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ORIENTAÇÕES:  

 

a) O momento mais oportuno para a celebração é a manhã 

do domingo, porém pode se celebrar no sábado à noite, 

ou domingo à tarde; 

b) Esta celebração se adapta particularmente ao contexto 

familiar; 

c) Deve-se colocar o número de cadeiras necessário diante 

de um espaço de oração, respeitando a distância de um 

metro entre cada cadeira; 

d) Prepare um pequeno altar, uma cruz ou o crucifixo, velas 

acesas, flores e alguns pães;  

e) Alguém faça o papel de dirigente e se distribuam as 

leituras, de modo que todos participem; 

f) Se tiverem dificuldades para cantar vejam as músicas na 

internet e ouçam no momento, ou escolha outros cânticos 

próprios no livro de cântico que sua comunidade utiliza. 

REZANDO 

EM 

FAMÍLIA 
1 8º  D O MIN G O  

D O  T E MP O 
CO MU M  

DIOCESE 
SAGRADO 
CORAÇÃO 
DE JESUS 

SINOP – MT 

V o c a ç ã o  a o s  
mi n i s t é r i o s  
o r d e n a d o s  
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MOTIVAÇÃO INICIAL:  

LEITOR: Somos Povo de Deus, reunidos para ouvir a Palavra do Pai como 

irmãos. O mês de agosto a Igreja nos oferece como caminho de reflexão as 

vocações. E hoje a liturgia da palavra nos oferece para meditação e 

ensinamento a multiplicação dos pães, sinal de partilha e de amor. Em sinal 

de partilha em nossas famílias rezemos pelos nossos ministros ordenados, 

pois hoje celebramos a vocação sacerdotal. Com alegria cantemos: 

 

CANTO: 
1. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. Se ouvires a voz do 

tempo mandando esperar 

A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos 

os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. 

2. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do 

mundo querendo te enganar 

3. O trigo já se perdeu cresceu ninguém colheu, e o mundo passando fome, 

de paz de pão e de Deus. 

 

DIRIGENTE: Querida família, cheios de fé e esperança invoquemos a 

Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

 

D.: O egoísmo nos separa, divide, e faz com que nossa vida não seja 

partilhada com os irmãos. Peçamos 

perdão a Deus pelos atos egoístas que 

tivemos: (Cada um pode fazer a Deus o seu 

pedido de perdão...) 

 

Senhor, tende piedade de nós! 

Cristo, tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! 

D.: Ó Senhor, Deus todo poderoso, 

olhai com bondade para nossas 

famílias, tenha piedade de nós, perdoe nossos pecados, e nos conduza à vida 

eterna. Amem. 

 

D.: Louvemos ao Senhor que nos ensina a partilhar e a viver em seu amor: 
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T.: 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 Unigénito, 

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 

 

ORAÇÃO – 

D.: Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e 

filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, 

restaurando para eles a vossa criação, e conservando-a renovada. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

A PALAVRA DE DEUS QUER NOS FALAR 

PRIMEIRA LEITURA (Is 55, 1-3) 

Leitura do Livro do Profeta Isaías: 

Assim diz o Senhor: ‘Ó vós todos que estais com 

sede, vinde as água: vós que não tendes dinheiro, 

apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e 

leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o 

pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com 

atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. 

Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida; farei convosco um 

pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi”. Palavra do 

Senhor. 

Graças a Deus!  

 

SALMO 144 

T.: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos! 

-- Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. 

O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. ® 

-- 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. ® 
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-- 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 (Rm 8, 35.37-39)  
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. 

Irmãos: Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? 

Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Em tudo isso, somos mais que 

vencedores, graças àquele que nos amou! Tenho a certeza de que nem a 

morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, 

nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem 

outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, 

manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. 

Graças a Deus! 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

1- O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da 

boca de Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia, aleluia!! 

 

EVANGELHO (Mt 14, 13-21)  
Evangelho segundo Mateus,  

Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de 

barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam 

disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma 

grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam 

doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: 

“Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para 

que possam ir aos povoados comprar comida!”. Jesus porém, lhes disse: 

“Eles não precisam ir embora. Daí lhes vós mesmos de comer!”. Os 

discípulos responderam: “Só temos aqui cinco pães e dois peixes”. Jesus 

disse: “Trazei-os aqui”. Jesus mandou que as multidões se sentassem na 

grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o 

céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos 

discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e 

ficaram satisfeitos, e, dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze 

cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil 

homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da Salvação. 

Glória a Vós Senhor!  



5 
 

 

D.: Na primeira leitura Isaías fala da abundância de comida gratuita. “Vinde, 

comei, bebei. Não preciseis pagar nada e podereis sair saciados”. O que este 

profeta queria dizer com isso? Que vamos ao supermercado, pegamos as 

coisas, vamos embora sem pagar? Não é nada disso. É extremamente 

simbólico. Na segunda leitura Paulo diz: “O que nos pode separar do amor 

de Deus?” A morte, a distância, os poderes? Nada! Então nós temos a 

abundância da comida, a presença amorosa de Deus e, no Evangelho, esta 

parábola da multiplicação dos pães. Olhemos bem: os apóstolos queriam 

mandar as pessoas embora, como a sociedade sempre faz. Jesus não deixa 

que elas se dispersem. Mas, para ficar, elas precisam de símbolos – símbolos 

que unem e ligam as pessoas. 

Esse é o desafio da nossa comunidade/ família. Naquele momento, o símbolo 

mais símbolo era o pão e o peixe. Ambos, alimentos fundamentais que 

serviam para que as pessoas ficassem mais tempo juntas entre si, com os 

apóstolos e com Jesus. Não é o milagre que importa, mas a comunhão das 

pessoas. O que nos liga são coisas físicas, visíveis, sinais concretos – o pão, 

a comida, a refeição. (Pe. João Batista Libânio) Como, neste tempo, estamos vivendo 

a partilha do pão? (Breve momento de silêncio, partilhemos o que a Palavra de Deus 

nos ensina).  
 

L.: Professemos nossa fé rezando:  

T.: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus 

Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do 

Espírito Santo; nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 

terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-

poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos; creio no Espírito 

Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos 

pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém! 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
D.: O Pai que nos ensina a partilhar, a viver a comunhão, também olha com 

carinho pelo pedido de seus filhos, façamos as nossas preces: 

T.: Senhor, ouvi-nos! 

L.: Deus, Pai de bondade, olhai para nossas famílias, e nos ensinai a 

partilhar. Rezemos ®  
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L.: Deus, pai de amor, abençoai nossos ministros ordenados, fazei que os 

mesmos sejam fiéis servidores do vosso Reino. Rezemos. ® 
 (Preces espontâneas da família) 

D.: Deus, Pai bondoso, acolhei os nossos pedidos e que nossas obras anuncie 

o vosso amor. Por Cristo Nosso Senhor. 

Amém. 

 

D.: E como filhos de Deus rezemos: 

PAI NOSSO que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a 

nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. O 

pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim 

como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 

tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém. 

 

CANTO 

1. O nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos à vida, nos deu muitos 

dons. Nossa resposta ao amor que será feita se a nossa colheita mostrar frutos 

bons. 

Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor! (2X) 

2. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir. 

Comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de se dar e servir. 

3. Os grãos de trigo em farinha se tornam, depois se transformam em vida 

no pão. Assim, também, quando participamos, unidos, criamos maior 

comunhão.  

 

PARTILHA DO PÃO: 

 

D: Peçamos a Deus a benção sobre nossos 

pães rezando a oração de Santo Antônio. 

D. O Senhor esteja conosco! 

T. Ele está no meio de nós! 

D. O nosso auxílio está no Nome do 

Senhor! 

T. Que fez o céu e a terra! 

D. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio! 

T. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 
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OREMOS 

Senhor Deus, Pai santo, eterno e todo poderoso, abençoai (+) este pão, pela 

intercessão de Santo Antônio que, por sua pregação e exemplo, distribuiu o 

pão da vossa Palavra aos vossos fiéis. 

Este pão recorde aos que o comerem, guardarem ou distribuírem com 

devoção, o Pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão 

faminta, o Pão do Céu que nos dais todos os dias no ministério da Eucaristia. 

Fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos 

irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual, necessitados do pão 

da amizade, da compreensão e do amor fraterno. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, Pão vivo que desceu do céu e dá a vida e a salvação ao 

mundo, na unidade do Espírito Santo! 

Todos: Amém! 

(Cada pessoa se serve de um pedaço de pão, consome e faz um momento de silêncio orante). 

 

 

L.: Pedindo ao Pai que pela graça do Espírito Santo envie operários a vossa 

messe rezemos a oração vocacional. 

T.: Jesus, mestre, divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, 

continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas 

escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. 

Dai coragem às pessoas convidadas. Dai forças para que vos sejam fiéis 

como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem 

do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. 

Enviai Senhor operários a vossa messe, pois a messe é grande e poucos 

são os operários. 

 

D.: Rezemos uma ave Maria, para que a Mãe de Deus, e nossa mãe, nos 

ajude a viver este momento de incertezas crendo fielmente em Deus: 
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Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as 

mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 

 

CANTO 

Abençoa Senhor as famílias, amém! 

Abençoa Senhor, a minha também! 

Abençoa Senhor as famílias, amém! 

Abençoa Senhor, a minha também 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 

E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 

Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 

E que os filhos conheçam a força que brota do amor 

  

BÊNÇÃO FINAL: 

D.: O Senhor esteja conosco! 

T.: Ele está no meio de nós! 

D: O Senhor nos faça solidários e fraternos. Amém. 

D.: Que o Deus da infinita bondade, concórdia e consolação nos dê a paz, a 

união e a firmeza na fé. Amém. 

D.: Venha sobre nossas famílias a benção de Deus:  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

 

 


