
 



APRESENTAÇÃO 

 

 

Estamos no mês dedicado as vocações, e o Serviço de Animação Vocacional tem a alegria de 

disponibilizar para todas as comunidades da Arquidiocese este subsídio litúrgico, que contém 

comentário e preces próprios para os domingos seguintes. Este trabalho fora preparado pela Pastoral 

Litúrgica Arquidiocesana juntamente com a Equipe Celebrativa. São sugestões, que podem ou não 

serem acatadas, conforme o discernimento de cada equipe paroquial. Reforçamos o pedido de que cada 

comunidade reze uma dezena do Terço pelas vocações antes das celebrações. Agradecemos a todos os 

que trabalharam na preparação deste material, que certamente ajudará nossas comunidades a melhor 

viverem este mês vocacional. 

 

 

 

 

 

 
Equipe Arquidiocesana do SAV Londrina 



19º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

07 e 08 de agosto 

Vocação da Família - Dia dos Pais 

Comentário inicial: 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Para sempre seja louvado! 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo sejam bem-vindos! 

Estamos na Semana Nacional da Família com o tema “A alegria do Amor na Família”. 

Que a Igreja doméstica e a comunidade eclesial confiantes em Jesus Cristo o Pão vivo descido do Céu 

vivam plenamente a alegria do Evangelho que vivifica nossas vidas. 

Neste mês vocacional celebramos hoje o dia dos pais, pedindo que Deus fortaleça os pais para a missão 

a que foram chamados. 

 
Preces da comunidade: 

Resposta: Cristo Pão do Céu, ouvi-nos! 

 
1. Cristo Pão da Vida, iluminai a Santa Igreja, para que ofereça ao mundo o sinal único e 

maravilhoso da sua presença santificadora nas espécies do Pão e do Vinho, rezemos! 

2. Cristo Pão da Vida, fazei que a exemplo de São José os pais sejam zelosos com suas famílias, 

cuidando para que sejam protagonistas da própria evangelização, rezemos! 

3. Cristo Pão da Vida, pedimos que proteja os jovens para que se livrem dos vícios e drogas e que 

os pais orientem e aconselhem, dando exemplo de alegria no amor na família, rezemos! 

4. Cristo Pão da Vida dai a glória eterna aos pais falecidos, confiança aos pais desempregados, 

conforto aos doentes, fortaleza aos que passam dificuldades, rezemos! 

 
5. Cristo Pão da Vida, ensina-nos a abrir o coração para confortar as famílias que perderam entes 

queridos, ajudar as que são forçadas a migrar e as que não têm sustento, rezemos! 

 

 

OU 

 
Comentário inicial: 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 
Para sempre seja louvado! 

Queridos irmãos em Cristo sejam bem-vindos a esta Eucaristia! 

Neste ano somos agraciados por Deus, pois mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, o 

Papa Francisco instituiu o “Ano de São José e o Ano Família Amoris Laetitia”. 



O Papa pede aos pais que sigam o senso de justiça do operário de Nazaré pela oração, trabalho honesto 

e o amor que santifica a família. Peçamos a Jesus Cristo o Pão Vivo descido do Céu que abençoe os 

pais. 

Presidindo esta Santa Missa o Padre N. 

 

 

 

 
Preces da Comunidade: 

Resposta: Ouvi-nos Senhor! 

 
1. Senhor Deus, o Papa é o nosso pai na fé. Ilumina o Papa Francisco para governar, orientar e 

ensinar o povo de Deus, rezemos! 

 
2. Senhor Deus, daí sabedoria, perseverança e entusiasmo ao nosso arcebispo Dom Geremias 

Steinmetz e aos nossos sacerdotes para guiar e conduzir nossa comunidade, rezemos! 

 
3. Senhor Deus, dai sabedoria e discernimento aos pais para que eles possam educar os filhos de 

acordo com o projeto de deus para a família alicerçada no amor, rezemos! 

 
4. Senhor Deus, abençoai todos os idosos e os avós para que sejam reconhecidos como sinal da 

paternidade e maternidade de Deus no cuidado com os filhos, rezemos! 



SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA 

14 e 15 de agosto 

 
Comentário inicial: Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a Assunção de Nossa Senhora, fazendo 

memória do dia em que a Virgem Maria foi elevada ao céu de corpo e Alma. Confiantes em sua 

intercessão, pedimos para que um dia, também nós sejamos elevados para habitar com o Senhor no 

seu Reino. Hoje também, queremos lembrar e celebrar todos os consagrados à vida religiosa, que dão 

testemunho de que nossa vida deve estar voltada sempre para o Senhor, e os incluamos sempre em 

nossas orações. 

 
Procissão de entrada 

Saudação 

Ato penitencial 

Oração: 

1ª leitura: Ap 11,19a;12,1-6a.10ab 

Salmo: Sl 44 

2ª leitura: 1Cor 15,20-26.28 

Evangelho: Lc 1,39-56 

Homilia 

Profissão de fé 

Oração da comunidade 

Liturgia Eucarística 

Ritos da Comunhão 

Ritos finaisORAÇÃO DA COMUNIDADE 

Resposta: Senhor, por Maria, ouvi nosso clamor! 

 
1. Confirmai Vossa Igreja em sua missão, e que ela, mesmo com suas dificuldades e limitações, seja 

fiel cooperadora de Vosso Reino, nós vos pedimos: 

 
2. Iluminai a todos os governantes para que sejam fiéis testemunhas da verdade de Cristo e generosos 

colaboradores no anúncio do Evangelho, nós vos pedimos: 

 
3. Fortalecei nossa comunidade na força da esperança, e que ela, a exemplo de Maria, saiba acolher 

vossa vontade e ser solidária com os necessitados, nós vos pedimos: 

 
4. Abençoai todas as famílias para que sejam no mundo, testemunhas da Palavra de Deus, nós vos 

pedimos: 

 
5. Senhor, nós vos pedimos por todos os homens e mulheres que abraçaram a vida religiosa consagrada. 

Derrame sobre eles o teu espírito, para que sirvam sempre com caridade aqueles que mais necessitam 

do Vosso amor. E com seu modo de viver, sejam exemplo vivo de Cristo nas comunidades. Que tenham 

sabedoria e generosidade para seguir a missão, nós vos pedimos: 



21º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

21 e 22 de agosto 

 

 
Comentário inicial: O discurso de Jesus sobre o Pão da vida e o Pão Eucarístico é muito difícil de 

aceitar, principalmente neste tempo de pandemia e muito medo. Muitos de nós não conseguimos 

aceitar e crer, e com isso acabamos muitas vezes abandonado Jesus. Pedro, porém, tocado em seu 

coração pelo Pai, fez diferente, entregando totalmente e confiante a jesus aceita sua Palavra. "Só tu 

Senhor, tens Palavra de vida eterna". 

Hoje vamos juntos recordar em especial a vocação leigos e leigas que são chamados ao serviço do 

Reino nas famílias, comunidade de fé e na sociedade. 

OU 

Comentário inicial: Reunidos em assembleia litúrgica, para celebrarmos o dia do Senhor e nos 

nutrimos do Pão que o próprio Senhor nos oferece. 

Celebramos hoje em sintonia com todos os diversos ministérios da nossa comunidade, que o Senhor 

seja sempre a inspiração das nossas lideranças. Cantemos. 

 

 
Preces: 

Resposta: Ouvi-nos Senhor! 

 
1. Que os leigos que estão inseridos na vossa igreja sejam canal de luz para os povos; rezemos. 

 
2. Por todos os cristãos leigos e leigas, que edificam o Reino de Deus na nossa comunidade, rezemos: 

 
3. Pelos leigos e leigas que tanto fez pelo Reino e hoje se encontram acamados; rezemos. 

 
4. Pelos nossos irmãos leigos e leigas que saem em missão ao encontro dos nossos irmãos menos 

favorecidos; rezemos. 

 
5. Que nossa comunidade seja iluminada pela Palavra de Deus, e viva cada vez mais a prática do 

Evangelho; rezemos 

 
6. Que os cristãos leigos e leigas tenham a coragem de anunciar e testemunhar o Evangelho com ardor 

missionário; rezemos. 



22º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

28 e 29 de agosto 

 
Comentário inicial: Hoje, a Liturgia propõe o sinal da Palavra. Não palavra como lei que obriga e 

pune, mas com a proposta de caminho, amor e misericórdia. A sabedoria divina presente na sua 

Palavra, é luz que ilumina e dá sentido ao nosso viver. Hoje a celebração irá dizer que a Palavra de 

Deus é a sabedoria existencial que ilumina o coração do homem e da mulher e torna a vida pessoal 

afinada com o projeto de Deus. Um convite para não sermos apenas conhecedores da Palavra, mas 

praticantes e discípulos. Neste Domingo, celebramos o Dia Nacional do Ministério da Catequese, 

acolhemos com carinho e agradecimento os catequistas da nossa comunidade e convidamos a todos a 

rezarem em agradecimento ao importante trabalho que realizam entre nós. 

 
Procissão de entrada 

Saudação: 

Ato penitencial 

Oração: 

1ª leitura: Dt 4,1-2.6-8 

Salmo: Sl 14 

2ª leitura: Tg 1,17-18.21b-22.27 

Evangelho: Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Homilia 

Profissão de fé 

Oração da comunidade 

Liturgia Eucarística 

Ritos da Comunhão 

Ritos finais 

 
Preces 

Resposta: Ouvi-nos Senhor! 

 
1. Abri nossas mentes e nossos corações para que possamos viver de acordo com os vossos 

mandamentos, vós que sois a Sabedoria infinita. Nós vos pedimos. 

 
2. Transformai nossos corações pela vossa Palavra, para que possamos respeitar nossos irmãos e 

irmãs com a dignidade que merecem. Nós vos pedimos 

 
3. Tornai nossos corações receptivos à vossa Palavra, para que nossas ações nos conduzam à 

salvação eterna. Nós vos pedimos. 

 
4. Iluminai-nos com a luz da vossa Palavra, para que nossos corações sejam cultivados e 

iluminados pela vossa Palavra de vida. Nós vos pedimos. 

 
5. Por todos os nossos catequistas, para que sejam acolhedores da Palavra e possam ensinar aos 

catequizandos o Mandamento de Deus. Nós vos pedimos. 



 


