COR LITÚRGICA: Verde

ANO XX - 29/07/2018 - Nº 1087- ANO LITÚRGICO B

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
17° DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A): Nossa celebração de
hoje, centrada na multiplicação dos
pães, alimenta a nossa fé e nos faz
mais unidos como Igreja, pois o pão
eucarístico é um sinal do que devemos
ser em nossa comunhão de vida. De
forma especial, a Palavra de Deus nos
diz que Ele quer contar conosco para
repartir o seu “pão” com todos
aqueles que têm “fome” de amor, de
liberdade, de justiça, de paz, de
esperança. Celebremos manifestando
nossa disposição para isso!

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.
PR.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
Canto: Senhor, tende piedade de
nós. / Cristo, tende piedade de nós. /
Senhor, tende piedade de nós.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
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. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: De coração contrito e humilde,
aproximemo-nos do Deus justo e
santo, para que tenha piedade de nós,
pecadores.
Silêncio Orante

PR.: Confessemos os nossos pecados:
AS.: Confesso a Deus todopoderoso e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes por

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
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
PR.: 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.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (2 Reis 4, 42-44)
Leitor(a): Leitura do segundo livro
dos Reis.
Naqueles dias, 42veio também um
homem de Baal-Salisa, trazendo em
seu alforje 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". 43Mas 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"'. 440 homem
distribuiu e ainda sobrou, conforme a
palavra do Senhor. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (Sl144)
Refrão: Saciai os vossos filhos, ó
Senhor!
SALMISTA: 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!
SALMISTA: 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.
SALMISTA: 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. 2ª LEITURA (Ef 2, 13-18)
Leitor(A): Leitura da Carta de São
Paulo aos Efésios.
Irmãos: 1Eu, prisioneiro no Senhor, vos
exorto a caminhardes de acordo com a
vocação que recebestes: 2com toda a

humildade e mansidão, suportai-vos
uns aos outros com paciência, no
amor. 3Aplicai-vos a guardar a unidade
do espírito pelo vínculo da paz. 4Há
um só Corpo e um só Espírito, como
também é uma só a esperança à qual
fostes chamados. 5Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, 6um só Deus
e Pai de todos, que reina sobre todos,
age por meio de todos e permanece
em todos. Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia,
1. Um grande profeta surgiu,/ surgiu e
entre nós se mostrou;/ é Deus que seu
povo visita,/ seu povo, meu Deus
visitou!

que sobraram, para que nada se
perca". 13Recolheram os pedaços e
encheram doze cestos com as sobras
dos cinco pães, deixadas pelos que
haviam comido. 14Vendo o sinal que
Jesus tinha realizado, aqueles homens
exclamaram: "Este é verdadeiramente
o Profeta, aquele que deve vir ao
mundo". 15Mas, quando notou que
estavam querendo levá-lo para
proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de
novo, sozinho, para o monte. Palavra
da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO
Após homilia, momento de silêncio
para oração pessoal.

12. PROFISSÃO DE FÉ
10. EVANGELHO (Jo 6, 1-15)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo João.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: Naquele tempo, 1Jesus foi para o
outro lado do mar da Galileia, também
chamado de Tiberíades. 2Uma grande
multidão o seguia porque via os sinais
que ele operava a favor dos doentes.
3
Jesus subiu ao monte e sentou-se aí,
com seus discípulos. 4Estava próxima a
Páscoa, a festa dos judeus.
5
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? 6Disse isso para
pô-los à prova, pois ele mesmo sabia
muito bem o que ia fazer. 7Filipe
respondeu: "Nem duzentas moedas de
prata bastariam para dar um pedaço
de pão para cada um". 8Um dos
discípulos, André, o irmão de Simão
Pedro, disse: 9"Está aqui um menino
com cinco pães de cevada e dois
peixes. Mas o que é isso para tanta
gente?" 10Jesus disse: "Fazei sentar as
pessoas". Havia muita relva naquele
l u g a r, e l á s e s e n t a r a m ,
aproximadamente, cinco mil homens.
11
Jesus tomou os pães, deu graças e
distribuiu-os aos que estavam
sentados, tanto quanto queriam. E fez
o mesmo com os peixes. 12Quando
todos ficaram satisfeitos, Jesus disse
aos discípulos: "Recolhei os pedaços

13. PRECES DA COMUNIDADE
*Sugere-se que a equipe de liturgia
formule preces que expressem a vida
da comunidade.

PR.:Irmãos e irmãs, elevemos com
gratidão nossas preces ao Pai, que nos
dá o Pão do Céu e nos providencia o
pão de cada dia, para que não faltem
forças para a luta nesta vida nem a
esperança na vida eterna. Rezemos
juntos:
AS.: Dai-nos, Senhor, o Pão de cada
dia!
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que,
vivendo a Eucaristia como partilha de
seus dons e talentos, incentive a
humanidade à partilha e ao
compromisso com a defesa da vida em
todas as suas instâncias. Rezemos:
2. Pelos católicos leigos que atuam em
cargos e posições de responsabilidade
social, para que sejam, com firmeza e
sabedoria, fiéis colaboradores na
edificação do bem comum. Rezemos:
3. Pelas as organizações que
combatem a fome e a miséria no
mundo, para que o pão repartido com
os pobres seja sinal de real
solidariedade entre irmãos. Rezemos:
4. Pelos avós de nossa comunidade,
para que em sua missão transmitam a
sabedoria e a experiência às novas
geraçõese continuem nos ensinando a
viver retamente os mistérios da nossa
fé eucarística com renovado zelo,
carinho e esperança. Rezemos:
5. Por todos nós aqui reunidos, para

que a comunhão do Corpo e Sangue
de Cristo nos leve um dia a participar
da vida eterna. Rezemos:
PR.: Ó Pai, que nos destes Vosso Filho,
que sacia a fome do vosso povo, ouvi
as nossas preces e fazei que
encontremos a nossa alegria na
abundância dos vossos dons. Por
Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha
PR.: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:
1. A ti, meu Deus, elevo meu coração, /
elevo as minhas mãos, meu olhar,
minha voz. / A ti, meu Deus, eu quero
oferecer / meus passos e meu viver, /
meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar
/ e a tua bondade infinita me perdoar. /
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu
coração. / Eu quero sentir o calor de
tuas mãos.
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
PR.: Irmãos, irmãs, vamos juntos dar
graças a Deus, repartindo o pão
consagrado, em memória de Jesus que
se encontra em nossa mesa e nos dá o
seu perdão. Cantemos.
Um Ministro Extraordinário da Eucaristia
deposita sobre o altar as espécies
consagradas. A comunidade canta:

AS.: Eu quis comer esta ceia agora,/
pois vou morrer, já chegou minha
hora.
Comei, tomai,/ é meu corpo e meu
sangue que dou./ Vivei no amor:/ Eu
vou preparar a ceia na casa do Pai.
(bis)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: Tendo celebrado vossa palavra de
vida, oferecemos, agora, nossa
fidelidade a vossa Palavra, nossa
dedicação ao vosso serviço. Acolhei
nossos dons e renovai em nossos
corações a alegria de nossa fé.

AS.: A vós, Senhor, nossa honra,
nosso louvor! Venha a nós vosso
Reino de amor!
PR.: Bendito sejais, Senhor, nestes
dons que vos oferecemos que são
também dons de vossa bondade e de
vosso amor por nós.
PR.: A criação inteira vos bendiz pela
ressurreição de Jesus que renova a
certeza de que a morte será vencida e
de que o Reino vai chegar a nossa
terra.
PR.: Por este sinal do corpo de vosso
Filho, apressai a vinda de vosso Reino
e recebei o louvor de todo o universo e
de todas as pessoas que vos buscam.
RITO DE COMUNHÃO
PR.: Que essa nossa louvação chegue
a vós, em nome de Jesus, que nos
ensinou a rezar:
AS.: Pai Nosso...
*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de deus, aquele
que tira o pecado do mundo...
AS.: Senhor, eu não sou digno...

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
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.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: 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. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Corações ao alto.
AS.: O nosso coração está em Deus.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: 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):
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: 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.
AS.: Mandai vosso Espírito Santo!
PR.: 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.
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!
PR.: Eis o mistério da fé!
AS.: 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.

PR.: 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.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: 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.
AS.: O Espírito nos una num só
corpo!
PR.: 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.
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Dai ao santo Padre, o Papa
Francisco, ser bem firme na Fé e na
Caridade, e a Marco Aurélio, que é
bispo desta Igreja, Evaristo, bispo da
Prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã,
muita luz para guiar o seu rebanho!
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, os apóstolos e todos os santos,
que na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
AS.: Esperamos entrar na vida
eterna!
PR.: 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
pra todos preparastes.
AS.: A todos dai a luz que não se
apaga!
PR.: E a nós, que agora estamos
reunidos e somos povo santo e
pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também é
nosso.
PR.: 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.
AS.: Amém!

17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Antes de participar do banquete
da Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,

AS.: 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.

juntos, como o Senhor nos ensinou:

da vossa inefável caridade possa
servir à nossa salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS

AS.: Pai nosso que estais nos céus,

18. CANTO DE COMUNHÃO

20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

santificado seja o vosso nome;

Refrão: O pão da vida, a comunhão,

PR.: Enviai, Senhor, muitos operários

venha a nós o vosso reino, seja feita

/ nos une a Cristo e aos irmãos. / E

para a vossa messe.

a vossa vontade, assim na terra

nos ensina abrir as mãos / para

AS.: Pois a messe é grande, Senhor,

como no céu; o pão nosso de cada

partir, repartir o pão. (bis)

e os operários são poucos.

dia nos daí hoje, perdoai-nos as

1. Lá no deserto a multidão / com fome

nossas ofensas, assim como nós

segue o Bom Pastor. / Com sede busca

perdoamos a quem nos tem

a nova palavra: / Jesus tem pena e

ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.

reparte o pão.

21. COMUNICAÇÕES
22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

2. Na Páscoa Nova da Nova Lei, /

A bênção e a despedida ficam a

quando amou-nos até o fim, / Partiu o

critério do presidente

pão, disse: “isto é meu Corpo / por vós

23. CANTO FINAL

doado: tomai, comei!”

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, / ao

protegidos de todos os perigos,

3. Se neste Pão, nesta Comunhão, /

teu chamado de amor responder. /

enquanto, vivendo a esperança,

Jesus, por nós, dá a própria vida, /

Na alegria te quero servir, / e

aguardamos a vinda de Cristo

Vamos também repartir os dons, / doar

salvador.

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, paratudo guardar, se fecham!” /
Abri minh´alma, meu coração, / para
doar-me no eterno dom!

Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e

AS.: Vosso é o Reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: 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.
AS.: Amém!

anunciar o teu Reino de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando
teu amor, / pois disponível estou,
// para servir-te Senhor! (bis)
2. Dia a dia tua graça me dás, / nela
se apóia o meu caminhar. / Se estás
ao meu lado, Senhor, / o que, então,
poderei eu temer?

Momento de silêncio para oração
pessoal.

PR.: A paz do Senhor esteja sempre

19. ORAÇÃO DEPOIS DA

convosco.

COMUNHÃO

AS.: O amor de Cristo nos uniu.

PR.: Recebemos ó Deus, este

A saudação e antífona de comunhão

sacramento, memorial permanente da

ficam a critério do presidente

paixão de vosso Filho; fazei que o dom
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