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“Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?”
17º Domingo do Tempo Comum

No último domingo de julho preparamo-nos para celebrar o mês vocacional, cuja abertura será no
próximo domingo. Assim como o Senhor multiplicou os pães, multiplique os chamados para trabalhar

na vinha de seu Reino.

Primeira Leitura (2Rs 4,42-44)

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’”. 44O
homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a Palavra
do Senhor. – Palavra do Senhor

Salmo Responsorial SL 144(145)

R. Saciai vossos filhos, ó Senhor!

1. 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!
2. 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.

3. 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.

Segunda Leitura (Ef 4,1-6)

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.

Evangelho (Jo 6,1-15)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

Naquele tempo, 1Jesus foi para o outro lado do mar
da Galiléia, também chamado de Tiberíades. 2Uma
grande multidão o seguia, porque via os sinais que
ele operava a favor dos doentes. 3Jesus subiu ao
monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. 4Estava
próxima a Páscoa, a festa dos judeus. 5Levantando
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-lo 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 a 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 lugar, e lá se sentaram,
aproximadamente, cinco mil homens.
11Jesus 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
que sobraram, para que nada se
perca!” 13Recolheram os pedaços e
encheram doze cestos com as sobras

dos cinco pães, deixados pelos que haviam comido.
14Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles
homens exclamavam: “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.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. 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:

T. Dai-nos, Senhor, o Pão de cada dia!

1. Olhai a vossa Igreja, para que assuma com maior
empenho a missão que brota da Eucaristia.

2. Iluminai os governantes, para que se afastem da
corrupção e promovam vida digna para todos.
3. Saciai os que têm fome e sede de justiça.

4. Ajudai-nos a encontrar força na Eucaristia para lutar
pelos que não têm sequer o alimento de cada dia.

5. Multiplicai a partilha entre as nações, para que a
humanidade viva com mais alegria.

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Dia 26 de Julho:
    Dia  dos  Avós

Que teu carinho e afeto, tua sabedoria e
tua experiência continuem a enriquecer e
dar mais valor à vida de sua família!

Que a sociedade aprenda a valorizar
a contribuição que cada vovô e vovó ainda
pode dar para uma sociedade mais
justa e solidária.

Parabéns para todos os Avós!
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RRRRReunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do C.G.G.G.G.G.P.P.P.P.P.....

Curso de Crochê em linha e em barbante, tricô e
bordados.
Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz.

Expediente normal.

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Matriz - Pastorais, Coordenadores,
Catequistas e Ministros.

Catequese de 1ª Eucaristia - Reunião de pais /
responsáveis das crianças da catequese.
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Curso de Trufas.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.

18º Doming18º Doming18º Doming18º Doming18º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
AberAberAberAberAber turturturturtura do mês va do mês va do mês va do mês va do mês vocacional - ocacional - ocacional - ocacional - ocacional - VVVVVocação parocação parocação parocação parocação para oa oa oa oa o
ministério ordenado: padres, diáconos e bispos.ministério ordenado: padres, diáconos e bispos.ministério ordenado: padres, diáconos e bispos.ministério ordenado: padres, diáconos e bispos.ministério ordenado: padres, diáconos e bispos.
RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.
Missa - N. Sra. da Luz - Bênção das velas -  Matriz.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro: Perseverança.
Missa - N. Sra. da Luz - Bênção das velas -  Matriz.
Missa Solene de Nossa Senhora e Abertura do mês
Vocacional no Ano Missionário.

26/07
27 Seg

28 Ter

29 Qua

30 Qui

31 Sex

01 Sab

02 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AgostoAgostoAgostoAgostoAgosto
03/08 - 20h30: Terço dos Homens. (Segunda-Feira)(Segunda-Feira)(Segunda-Feira)(Segunda-Feira)(Segunda-Feira)
05/08 - 20h: Missa em Ação de Graças - 15 anos de

    Ordenação do Pe. Andersom.
06/08 - 14h: Reunião: Pastoral da Saúde.
08/08 - 14H: Curso e Celebração do Batismo - Matriz.
09/08 - 12H: Almoço - Dia dos Pais.
12/08 - 14h: Chá-Bingo Beneficente.
15/08 - 14h: Curso de Noivos - Matriz.
15/08 - 20h30: Festa da Pizza
16/08 - 14H30: cHÁ-bINGO - cOMUNIDADE sTA. eDWIGES.
22/08 - 14h: Curso de Salgadinhos para Festas.
22/08 - 16H: Missa em comemoração ao dia do

     Catequista - Igreja de Santa Cecília.
30/08 - 16h30: Reunião: C.G.P..

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
27 – Luiza Neide Miolin ( * )
28 – Nathália Araujo Peinado
29 – Catarina Ramon Pinheiro
29 – Pedro Vieira de Souza
29 – Sueli Aparecida C. Martins
30 – Maria Luiza Brandão Flores
31 – Júlia Sayuri Gimenes Kitsuwa
31 – Maria Aparecida Pereira da Silva Lima
31 – Zélia Fernandes Bezerra
31 –Alexandre Canteiro Soares
01 – Claudineia Basilio da Silva
01 – Larissa Santoro Dias Macedo
02 – Maria Aparecida Gandra
02 – Maria Dulciene R. Soares

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
27/07 – S. Celestino I (Papa)
Leituras – Ex 32, 15-24.30-34 ; Sl 105 (106); Mt 13, 31-35

28/07 – Sto. Inocêncio I (Papa)
Leituras – Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28 ; Sl 102 (103);  Mt 13, 36-43

29/07 – Sta. Marta (Discípula de Jesus)
Leituras – 1Jo 4,7-16 ; Sl 33 (34); Jo 11,19-27

30/07 – S. Pedro Crisólogo (Bispo e Doutor da Igreja)
Leituras – Ex 40, 16-21.34-38 ; Sl 83 (84); Mt 13, 47-53

31/07 – Sto. Inácio de Loyola (Presbítero)
Leituras – Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Sl 80 (81); Mt 13, 54-58

01/08 – Sto. Afonso Maria de Ligório (Bispo e Doutor)
Leituras – Lv 25, 1.8-17 ; Sl 66 (67); Mt 14, 1-12

02/08 – Sto. Eusébio de Vercelli (Bispo) e S. Pedro
Julião Eymard (Presbítero)
Leituras – Ex 16,2-4.12-15 ; Sl 77(78); Ef 4,17.20-24 ; Jo 6,24-35

Jesus tomou os pães e os peixes,
deu graças e os distribuiu.

Neste relato, o evangelista procura destacar o
conhecimento sobre-humano de Jesus. Ele aparece como
o Senhor. Toda a situação está sob controle. Ele sabe
perfeitamente o que tem que ser feito e tem a iniciativa em
todo o momento e se adiante à necessidade.

Jesus, ao ver a multidão, quer saciar sua fome. Ele
convida-lhes a sentarem e, ao dar graças com os cinco
pães e dois peixes, distribuiu o quanto cada um
necessitava. Esta é a  dinâmica do Reino de Deus: partilhar
segundo a necessidade de cada um. É o Reino de Deus
acontecendo no encontro de Jesus com a multidão.

Hoje, Jesus continua a nos pedir para sentarmos no
chão da nossa vida e da nossa história, e Nele, com Ele e
por Ele dar graças ao Pai e partilhar tudo o que temos e
somos.

Ele, o Pão da Vida, quer saciar a nossa fome,
principalmente de fé, esperança e amor. Este gesto de
Jesus continua acontecendo cada vez que partilhamos com
os irmãos e irmãs, principalmente com os mais
necessitados, o que temos e o que somos.

A mesquinharia, o egoísmo e o indiferentismo são sinais
de que a pessoa está longe de ser religiosa no sentido
exato da palavra, ou seja, de estar ligada a Deus. Em vez
de servir a Deus servindo o próximo, muitas pessoas são
de fato,  usurpadoras do sagrado, ou seja, usam a religião
em benefício dos próprios interesses.

DÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMO
Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com

Deus, com a Igreja e com os pobres. Jesus, na sua bondade
infinita, instituiu a sua Igreja para ela evangelizar, catequizar,
servir e santificar.

E para que ela possa desempenhar a sua vocação
evangelizadora no mundo, necessita de recursos materiais
e esses recursos, devem provir de nós, seus filhos, que
somos e formamos a Igreja viva de Cristo aqui na terra.

Com o dízimo você ajuda a transformar a Igreja para que
ela seja cada vez mais unida e fraterna, a fim de que possa
cumprir a sua missão evangelizadora como Jesus a quer.

Ser dizimista é ser evangelizador.

Fazendo  Arte  na  ComunidadeFazendo  Arte  na  ComunidadeFazendo  Arte  na  ComunidadeFazendo  Arte  na  ComunidadeFazendo  Arte  na  Comunidade
Início dos cursos: Ver  Programação da Semana.


