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“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome.”
18º Domingo do Tempo Comum - Vocação ao ministério ordenado: diáconos, padres e bispos.
Pão da vida descido do céu, Jesus sacia a fome da comunidade reunida, transformando-nos em mulheres
e homens novos e apontando-nos o caminho da santidade. Ele nos convida a buscar sempre esse
alimento, que nos sustenta na caminhada pelos desertos da existência. Neste primeiro domingo do mês
vocacional, celebremos em comunhão com os diáconos, padres e bispos do mundo inteiro.
Primeira Leitura: Ex 16,2-4.12-15
Leitura do livro do Êxodo.
Naqueles dias, 2a comunidade dos filhos
de Israel pôs-se a murmurar contra
Moisés
e
Aarão
no
deserto,
dizendo: 3"Quem dera que tivéssemos
morrido pela mão do Senhor no Egito,
quando nos sentávamos junto às
panelas de carne e comíamos pão com
fartura! Por que nos trouxestes a este
deserto para matar de fome a toda esta
gente?” 4O Senhor disse a Moisés: “Eis
que farei chover para vós o pão do céu.
O povo sairá diariamente e só recolherá
a porção de cada dia, a fim de que eu o
ponha à prova, para ver se anda ou não
na minha lei. 12Eu ouvi as murmurações dos filhos de
Israel. Dize-lhes, pois: ‘Ao anoitecer, comereis
carne e, pela manhã, vos fartareis de pão. Assim
sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus’”.
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Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e
cobriu o acampamento; e, pela manhã, formou-se
uma
camada
de
orvalho
ao
redor
do
acampamento. 14Quando se evaporou o orvalho que
caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa
miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre
a terra. 15Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram
entre si: “Que é isto?” Porque não sabiam o que era.
Moisés respondeu-lhes: “Isto é o pão que o Senhor
vos deu como alimento”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 77(78)
R. O Senhor deu a comer o pão do céu.
1. 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.
2. 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.
3. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandoulhes alimento em abundância. Conduziu-os para a
terra prometida, para o monte que seu braço
conquistou.
Segunda Leitura: Ef 4,17.20-24
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, 17eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor:
não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja
inteligência os leva para o nada. 20Quanto a vós, não
é assim que aprendestes de Cristo, 21se ao menos
foi bem ele que ouvistes falar e se é ele que vos foi
ensinado, em conformidade com a verdade que está
em Jesus. 22Renunciando à vossa existência passada,
despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob
o efeito das paixões enganadoras, 23e renovai o vosso

espírito e a vossa mentalidade. 24Revesti
o homem novo, criado à imagem de
Deus, em verdadeira justiça e
santidade. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Evangelho: João 6,24-35
Proclamação do evangelho de Jesus
Cristo segundo João.
Naquele tempo, 24 quando a multidão
viu que Jesus não estava ali nem os
seus discípulos, subiram às barcas e
foram à procura de Jesus, em
Cafarnaum. 25Quando o encontraram no
outro lado do mar, perguntaram-lhe:
“Rabi, quando chegaste aqui?” 26Jesus
respondeu: “Em verdade, em verdade eu vos digo,
estais me procurando não porque vistes sinais, mas
porque comestes pão e ficastes satisfeitos. 27Esforçaivos não pelo alimento que se perde, mas pelo
alimento que permanece até a vida eterna e que o
Filho do homem vos dará. Pois este é quem o Pai
marcou com seu selo”. 28Então perguntaram: “Que
devemos fazer para realizar as obras de
Deus?” 29Jesus respondeu: “A obra de Deus é que
acrediteis naquele que ele enviou”. 30 Eles
perguntaram: “Que sinal realizas, para que possamos
ver e crer em ti? Que obra fazes? 31 Nossos pais
comeram o maná no deserto, como está na Escritura:
“Pão do céu deu-lhes a comer”. 32Jesus respondeu:
“Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés
quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que
vos dá o verdadeiro pão do céu. 33Pois o pão de Deus
é aquele que desce do céu e dá vida ao
mundo”. 34Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre
desse pão”. 35Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em
mim nunca mais terá sede”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Agosto, o Mês Dedicado às Vocações
Neste mês a Igreja celebra as vocações: sacerdotal,
diaconal, religiosa, familiar e leiga. É um mês voltado para a
reflexão e a oração pelas vocações e os ministérios, de forma
a pedir a Deus sacerdotes que sejam verdadeiros pastores e
sinais de comunhão e unidade no seio da Igreja.
Primeiro Domingo:
Vocações Sacerdotais – Dia do Padre

O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante
dentro daquela comunidade. Ao padre compete ser pastor e
pai espiritual para todos sob sua responsabilidade. Pela
caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e
contribuir para a edificação e crescimento da comunidade
de forma que ela torne-se cada vez mais atuante e verdadeira
na vivência do Evangelho.

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
um.
HOJE
Domingoo do Tempo Com
Comum.
18º Doming
Dia da Vocação par
denado
Ordenado
denado..
paraa o Ministério Or
18º Aniver sário de Ordenação do
Pe. Ander som.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
09h Missa - Comunidade Santa Edwiges.
18h Hora Santa na Matriz.
06 Seg

15h Missa / Novena pelas Almas - N. Sra. da Defesa.
20h30 Terço dos homens com as famílias.

07 Ter
13h

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

09 Qui

09h
14h
15h

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

10 Sex

15h
20h

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

08 Qua

11 Sab 09h30
13h
18h
19H30

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

12 Dom

Dia da Vocação par
amília.
paraa a vida em FFamília.
Dia dos Pais.
Missas na Matriz: 08h / 10h30 / 19h.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.

09h

AGENDA - Agosto
18/08 - Sáb 13h30: Preparação para o Batismo.
19/08 - Dom: Assunção de Nossa Senhora.
Dia da Vocação para a Vida Consagrada.
26/08 - Dom: Dia da Vocação Leiga / Dia do Catequista.
26/08 - Dom 18h: Hora Santa na Matriz.

Padre Andersom,
Hoje louvamos e agradecemos a
Deus pelo dom de sua vida, de quem
a providência divina se serviu a fim
de nos permitir estar aqui para
agradecer mais um ano, o 18º, de
sua ordenação sacerdotal.
PA R A B É N S !

BINGÃO
Dia 11/08 - Sábado
A partir das 19h30
Contamos com a sua participação
Local: Salão Paroquial
Paróquia Nossa Senhora da Luz

Deus se fez partilha na expressão “nosso”.
Dízimo é a nossa resposta a Deus.

“Senhor, dá-nos sempre desse pão”
Parece que a multidão não entendeu muito bem o gesto da
multiplicação e da partilha. Por isso, o evangelista introduz o
discurso sobre o pão da vida. A multiplicação deve ser vista como
sinal: o acesso ao pão de cada dia leva ao compromisso com
Jesus e seu projeto. Cada um procura Jesus por algum motivo.
Procurá-lo apenas quando existe alguma necessidade pessoal,
para satisfazer apenas “a minha” necessidade, para resolver “o
meu” problema, é muito egoísmo.
O pão material é importante para a sobrevivência e é uma
necessidade básica do ser humano. Mas a pessoa necessita de
algo mais, de outro alimento: aquele que Jesus nos oferece e que
sacia a fome de vida. É necessário investir, não apenas no
transitório, no perecível, no que não cria raízes ou consistência. É
preciso investir no essencial, naquilo que humaniza, torna a pessoa
comprometida com Jesus e com os outros.
Entrar na barca é trilhar os passos de Jesus; é alimentar-se
do pão da vida eterna que ele nos oferece. Alimento que sacia
definitivamente nossa fome de justiça, de paz, de esperança, de
solidariedade e de fraternidade.
(Dia a dia com o Evangelho 2018 – Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp)

LITURGIA DIÁRIA (06 A 12/08/18)
06/08: Transfiguração do Senhor
Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97); Mc 9,2-10.
07/08: S. Caetano de Thiene (Sacerdote)
Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 14,22-36.
08/08: S. Domingos de Gusmão (Fundou a Ordem
dos frades Dominicanos)
Jr 31,1-7; Jr 31,10.11-12ab.13; Mt 15,21-28.
09/08: Sta. Edith Stein (Carmelita)
Jr 31,31-34; Sl 50(51); Mt 16,13-23.
10/08: S. Lourenço (Diácono, Mártir)
2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-26.
11/08: Sta. Clara de Assis (Fundou a Ordem das
Clarissas)
Hab 1,12-2,4; Sl 9A(9); Mt 17,17-20.
12/08: Sta. Joana Francisca de Chantal (Viuva)
1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30–5,2; Jo 6,41-51.

Dizimistas Aniversariantes da semana
06
06
06
08
11
11
12

( * )

– Aparecida Regina M. Moreira ( * )
– Jair Galvão de Oliveira
– Raquel Fernandes
– Enock Godoy de Souza
– Dulce Regina Montalvão Audino
– Érica Cristiane Mengato
– Joana Aparecida Neia do Nascimento

=

Comunidade Santa Edwiges

Dia do Padre (Ministério Ordenado)
O Padre, o bispo e o diácono são aqueles
que celebram a vida de Deus na vida da
comunidade.
Hoje, dia a eles dedicado, queremos dar
os parabéns e o nosso muito obrigado ao
Pe. Valdevir, nosso pároco, ao
Pe. Andersom e ao Diácono Márcio.
Deus os abençoe!
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