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“Eis aqui o pão que desceu do céu: quem dele comer nunca morrerá.”
19º Domingo do Tempo Comum - Vocação Familiar - Dia dos Pais.

A liturgia nos reúne em torno de Jesus, pão descido do céu. Sempre solidário a nós no longo
caminho que temos a percorrer, o Senhor quer nos alimentar com o pão da imortalidade que é ele

próprio. A Eucaristia é a oblação e o sacrifício que formam em nós um coração de filhos e filhas
dispostos a viver no amor e superar toda forma de desunião. Celebremos em comunhão com as

famílias e, especialmente, com os pais neste seu dia.

Primeira Leitura: 1 Reis 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”. 5E, 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.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 33(34)

R. 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-vos, 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 temem e os salva. Provai e vede quão suave é o
Senhor! Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!

Segunda Leitura: Efésios 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 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. 5,1Sede 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.
T. Graças a Deus.

Evangelho: João 6,41-51
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

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. 44Ninguém 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. 47Em 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.
R. Glória a vós, Senhor.

Mês Dedicado às Vocações
Segundo Domingo:
Vocação Familiar – Dia dos Pais

Neste  domingo  celebramos a  vocação  da família
na pessoa do pai.   Em  tempos de violência e perda de
valores,  a  valorização  da  família  é  essencial  para  a
sociedade  como  um  todo. A família  é chamada por 
Deus  a  ser   testemunha   do  amor  e  da  fraternidade,
colaboradora da obra da Criação.

O  Pai  na  família  é  fundamental.  Seu  papel  de
educador, em colaboração com a mãe, é um dos pilares
da unidade e bem estar familiar cujos frutos são filhos
bem formados e conscientes do que significa ser cristão
e cidadão. O pai é representante legítimo de Deus perante
os filhos e é sua missão conduzi-los nos caminhos de
Cristo, da verdade, da justiça e da paz. Cabe aos pais que
o amor, compaixão e harmonia reinem no lar.

Capela das AlmasCapela das AlmasCapela das AlmasCapela das AlmasCapela das Almas
Participe e eternize a vossaParticipe e eternize a vossaParticipe e eternize a vossaParticipe e eternize a vossaParticipe e eternize a vossa

presença ou a de vossos entespresença ou a de vossos entespresença ou a de vossos entespresença ou a de vossos entespresença ou a de vossos entes
queridos. Sempre alguém estaráqueridos. Sempre alguém estaráqueridos. Sempre alguém estaráqueridos. Sempre alguém estaráqueridos. Sempre alguém estará

rezando por nós em nossa Igreja.rezando por nós em nossa Igreja.rezando por nós em nossa Igreja.rezando por nós em nossa Igreja.rezando por nós em nossa Igreja.

O Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
O milagre da partilha:

pão para todos, em abundância, até sobrar.
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L ITURGIA DIÁRIA (13 A 19/08/18)LITURGIA DIÁRIA (13 A 19/08/18)LITURGIA DIÁRIA (13 A 19/08/18)LITURGIA DIÁRIA (13 A 19/08/18)LITURGIA DIÁRIA (13 A 19/08/18)
13/08: Ss. Ponciano (Papa) e Hipólito (Presb), (Mártires)
Ez 1, 2-5.24-28c; Sl 148; Mt 17, 22-27.

14/08: S. Maximiliano Maria Kolbe (Sacerdote, Mártir)
Ez 2, 8-3,4; Sl 118(119); Mt 18, 1-5.10.12-14.

15/08: S. Tarcísio (Jovem Diácono Romano)
Ez 9, 1-7; 10, 18-22; Sl 112(113); Mt 18, 15-20.

16/08: Sto. Estevão da Hungria e S. Roque (Peregrino)
Ez 12, 1-12; Sl 77(78); Mt 18, 21-19,1.

17/08: S. Jacinto (Dominicano Missionário)
Ez 16, 1-15.60.63 ou Ez 16, 59-63; Cânt.: Is 12; Mt 19, 3-12.

18/08: Sta. Helena (Imperatriz)
Ez 18, 1-10.13b.30-32; Sl 50(51); Mt 19, 13-15.

19/08: S. João Eudes (Sacerdote);
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Sl 44(45); 1Cor 15, 20-27a; Lc 1, 39-56.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
06 – Aparecida Regina M. Moreira ( * )
06 – Jair Galvão de Oliveira
06 – Raquel Fernandes
08 – Enock Godoy de Souza
11 – Dulce Regina Montalvão Audino
11 – Érica Cristiane Mengato
12 – Joana Aparecida Neia do Nascimento

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

AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AgostoAgostoAgostoAgostoAgosto
26/08 - Dom: Dia da Vocação Leiga / Dia do Catequista.
26/08 - Dom 18h: Hora Santa na Matriz.

Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
    Dia      Horário                          Atividades
H O J EH O J EH O J EH O J EH O J E

13 Seg

14 Ter

15 Qua

16 Qui

17 Sex

18 Sab

19 Dom
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13h30
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Dia da Dia da Dia da Dia da Dia da VVVVVocação parocação parocação parocação parocação para a vida em Fa a vida em Fa a vida em Fa a vida em Fa a vida em Família.amília.amília.amília.amília.
Dia dos Pais.Dia dos Pais.Dia dos Pais.Dia dos Pais.Dia dos Pais.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

Missa / Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.
Terço dos homens.

Não há expediente.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Acupuntura (Até 11h30).
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.
Missa - Santa Edwiges.

Encontro de Oração: Apostolado da Oração.
Missa na Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Preparação para o Batismo.
Missa na Igreja Nossa Senhora da Defesa.

Dia das Dia das Dia das Dia das Dia das VVVVVocações Rocações Rocações Rocações Rocações Religiosaseligiosaseligiosaseligiosaseligiosas.....
Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.Assunção de Nossa Senhora.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

Eu sou o Pão da vida
A proposta de Jesus encontra a resistência dos judeus, os

quais murmuram porque acham difícil que Deus se manifeste
num homem comum, do qual conhecem o pai e a mãe, enfim,
num simples mortal.

Isso faz lembrar os israelitas caminhando pelo deserto em
busca da Terra Prometida: duvidavam que Deus estivesse
com eles quando veio a faltar o pão; do mesmo modo, os
judeus  duvidam  da  presença  de  Deus  em  Jesus.   Ao
apresentar-se como o pão que desceu do céu, Jesus convida
seus seguidores a se alimentarem desse pão. Comer o pão
da  vida  não  consiste  apenas  em  comungar  na  missa  do
domingo. Comer o corpo de Cristo consiste em nos deixar
transformar por ele, assimilar sua pessoa na sua totalidade.

Comungar  Cristo  na  missa  é  comungar  com  toda  a
comunidade: suas alegrias, esperanças e desafios. Comunhão
é ato comunitário. A partilha do Corpo de Cristo, alimento da
eternidade,  nos  torna  cada  vez mais  unidos  ao  corpo  do
Senhor, que é a Igreja. Assim como o pai alimenta os filhos
com o fruto do seu trabalho, Jesus nos alimenta com sua
proposta de vida.
(Dia a dia com o Evangelho 2018 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

O Dízimo não tem como finalidade
acumular bens para a comunidade,

criar poupança, e sim pôr à
disposição o necessário para a

evangelização no mundo inteiro.

Deus te dá 168 horas por semana. Pede uma hora
apenas para te juntares aos irmãos e celebrarem
juntos seu dia, o Dia do Senhor - Domingo. - Não faltes!

Ser Pai...Ser Pai...Ser Pai...Ser Pai...Ser Pai...
Missão sagrada dosMissão sagrada dosMissão sagrada dosMissão sagrada dosMissão sagrada dos
homens de verdade ehomens de verdade ehomens de verdade ehomens de verdade ehomens de verdade e
DA VERDADE.DA VERDADE.DA VERDADE.DA VERDADE.DA VERDADE.
Que o Pai SupremoQue o Pai SupremoQue o Pai SupremoQue o Pai SupremoQue o Pai Supremo
olhe por você e lhe dê forças paraolhe por você e lhe dê forças paraolhe por você e lhe dê forças paraolhe por você e lhe dê forças paraolhe por você e lhe dê forças para
levar até o fim essa sua missão.levar até o fim essa sua missão.levar até o fim essa sua missão.levar até o fim essa sua missão.levar até o fim essa sua missão.

12/08/201812/08/201812/08/201812/08/201812/08/2018

O LUGAR DA PRIORIDADE
Tempo é questão de prioridade. Nunca fazemos

tudo, de todos os modos, a qualquer tempo. E
prioridade é palavra que não deve ter plural.
Quando digo que não posso dedicar-me a uma
leitura, a uma palestra, a uma conversa, a uma
oração, a um ato de solidariedade, no fundo estou
dizendo: “isso não é prioridade para mim”.

Dizer que não tem tempo se assemelha ao
argumento de alguns infartados antes do infarto;
antes, ao dizerem a ele que era urgente fazer
caminhadas, o tempo era o mote central  da
negativa. Agora, após o infarto, se sobreviveu,
levanta-se de madrugada e lá vai ele às seis da
manhã trotar pelas avenidas ou parques.

Ué? Se arrumou tempo após o colapso, por que
não o fez antes de colapsar? Mudou o relógio? Não;
mudou a prioridade...           (Mário Sérgio Cortella)


