisa: hoje, na
festa de São Joaquim e Sant’Ana,
no Brasil como em outros países, se
celebra a festa dos avós. Como os avós
são importantes na vida da família,
para comunicar o patrimônio de
humanidade e de fé que é essencial
para qualquer sociedade! E como é
importante o encontro e o diálogo
entre as gerações, principalmente
dentro da família.
O Documento de Aparecida nos
recorda: “Crianças e anciãos
constroem o futuro dos povos; as
crianças porque levarão por adiante a

LEITURAS DA SEMANA
2a feira: Ex 32,15-24.30-34; Sl 105(106); Mt 13,31-35.
3a feira: Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Sl 102(103); Mt 13,36-43.
4a feira: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34); Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42.
5a feira: Ex 40,16-21.34-38; Sl 83(84); Mt 13,47-53.
6a feira: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sl 80(81); Mt 13,54-58.
Sábado: Lv 25,1.8-17; Sl 66(67); Mt 14,1-12.
18º DTC: Ex 16,2-4.12-15; Sl 77(78); Ef 4,17.20-24; Jo 6,24-35.

história, os anciãos porque transmitem
a experiência e a sabedoria de suas
vidas” (Documento de Aparecida,
447). Esta relação, este diálogo entre
as gerações é um tesouro que deve
ser conservado e alimentado! Nesta
Jornada Mundial da Juventude,
os jovens querem saudar os avós.
Saudamos os avós. Eles, os jovens,
saúdam os seus avós com muito
carinho e lhes agradecem pelo
testemunho de sabedoria que nos
oferecem continuamente.
Regina Coeli
26 de julho de 2013
Papa Francisco
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