
DEUS NOS REÚNE

Canto de contemplação: “Ó luz do Senhor, 
que vem sobre a Terra, inunda meu ser, 
permanece em nós (2x)

1. ACOLHIDA: 

Anim.: Sejam todos bem vindos à nossa 
comunidade para celebrar o 18º Domingo 
do Tempo Comum.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Para todos os seus filhos, Deus 
tem a mesma medida de justiça, ainda que 
cada um tenha sua hora de iniciar a busca 
pelo caminho do seu Reino. Iniciemos esta 
celebração, cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 24 (CD 13), 53

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 161 (CD 3), 163 
(CD 3)

Dir.: Contritos, reflitamos sobre nossas 
faltas, e as entreguemos ao Senhor, pedindo 
perdão. Cantemos. 

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 214 i

Dir.: Glorifiquemos a Deus, cantando.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vosso Filho 
Jesus é o pão que dá a vida ao mundo. 
Que sua Palavra nos alimente e sacie a 
fome que temos de vós. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 16,2-4.12-15

9. SALMO RESPONSORIAL: 77 (78)

O Senhor deu a comer o pão do céu.

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.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

O Senhor deu a comer o pão do céu.

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.

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.

10. SEGUNDA LEITURA: Ef 4,17.20-24

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O homem não vive somente de pão, 
mas vive de toda a palavra que sai 
da boca de Deus e não só de pão. 
Amém. Aleluia, aleluia!

12. EVANGELHO: Jo 6,24-35

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Professemos a nossa fé.

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Após nos alimentarmos da Palavra de 
Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos, 
após cada prece, pedindo: 

“Senhor, atendei o nosso pedido.”

– Senhor, fazei a vossa Igreja verdadeira 
divulgadora do caminho do Reino, para 
que aqueles que – perdidos – embora 
sedentos do vosso alimento, saibam por 
onde seguir, nós vos pedimos;

– Senhor, suscitai nas famílias o desejo de 
fazer de sua casa, um templo onde todos 
possam ser tocados pela vossa Graça, e 
viverem segundo vossos desígnios, nós 
vos pedimos;

– Senhor, recuperai a saúde dos vossos 
filhos que foram atingidos pela pandemia 
que assola o mundo, e fortalecei os fami-
liares que perderam seus entes queridos, 
nós vos pedimos;

– Senhor, iluminai os cientistas e os profis-
sionais de saúde que estão dedicando seu 
trabalho em busca do controle e atenuação 
dos efeitos da crise de saúde porque passa 
o planeta, nós vos pedimos.

Dir.: Escutai Senhor esses nossos pedidos 
e, se for de vossa vontade, fazei que eles 
se realizem em nossas vidas, por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20), 
397 (CD 20)

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de 
Deus.  Nesta oferta apresentamos agra-
decidos o que realizamos em sua graça, 
enquanto cantamos ... (ou outra forma 
espontânea).

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai, a oração 
que seu Filho nos ensinou.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

CAMINHADA_1_AGOSTO.indd   2 13/07/2021   16:43:50



03

19. COMUNHÃO: 494, 502 (CD 14) 

20. RITO DE LOUVOR: 844, 842

Dir.: (O dirigente motiva a comunidade 
a expressar os seus louvores e, depois, 
canta-se um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, com o pão de 
vossa Palavra, que não nos deixais faltar, 
renovais a nossa vida, novas forças vós 
nos dais. Sendo assim, temos certeza 
de que vossa graça nos fará sempre ter 
este alimento que nos leva à salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde! 
Amém. 

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre vós a 
sua face e se compadeça de vós! Amém.
 
Dir.: O Senhor volte para vós o seu rosto 
e vos dê a paz! Amém. 

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe! 

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24), 650 
(CD 26)

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Nm 11,4b-15; Sl 80(81),
 12-13.14-15.16-17 (R/. 2a); 

Mt 14,13-21
3.ª-feira: Nm 12, 1-13; Sl 50 (51), 3-4. 

5-6a. 6bc-7. 12-13(R/. cf. 
3a); Mt 14, 22-36

4.ª-feira: Nm 13, 1-2.25 – 14, 1.26-
30.34-35; Sl 105 (106), 6-7a. 
13-14. 21-22. 23 (R/. 4a); 

 Mt 15, 21-28
5.ª-feira: Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 

1,16-19; Sl 96 (97),1-2.5-6.9 
(R/. 1a.9a); Mc 9,2-10

6.ª-feira: Dt 4,32-40; Sl 76(77),12-
13.14-15.16 e 21 (R/. 12a); 
Mt 16,24-28

Sábado: Dt 6, 4-13; Sl 17 (18), 2-3a. 
3bc-4. 47.51ab (R/. 2); 

 Mt 17, 14-20

ORIENTAÇÕES

w Dia 5 é o Dia Mundial da Saúde. No fim da 
celebração, pode-se dar a bênção espe-
cial aos doentes e aos profissionais que 
trabalham na área da saúde.

w Nesta celebração, a visão de um Deus 
tão amoroso, que sustenta o povo em 
suas necessidades mais básicas, está 
ligada também à presença constante de 
Deus na vida de todos os vocacionados e 
vocacionadas. Neste domingo, em especial 
rezaremos pelos chamados ao ministério 
ordenado.

w Os gestos do presidente devem conduzir 
a comunidade a se conscientizar de que a 
celebração é uma oração de todos e que 
por ela as necessidades pessoais se tornam 
coletivas. A pausa silenciosa na ORAÇÃO 
DO DIA favorece essa consciência.

w Caso a comunidade já tenha enviado algum 
membro para o ministério ordenado, é 
muito conveniente citá-los nas preces ou 
na introdução.
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Agosto é conhecido tradicionalmente por ser um mês dedicado à oração pelas vocações. 
Cada domingo é conhecido por sua temática específica e leva os fiéis a uma reflexão sobre 
o seu chamado na Igreja e na sociedade. Para bem iniciar este mês, o Folheto Caminhada 
propõe uma meditação, em duas partes, sobre o tema com base na experiência de Santa 
Teresinha do Menino Jesus. Independentemente da sua especificidade, a vocação sempre 
brota do coração amoroso de Deus, mistério insondável pela nossa limitação e pequenez, 
mas abraçados por sua bondade.

AS PREFERÊNCIAS DE DEUS
(Texto de Santa Teresinha do Menino Jesus)

“Abrindo o Santo Evangelho, meus 
olhos caíram sobre as seguintes palavras: 
“Jesus tendo subido a uma montanha, 
chamou a Si quem Ele quis; e vieram a 
Ele” (Mc 3,13). Aqui está o mistério da 
minha vocação, da minha vida inteira e, 
sobretudo, o mistério dos privilégios de 
Jesus sobre minha alma... Não chama os 
que são dignos, mas os que Ele quer ou, 
como diz São Paulo: “Deus se compadece 
de quem Ele quer e tem misericórdia para 
quem quer ter misericórdia. Portanto, não é 
obra de quem quer nem de quem procura, 
mas de Deus que tem misericórdia” (Rm 
9,15-16).

Durante muito tempo perguntava para 
mim mesma por que Deus tinha prefe-
rências, por que não recebem todas as 
almas o mesmo grau de graças, estranhava 
vendo-O prodigalizar favores extraordiná-
rios aos santos que o haviam ofendido, 
como São Paulo, Santo Agostinho, e que 
Ele forçava, por assim dizer, a receber suas 
graças, ou lendo a vida dos santos que 

 “O mistério da minha vocação: ... Jesus não chama os que são dignos,
mas os que são do seu agrado...”   (Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face)

Mês Vocacional

VOCAÇÃO: MISTÉRIO DO AMOR DE DEUS  (Parte 1)

Nosso Senhor se agradou em acariciar do 
berço ao túmulo, sem deixar no caminho 
deles obstáculo algum que os impedisse de 
elevar-se para Ele e cuidando dessas almas 
com tantos favores que elas nem podiam 
macular o vestido batismal, perguntava a 
mim mesma, porque os pobres selvagens, 
por exemplo, em grande número, morriam 
antes mesmo de ter podido ouvir pronun-
ciar o nome de Deus...” (MA. 3)

  Textos bíblicos para oração:
Mc 1, 16-20 – Vocação dos primeiros 
discípulos
Mc 3, 13-19 – Jesus chama os primeiros 
discípulos

  Atualização:
O que me chamou a atenção nos textos 
lidos?
Tal como Santa Teresinha, eu tenho cons-
ciência que a vocação é dom gratuito de 
Deus?

Ir. Adriana Coelho, OCD
Monja Carmelita – Carmelo de Nazaré

Cariacica/ES
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