Comunidade em Oração
Liturgia para o 22º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 03.9.2017

- Quem se encanta por Cristo, segue-O assumindo as exigências do discipulado
- Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Anunciar o Evangelho e doar a própria vida
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima

Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2294

(Neste mês, destacar o
livro da Palavra de Deus.
Neste domingo, destacar
a cruz e velas e incluir algum símbolo da Pátria na
procissão de entrada e entronização do livro santo
na Liturgia da Palavra).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 59) Ref. /:Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,/ ontem, hoje
e sempre, aleluia!:/
Anim.: Entre outras fontes, uma que
desperta e fortalece nossa fé é a
Palavra de Deus, cujo mês recém
iniciamos. Por ela, conhecemos
melhor quem é Cristo e o seu chamado de segui-lo como discípulos
missionários, empenhando a própria vida por Ele e pelos irmãos.
A. (Nº 482) 1. Me chamaste para
caminhar na vida contigo./ Decidi para sempre seguir-te, não
voltar atrás./ Me puseste uma
brasa no peito e uma flecha na
alma./ É difícil, agora, viver sem
lembrar-me de ti.
Ref. /:Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!/ Eu só encontro a
paz e alegria bem perto de ti!:/
2. Eu pensei muitas vezes calar e
não dar nem resposta./ Eu pensei
na fuga esconder-me, ir longe de
ti./ Mas tua força venceu e, ao final, eu fiquei seduzido./ É difícil
agora viver sem saudade de ti.
3. Ó Jesus, não me deixes jamais
caminhar solitário,/ pois conheces a minha fraqueza e o meu
coração./ Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença,/ no
amor dos irmãos, na alegria, na
paz, na união.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, a paz e o amor de
Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo,
que nos convida a segui-lo no caminho da cruz e da ressurreição,
estejam convosco.
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A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... Mês da Bíblia – Para que
n’Ele nossos povos tenham vida
– Anunciar o Evangelho e doar a
própria vida; dia de oração pelas
vocações e da partilha; semana da
Pátria - quinta-feira, dia de jejum
e oração pelo País, sugerido pela
CNBB; “Grito dos Excluídos em
muitos lugares do Brasil; de quinta-feira a domingo, 4º Congresso
Missionário Nacional, em Recife – A alegria do Evangelho para
uma Igreja em saída ...).
Ato penitencial
P. Ao nos convidar a segui-lo, Cristo nos garante vida em abundância, água viva que sacia toda sede
humana, felicidade eterna. Mas
deixa claro que a renúncia, a cruz
e a doação generosa fazem parte
do seguimento a Ele. Peçamos
perdão se nem sempre as vivemos
com alegria.
L. Senhor, que nos pedis a renúncia
e o seguimento generoso, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que destes vossa vida
pela salvação de todos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos ensinais a doar
a vida para realizá-la plenamente,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai....
A. Amém.
Glória
A. (Nº 95) 1. Glória a Deus Trindade que primeiro nos amou;/
Deus comunidade que em Jesus
se revelou.
Ref. Viver e conviver em comu-

nhão. /:Glória, glória, aleluia!
Eis a nossa vocação.:/
2. Glória ao Filho amado que do
Pai vem anunciar/ grande boa
nova para os homens libertar.
3. Glória ao Santo Espírito que o
mundo renovou./ Vem e ensina
a todos o que o Filho nos falou.
P. OREMOS. Deus do universo,
fonte de todo bem, derramai em
nossos corações o vosso amor e
estreitai os laços que nos unem
convosco para alimentar em nós o
que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 317-319)
Anim.: Como sinal de que queremos dar atenção especial à Palavra de Deus neste mês da Bíblia
e seguir sempre mais de perto a
Cristo na doação da vida, acolhamos o livro da Palavra divina.
A. (Nº 114) 1. Quero levar esta bíblia, ir cantando em procissão;/
ir feliz como quem leva a luz do
céu em sua mão.
Ref. Ergo bem alto esta bíblia:
Ei-la entre nós e o bom Deus!/É
bênção que à terra desce, é prece que sobe aos céus!
2. Quero nas mãos este livro, vou
levá-lo aonde for./ Eu o levo pela
vida, e ele me leva ao Senhor.
Anim.: Por sua palavra, Deus nos
mostra um caminho exigente mas
que vale a pena percorrer, mesmo que acarrete incompreensões,
num mundo ao qual não podemos
nos conformar.
1ª Leitura: Jr 20,7-9
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Seduziste-me, Senhor, e deixei-me
seduzir; foste mais forte, tiveste

mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam
de mim. Todas as vezes que falo,
levanto a voz, clamando contra a
maldade e invocando calamidades;
a palavra do Senhor tornou-se para
mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: “Não
quero mais lembrar-me disso nem
falar mais em nome dele”. Senti,
então, dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo:
desfaleci, sem forças para suportar.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 62 (63)
S. A minh’alma tem sede de vós /
como a terra sedente, ó meu Deus!
A. A minh’alma tem sede de vós
/ como a terra sedenta, ó meu
Deus!
S. 1. - Sois vós, ó Senhor, o meu
Deus! * Desde a aurora ansioso
vos busco! = A minh’alma tem
sede de vós, + minha carne também vos deseja, * como terra sedenta e sem água!
2. - Venho, assim, contemplar-vos
no templo, * para ver vossa glória
e poder. - Vosso amor vale mais
do que a vida: * e por isso meus
lábios vos louvam.
3. - Quero, pois, vos louvar pela vida,
* e elevar para vós minhas mãos! A minh’alma será saciada, * como
em grande banquete de festa; - cantará a alegria em meus lábios, * ao
cantar para vós meu louvor!
4. - Para mim fostes sempre um socorro; * de vossas asas à sombra
eu exulto! - Minha alma se agarra
em vós; * com poder vossa mão
me sustenta.
2ª Leitura: Rm 12,1-2
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Pela misericórdia de Deus, eu vos
exorto, irmãos, a vos oferecerdes
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus: este é o vosso culto
espiritual. Não vos conformeis
com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira
de pensar e de julgar, para que
possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom,

o que lhe agrada, o que é perfeito. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 16,21-27
A. Aleluia...
L. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito; conheçamos, assim, a esperança à
qual nos chamou, como herança!
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus começou a
mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito
da parte dos anciãos, dos sumos
sacerdotes e dos mestres da Lei,
e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro
tomou Jesus à parte e começou a
repreendê-lo, dizendo: “Deus não
permita tal coisa, Senhor! Que
isso nunca te aconteça!” Jesus,
porém, voltou-se para Pedro, e
disse: “Vai para longe, Satanás!
Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas
de Deus, mas sim as coisas dos
homens!” Então Jesus disse aos
seus discípulos: “Se alguém quer
me seguir, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. Pois,
quem quiser salvar a sua vida vai
perdê-la; e quem perder a sua
vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas
perder a sua vida? O que poderá
alguém dar em troca de sua vida?
Porque o Filho do Homem virá na
glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um
de acordo com a sua conduta”. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia / Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. A Palavra de Deus Pai dirigida
a nós precisa de nossa resposta
generosa, realizando o que nos indica e pedindo-lhe sua ajuda para

fazê-lo. Façamos, pois, nossos pedidos a Deus.
A. Em vosso amor, atendei-nos, ó
Senhor.
1. Para anunciarmos o Evangelho e
doarmos a própria vida, como nos
propõe o mês da Bíblia, nós vos
pedimos:
2. Para “vencermos as causas dos
graves problemas de nosso País,
injustiça e desigualdade, ambição
de poder e ganância, exploração e
desprezo pela vida humana”, nós
vos pedimos:
3. Para “construirmos um país justo
e fraterno, com diálogo, respeito,
política a serviço da pessoa e da
sociedade e não de interesses pessoais e de grupos”, nós vos pedimos:
4. Para que “todos nós, brasileiros
e brasileiras, sejamos artesãos da
paz, iluminados pela Palavra e
alimentados pela Eucaristia”, nós
vos pedimos:
P. Pedindo todas as vocações para a
Igreja e para a sociedade, também
as de autênticos cidadãos, de políticos com a mística do bem comum, rezemos a oração vocacional comum em nossa diocese no
primeiro domingo de cada mês:
A. Jesus Divino Mestre, 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 dos nossos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do
povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus os
frutos de nosso trabalho, as iniciativas pelo conhecimento e prática
de sua Palavra, as atividades da
sociedade civil organizada pelo
bem de nosso País.
A. (Nº 227) Ref. Neste pão e neste
vinho o suor de nossas mãos:/ o

trabalho e a justiça para todos
os irmãos./
1. Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos/ dos pequenos e dos
pobres, teus amados,/ dos que
lutam a procura de trabalho,/
das crianças e anciãos abandonados.
2. Ofertamos a firmeza e a coragem/ dos que lutam em favor
dos oprimidos,/ dos famintos e
sedentos de justiça/ e que são
por tua causa perseguidos.
3. Ofertamos, ó Senhor, toda a
certeza/ na vitória do amor sobre o pecado./ Tua luz há de brilhar, vencendo a treva,/ sobre o
mundo convertido e renovado.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, o sacrifício que vamos
oferecer nos traga sempre a graça
da salvação, e vosso poder leve à
plenitude o que realizamos nesta
liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
Diversas circ. IV
Jesus passa fazendo o bem
(Missal, p. 860)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Pai misericordioso e Deus fiel.
Vós nos destes vosso Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor e Redentor.
Ele sempre se mostrou cheio de
misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores,
colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a
vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e Santos,
nós vos louvamos e bendizemos,
e proclamamos o hino de vossa
glória, cantando (dizendo) a uma
só voz:
A. (Nº 236) Ref. Santo, Santo,
Santo, sois vós, Senhor nosso
Deus!
1. O céu e a terra proclamam,
proclamam a vossa glória.

2. Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas.
3. Bendito o que vem, bendito,
em nome do Senhor.
P. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais
os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na
verdade, é bendito o vosso Filho
presente no meio de nós, quando
nos reunimos por seu amor. Como
outrora aos discípulos, ele nos
revela as Escrituras e parte o pão
para nós.
A. O vosso Filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons
do pão e do vinho, a fim de que
se tornem para nós o Corpo e †
o Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão,
deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele, tomando o cálice em suas
mãos, deu graças novamente e
o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha,

e vos oferecemos o pão da vida e
o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Senhor Deus, conduzi a vossa
Igreja à perfeição na fé e no amor,
em comunhão com o nosso Papa
N., o nosso Bispo N., com todos
os Bispos, presbíteros e diáconos
e todo o povo que conquistastes.
A. Confirmai o vosso povo na
unidade!
P. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos
nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos;
fazei que, a exemplo de Cristo,
e seguindo o seu mandamento,
nos empenhemos lealmente no
serviço a eles. Vossa Igreja seja
testemunha viva da verdade e da
liberdade, da justiça e da paz, para
que toda a humanidade se abra à
esperança de um mundo novo.
A. Ajudai-nos a criar um mundo
novo!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre,
chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre
convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, esposo de Maria,
com os Apóstolos e Mártires,
(com S.N.: santo do dia ou patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,

a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Cristo, que nos convida a
segui-lo no caminho da cruz, também se dá a nós em alimento para
realizarmos o que nos pede.
A. (Nº 287) 1. A Igreja se une
para celebrar,/ Cristo convida,
todos têm lugar.
Ref. /:Na ceia de Cristo todos são
irmãos./Ele compromete o seu
povo à comunhão.:/
2. Com grande humildade Cristo se entregou./ Tanta bondade,
nossos pés lavou.
3. Fazendo-se pobre nos enriqueceu./ Gesto tão nobre, nos comprometeu.
4. O Cristo se doa repartindo o
pão./ Serve a todos, deixa esta
lição.
5. Que prova imensa, prova de
amor,/ dando a vida, é libertador.
6. Os pobres e fracos quer fortalecer./ Povo que luta nele vai
vencer.
P. OREMOS. Restaurados à vossa
mesa pelo pão da vida, nós vos
pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os
nossos corações e nos leve a vos
servir em nossos irmãos e irmãs.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A cruz, carregada no seguimento a Cristo, se torna garantia
de ressurreição.
A. (Ref. nº 449) /:Como Jesus,
vou carregar/ a minha cruz pra
poder ressuscitar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai, que em Cristo manifestou a verdade e a sua caridade,
vos faça testemunhas do Evangelho e do seu amor no mundo!

A. Amém!
P. O Senhor Jesus Cristo, que prometeu à sua Igreja estar ao seu
lado até a sua vinda gloriosa, confirme as vossas obras e palavras!
A. Amém!
P. O Espírito do Senhor esteja em
vós, para que sejais anunciadores
do Evangelho e participantes ativos da Igreja!
A. Amém.
P. E que vos abençoe Deus, infinitamente misericordioso, Pai e Filho
e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa
vida; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Mês da Bíblia
Neste ano, o Mês da Biblia aborda a Primeira Carta de Paulo
aos tessalonicenses. Ela retrata
uma comunidade dos inícios do
cristianismo, com dificuldades,
resistências e superações. Essa
comunidade está inserida na periferia de uma grande cidade do
Império Romano, Tessalônica,
onde busca transformar a sociedade vigente, com a força do
anúncio do Evangelho. O tema
deste Mês da Bíblia é “Para
que n’Ele nossos povos tenham
vida”. O lema: “Anunciar Evangelho e doar a própria vida”, tirado da Carta aos Tessalonicenses (2,8).
Coleta em favor da CNBB
A Conferência dos Bispos vem
prestando inestimáveis serviços
à Igreja no Brasil e ao País. Ela
se torna porta voz de muitos grupos que não conseguem fazer-se
ouvir nas diversas instâncias públicas. Ela exerce a função de
intermediária junto aos Poderes
constituídos. Para continuar e
ampliar estes seus serviços, a
sua sede em Brasília precisa de
urgentes reformas. Em vista disso, o Conselho Permanente da
CNBB propõe uma coleta em
todas as comunidades católicos
do País nos dias 09 e 10 de setembro.

Lembretes:
- De segunda-feira ao dia 20,
Dom José participa de encontro
de Bispos capuchinhos na Itália.
- De segunda-feira ao dia 24, pereg. da imagem de Fátima na
Par. da Catedral.
- Segunda-feira, das 08h30 às
17h30, reunião com os coord. par.
da Past. da Criança, no Centro
Dioc.; às 14h, reunião das coord.
par. das capelinhas, no Seminário.
- Terça-feira, 08h30 às 15h, retiro com agentes dioc. de Past.
da Saúde e profissionais, no Seminário; 19h, reunião da área
pastoral de Jacutinga, em Paulo
Bento.
- Quinta-feira, Dia da Pátria –
Dia de jejum e oração pela Pátria, sugerido pela CNBB.
- De quinta-feira a sábado, Juventudes - Assessoria e Liderança
Jovem Diocesana.
- De quinta-feira a domingo, Congresso do Cons. Mis. Reg. e da
Inf. e Adoles. Mis. em Recife, PE.
- De sexta-feira a domingo, Congresso Nacional da Pastoral Familiar, em Cuiabá, MT.
- Sábado, reunião da equipe de
Coord. do Núcleo Dioc. dos Religiosos em Viadutos.
- Domingo, Dia Mundial de prevenção ao suicídio – Coleta Nacional para a CNBB (reforma
de sua sede) - às 10h, festa do
padroeiro S. Fco. de Assis, Progresso, Erechim, na comunidade
N. Sra. da Saúde, Rio Tigre.
Leituras da Semana:
Dia 04, 2ªf, 1Ts 4,13-18; Sl
95(96); Lc 4,16-30; Dia 05,
3ªf, Ts 5,1-6.9-11; Sl 26(27); Lc
4,31-37; Dia 06, 4ªf, Cl 1,1-8; Sl
51(52); Lc 4,38-44; Dia 07, 5ªf,
Cl 1,9-14; Sl 97(98); Lc 5,1-11;
Dia 08, 6ªf. Natividade de Nossa
Senhora, Mq 5,1-4a ou Rm 8,2830; Sl 70(71); Is 61,10); Mt 1,116.18-23 ou mais breve 1,18-23;
Dia 09, sáb., S. Pedro Claver;
Cl 1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,15; Dia 10, dom., 23º TC-A: Ez
33,7-9; Sl 94(95); Rm 13,8-10;
Mt 18,15-20 (entre irmãos).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 23º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 10.9.2017

- Perdão e reconciliação, condições para a vida fraterna
- Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Anunciar o Evangelho e doar a própria vida
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima

Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2295

Nota: (Neste mês, destacar o livro da Palavra de
Deus.).

1. RITOS
INICIAIS
A. Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos,
misericordiosos
como o Pai!:/
Anim.: Os conflitos entre duas ou
mais pessoas, nas famílias, nas
comunidades, na sociedade, que
podem chegar a agressões e morte, só são resolvidos pelo amor e
o perdão. Com espírito de misericórdia e de caridade, podemos
viver a correção fraterna e assim
crescermos na reconciliação e na
comunhão, à luz da Palavra de
Deus, em destaque neste mês da
Bíblia.
A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que
venho com amor e alegria!/ Vem
provar misericórdia e perdão/
nesta fonte de esperança que
sacia,/ te anima e te sustenta na
missão.
Ref. Perdoa e serás sempre perdoado./ Acolhe! Pois o amor te
faz feliz./ Um povo que é mais
dor do que pecado/ precisa mais
de mãe que de juiz.
2. Deus, o Pai, me escolheu e me
ungiu,/ para a todos Boa-Nova
anunciar./ Para salvar quem o
pecado destruiu;/ seu amor-misericórdia proclamar.
5. Como julgas, tu também serás
julgado!/ Não perdoas... como
pedes meu perdão?/ Do teu olho
tira a trave do pecado;/ poderás, então, cuidar do teu irmão.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a infinita misericórdia e o
perdão de Cristo, nosso irmão e
salvador, que nos reconcilia com
o Pai e com os irmãos, na força do
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Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... Mês da Bíblia – Para que
n’Ele nossos povos tenham vida
– Anunciar o Evangelho e doar a
própria vida; encontro de formação dos padres da pastoral presbiteral, segunda e terça-feira; quarta-feira, celebração especial das
aparições de Fátima; quinta-feira,
30ª Romaria a N. Sra. da Santa
Cruz...)
Ato penitencial
P. A Palavra de Deus, acolhida na
mente e no coração, nos educa no
amor, forma na justiça, abre caminhos para a correção fraterna,
traz a paz. Necessitados de misericórdia e dispostos a vivê-la com
todos, peçamos a Deus perdão de
nossas faltas. (Pausa).
S. Senhor,/ que iluminais o caminho de nossa vida / com a luz de
vossa Palavra, tende piedade de
nós.
A. /:Senhor, tende piedade de
nós!:/
S. Ó Cristo,/ que nos alimentais
com o Pão da Vida, para vivermos plenamente, tende piedade
de nós.
A. /:Ó Cristo, tende piedade de
nós!:/
S. Senhor,/ que nos reunis em comunidade, para congregar-nos no
amor, tende piedade de nós.
A. /:Senhor, tende piedade de
nós!:/
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas!
A. Glória, glória, aleluia!

S. Glória a Deus, paz na terra!
A. Glória, glória, aleluia!
/:Glória! Glória nos céus!/ Paz na
terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai!
Glória a Deus criador,/ que no
Filho tornou-se o Senhor Deus
da vida!
2. Glória a Deus, glória ao Filho!
Glória a Deus, nosso irmão!/
Nos remiu do pecado, nos abriu
novo reino!/
3. Glória ao Espírito Santo, Deus
que nos santifica!/ Glória a Deus
que nos une a caminho do Pai!
4. Glória a Deus uno e santo: Pai,
Espírito e Filho!/ Glória a Deus
uno e trino! Glória a Deus comunhão!
P. OREMOS. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei
aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna.
PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 320-322)
Anim.: Na experiência da misericórdia de Deus para conosco, devemos ajudar-nos uns aos outros
na correção das faltas, com a luz
da Palavra divina e a força da oração, para vivermos na comunhão
do amor.
1ª Leitura: Ez 33,7-9
L. Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: “Quanto a ti,
filho do homem, eu te estabeleci
como vigia para a casa de Israel.
Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves
advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e
tu não lhe falares, advertindo-o

a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa,
mas eu te pedirei contas da sua
morte. Mas, se advertires o ímpio
a respeito de sua conduta, para
que se arrependa, e ele não se
arrepender, o ímpio morrerá por
própria culpa, porém, tu salvarás
tua vida”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 94 (95)
S. Não fecheis o coração, ouvi,
hoje, a voz de Deus!
A. Não fecheis o coração, ouvi,
hoje, a voz de Deus!
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria
no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos salva! - Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e
com cantos de alegria o celebremos!
2. - Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra,* e ajoelhemos ante
o Deus que nos criou! = Porque
ele é o nosso Deus, nosso Pastor,
+ e nós somos o seu povo e seu
rebanho,* as ovelhas que conduz
com sua mão.
3. - Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
* “Não fecheis os corações como
em Meriba, = como em Massa,
no deserto, aquele dia, + em que
outrora vossos pais me provocaram,* apesar de terem visto as minhas obras”.
2ª Leitura: Rm 13,8-10
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Não fiqueis devendo nada
a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo
está cumprindo a Lei. De fato, os
mandamentos: “Não cometerás
adultério”, “Não matarás”, “Não
roubarás”, “Não cobiçarás”, e
qualquer outro mandamento, se
resumem neste: “Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo”. O
amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor
é o cumprimento perfeito da Lei.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 18,15-20
A. Aleluia...

L. O Senhor reconciliou o mundo
em Cristo, confiando-nos sua Palavra; a Palavra da reconciliação,
a Palavra que hoje, aqui, nos salva.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus disse a seus
discípulos: “Se o teu irmão pecar
contra ti, vai corrigi-lo, mas em
particular, a sós contigo! Se ele
te ouvir, tu ganhaste o teu irmão.
Se ele não te ouvir, toma contigo
mais uma ou duas pessoas, para
que toda a questão seja decidida
sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado
como se fosse um pagão ou um
pecador público. Em verdade vos
digo, tudo o que ligardes na terra
será ligado no céu, e tudo o que
desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo:
se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa
que quiserem pedir, isso lhes será
concedido por meu Pai que está
nos céus. Pois, onde dois ou três
estiverem reunidos em meu nome,
eu estou aí, no meio deles”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai,
poder e ternura/ que toda criatura governa. Amém!/ Amém!
Aleluia! Por Deus fomos feitos/ à sua imagem, pra sempre.
Amém.
2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade
e amor/ que o Cristo mandou
sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Cristo nos disse que se estivermos de acordo entre nós a respeito
do que pedir a Deus Pai, Ele nos
atenderá. Conscientes disso, apresentemos-lhe nossas preces.
A. (Nº 196) Atendei a nossa prece, Senhor, e fazei-nos acolher
nosso irmão.
L. 1. Para que a luz e a força de
vossa Palavra garantam sempre a
misericórdia e a reconciliação em
nossas famílias e comunidades,
nós vos pedimos:
2. Para que vossa misericórdia para
conosco nos ajude a praticar a
correção fraterna a fim de vivermos em paz com todos, nós vos
pedimos:
3. Para que a ação dos cristãos em
favor da justiça em nosso País o
ajude a ser uma nação fraterna e
igualitária, nós vos pedimos:
4. Para que a leitura e a prática de
vossa Palavra especialmente neste mês a ela dedicado nos façam
crescer no discipulado missionário, nós vos pedimos:
5. Para que vossa graça faça frutificar as atividades da Conferência Nacional dos Bispos de nosso
País, nós vos pedimos:
6. Para que as celebrações das aparições de Fátima nos renovem na
fidelidade a vós, a exemplo de
Maria, nós vos pedimos:
7. ...
P. Acolhei nossos pedidos, ó Deus,
e conservai-nos sempre mais reconciliados e solidários no amor
fraterno. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com os gestos de perdão e
reconciliação em nossas famílias
e comunidades, apresentemos a
Deus as atividades da CNBB, oferecendo também nossa doação na
coleta em seu favor.
A. (Nº 219) 1. Bendito sejas,
Deus, por esta paz/ tão frágil e
insegura que ainda temos!/ É
dom de teu amor e também fruto/ da luta dos irmãos que aqui
trazemos.

Ref. /:Pão e vinho, ó Pai, apresentamos,/ pela paz e o perdão nós
suplicamos.:/
2. Bendito sejas, Deus, pelo perdão/ que dás a nós qual graça e
mandamento./ Trazemos estes
dons que consagrados,/ da Aliança são penhor e sacramento.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por
esta oferenda render-vos a devida
homenagem, e fazei que nossa
participação na Eucaristia reforce
entre nós os laços da amizade. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração eucarística
Reconciliação II
(Missal, p. 871)
P. Nós vos agradecemos, Deus Pai
todo-poderoso, e por causa de
vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio
da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os
corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos
procurem reencontrar a paz.
A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz!
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os
conflitos, que o perdão supere o
ódio, e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que
fazeis, Deus de misericórdia, não
podemos deixar de vos louvar e
agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados cantamos (dizemos) a
uma só voz:
A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo
e o seu nome brilha,/nós o proclamamos com amor e voz./ Foi
o seu poder que fez as maravilhas/ pelo universo e em cada
um de nós.
Ref.:/:Hosana, hosana, hosana
nas alturas!:/

2. E bendito seja Cristo, filho
amado, / que em seu nome veio
ser o redentor./ Foi, por nossa
culpa, morto e sepultado,/ mas
ressuscitou em glória e esplendor.
P. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é
a vossa palavra que liberta e salva
toda a humanidade. Ele é a mão
que estendeis aos pecadores. Ele
é o caminho pelo qual nos chega
a vossa paz.
A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz!
P. Deus, nosso Pai, quando vos
abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns
aos outros. Por isso, celebramos a
reconciliação que vosso Filho nos
mereceu.
Cumprindo o que ele nos mandou,
vos pedimos: Santificai, + por
vosso Espírito, estas oferendas.
Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o
pão, pronunciou a bênção de ação
de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Naquela mesma noite, tomou nas
mãos o cálice e, proclamando a
vossa misericórdia, o deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Ó Deus, Pai de misericórdia,
vosso Filho nos deixou esta prova
de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos
aquilo que nos destes: o sacrifício
da perfeita reconciliação.

A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho e,
nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito, de reconciliação e de paz..
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Ele nos conserve em comunhão
com o Papa N. e nosso Bispo N.,
com todos os bispos e o povo
que conquistastes. Fazei de vossa
Igreja sinal da unidade entre os
seres humanos e instrumento da
vossa paz.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Assim como aqui nos reunistes,
ó Pai, à mesa do vosso Filho em
união com a Virgem Maria, Mãe
de Deus, com São José, seu esposo, e com todos os santos, reuni no
mundo novo, onde brilha a vossa
paz, os homens e as mulheres de
todas as classes e nações, de todas
as raças e línguas, para a ceia da
comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/ Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Cristo, que nos ensina o
caminho do perdão com sua Palavra, nos alimenta com o Pão da
Vida para sermos misericordiosos
como o Pai.
A. (Canto Lit. 2016/4) 1. Que alegria celebrar com meus amigos/
numa ceia pouco antes da paixão!/ Que alegria celebrar também contigo/ esta festa da partilha e do perdão.
Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou
o Deus que te conforta/ e te faz
ser comunhão./ Vem, ó povo, e
te sacia!/ Não mereces? Que importa?! /Te ofereço o meu perdão.

2. Com Mateus e sua família pus-me à mesa;/ pecadores e excluídos quis também./ Fariseus me
criticaram com dureza,/ mas eu
amo o pecador e quero bem.
3. De que vale o legalismo puro e
frio/ que te impede ver no outro
o teu irmão?/ Não me agradam
os teus cultos tão vazios,/ quero,
sim, misericórdia e compaixão.
4. Vim buscar e libertar quem
está perdido,/ eu não vim pra
quem merece ou quem é bom./
O remédio é pra doentes e feridos,/ meu amor não é um prêmio, mas um dom.
5. Não me alegro com a morte ou
com a perda/ de quem peca, me
ignora e até maldiz./ Meu desejo
é que desperte e se converta,/ tenha vida, possa amar e ser feliz.
6. Tive fome, estive nu, preso e
doente,/ esperei por teu amor,
foste me ver?/ O que fazes ao
menor destes pequenos/ é a mim
que estás fazendo, podes crer.
P. OREMOS. Ó Deus, que nutris e
fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso
pão, concedei-nos, por estes dons
do vosso Filho, viver com ele para
sempre. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O mês da Bíblia nos lembra que participamos da mesma
missão que Cristo recebeu do Pai:
anunciar a sua Palavra e doar a
vida. Vamos vivê-la com alegria.
A. (Canto Lit. 2011, nº 13) Ref.
Servir a vós, ó Deus, e aos irmãos também;/ amar de coração, perseverar no bem; eis vossa lei de Pai, eis nossa lei de irmãos./ :Unir os corações e abrir
as mãos:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus guie sempre vossos passos
com a luz de sua Palavra; enriqueça vosso coração com sua misericórdia para viverdes reconciliados
com todos e solícitos na promoção
do progresso, da paz e da justiça
da Nação. E que desça sobre vós,
vossa família, vossa casa e vossos

trabalhos e permaneça sempre a
bênção de Deus Uno e Trino, Pai
e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a
vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração antes de ler a Bíblia
Senhor, nossas palavras são demasiado pobres para agradecer-vos
o maravilhoso dom de vossa Palavra-escrita que, ultrapassando
os limites do tempo, continua a
falar-nos da fé, que dá sentido
a vida, da alegria, que abre os
corações, do amor que nos faz
irmãos. Concedei-nos, Senhor,
grande amor pela Bíblia. Queremos aproximar-nos dela com
fé para encontrar em suas páginas sagradas a resposta para os
nossos problemas, o amor que
une a família, a paz que o mundo precisa, o caminho da justiça.
Ensinai-nos, Senhor, a ler a Bíblia com respeito, humildade e
fé. Queremos colocá-la em nossas casas para que seja luz que
ilumina, palavra que acalma,
pPresença viva de amor! Dai-nos a todos, ó Pai, a disposição
permanente de aproximar-nos
da Bíblia para encontrar nela o
Caminho, a Verdade e a Vida.
Amém.
Lembretes:
- Segunda-feira, às 17h30, reunião
dos formadores, no Seminário;
às 19h30, reunião da coordenação ampliada, no Centro Diocesano de Pastoral.
- Segunda e terça-feira, encontro
de formação para os presbíteros,
organizado pela Pastoral Presbiteral, no Seminário.
- Terça-feira, às 19h, reunião da
área pastoral de Jacutinga, em
Paulo Bento.
- Quarta-feira, Juventudes - Reunião de Assessoria Diocesana.
- Quarta e quinta-feira, encontro
da Iniciação à Vida Cristã do
Regional Sul 3, em Porto alegre.
- Quinta-feira, 30ª Romaria de
N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado

Paca, Paróquia da Catedral São
José, Erechim.
- Sexta-feira, 80 anos de criação
da Paróquia Santo Antônio de
Jacutinga; às 14h30, tarde de
oração do Apostolado da Oração, na igreja da Salette, Três
Vendas, Erechim para todas as
paróquias da cidade.
Leituras da semana:
Dia 11, 2ªf, Cl 1,24 – 2,3; Sl 61
(62); Lc 6,6-11; Dia 12, 3ªf, Cl
2,6-15; Sl 144(145); Lc 6,12-19;
Dia 13, 4ªf, S. João Crisóstomo: Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc
6,20-26; Dia 14, 5ªf, Exaltação
da Santa Cruz; Nm 21,4b-9 ou
Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,1317; Dia 15, 6ªf, Nossa Senhora
das Dores; Hb 5,7-9; Sl 30(31);
Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35; Dia
16, sáb., S. Cornélio e S. Cipriano: 1Tm 1,15-17; Sl 112(113);
Lc 6,43-49; Dia 17, dom., 24º
TC-A, Eclo 27,33 – 28,9; Sl
102(103); Rm 14,7-9; Mt 18,2135 (Perdoar aos irmãos).

O tema e o lema
do mês da Bíblia 2017
O tema do mês da Bíblia 2017 é
“Para que n’Ele nossos povos tenham vida”. É inspirado no Documento de Aparecida (2007):
“Discípulos missionários de Jesus Cristo, para que n’Ele nossos povos tenham vida”. O lema
escolhido para este mês da Bíblia é “Anunciar o Evangelho e
doar a própria vida” (cf. 1Ts2,8),
extraído da Carta aos Tessalonicenses, justamente do contexto
em que os apóstolos se comparam a uma mãe que cuida com
ternura dos seus filhos (1Ts 2,7).
Certamente não há comparação
mais palpável para expressar o
amor e a doação da vida que a
imagem da mãe acariciando o
filho. Especialmente nesse caso,
em que a carta utiliza o sinônimo
“nutriz” ou “ama”, que significa
“aquela que nutre e protege”,
para definir a função materna de
alimentar a criança.
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- Viver o perdão sem limites porque Deus perdoa sempre
- Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Anunciar o Evangelho e doar a própria vida
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima

Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2296

1. RITOS
INICIAIS

A. Ref. nº
358) Deixa a luz do
céu entrar./ Deixa a luz do céu
entrar.
Abre bem as portas do teu coração/ e deixa a luz do céu entrar.
Anim.: Certamente, temos a experiência de como Deus nos perdoa
e de quanto faz bem receber o perdão quando falhamos com alguém
e dar o perdão quando alguém nos
tenha ofendido ou prejudicado.
Louvemos a Deus por sua infinita e constante misericórdia para
conosco e peçamos-lhe a graça de
perdoar sem limites.
A. (Nº 56) 1. Cante ao Senhor a
terra inteira!/ Sirvam ao Senhor com alegria!/ Vinde ao seu
encontro, alegremente! Vinde
ao seu encontro, alegremente!
Ref. /:O Senhor é bom, eterno é
seu amor! / O Senhor é bom,
eterno é seu amor!:/
2. Vinde, aproximai-vos, dando
graças,/ todos a cantar hinos de
alegria!/ Bendizei, louvai seu
santo nome! Bendizei, louvai
seu santo nome!
3. O Senhor é bom, nós repetimos,/ sua misericórdia é sem
limite,/ seu amor fiel é para
sempre! Seu amor fiel é para
sempre!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia
e o perdão de Deus Pai, e a força
renovadora do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

A vida na liturgia
P. (... Mês da Bíblia – Para que
n’Ele nossos povos tenham vida
– Anunciar o Evangelho e doar a
própria vida; Romaria da Salette
no próximo domingo em Marcelino Ramos – No sim de Maria, a
alegria da salvação; ...).
Ato penitencial
P. A Deus “que manifesta sua onipotência quando usa de misericórdia”, peçamos o perdão de nossas
faltas, especialmente pelas vezes
que não perdoamos a todos.
L. Senhor, que viestes, não para
condenar, mas para perdoar, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que muito perdoais a
quem muito ama, tende piedade
de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que acolheis toda pessoa
que confia na vossa misericórdia,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos
altos céus, paz na terra aos seus
amados./ A vós louvam rei celeste os que foram libertados.
Ref.: /:Glória a Deus! Glória a
Deus!/ Glória ao nosso criador!:/
2. Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos,/ damos
glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos.
3. Senhor nosso Jesus Cristo,
unigênito do Pai,/ vós de Deus
cordeiro santo, nossas culpas
perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor,/ acolhei
nossos pedidos, atendei nosso

clamor.
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor,/ com o Espírito
Divino de Deus Pai o resplendor.
P. OREMOS. Ó Deus, criador de
todas as coisas, volvei para nós o
vosso olhar e, para sentirmos em
nós a ação do vosso amor, fazei
que vos sirvamos de todo o coração. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim.: A Palavra de Deus, cujo
mês estamos vivendo, nos revela
a misericórdia divina, indicando-nos o compromisso de perdoar
sempre e a todos.
1ª Leitura: Eclo 27,33–28,9
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
O rancor e a raiva são coisas detestáveis; até o pecador procura
dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor,
que pedirá severas contas dos
seus pecados. Perdoa a injustiça
cometida por teu próximo: assim,
quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não
tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos
seus pecados? Se ele, que é um
mortal, guarda rancor, quem é
que vai alcançar perdão para os
seus pecados? Lembra-te do teu
fim e deixa de odiar; pensa na
destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos
mandamentos, e não guardes
rancor ao teu próximo. Pensa na
aliança do Altíssimo, e não leves
em conta a falta alheia! - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 102(103)
S. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso.
A. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso.
S. - 1. Bendize, ó minha alma, ao
Senhor,* e todo o meu ser, seu
santo nome! - Bendize, ó minha
alma, ao Senhor,* não te esqueças
de nenhum de seus favores!
2. - Pois ele te perdoa toda culpa,*
e cura toda a tua enfermidade; - da
sepultura ele salva a tua vida * e
te cerca de carinho e compaixão.
3. - Não fica sempre repetindo as
suas queixas,* nem guarda eternamente o seu rancor. - Não nos
trata como exigem nossas faltas,*
nem nos pune em proporção às
nossas culpas.
4. - Quanto os céus por sobre a terra
se elevam,* tanto é grande o seu
amor aos que o temem; - quanto
dista o nascente do poente,* tanto
afasta para longe nossos crimes.
2ª Leitura: Rm 14,7-9
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Ninguém dentre vós vive
para si mesmo ou morre para si
mesmo. Se estamos vivos, é para
o Senhor que vivemos; se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos,
pertencemos ao Senhor. Cristo
morreu e ressuscitou exatamente
para isto: para ser o Senhor dos
mortos e dos vivos. - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 18,21-35
A. Aleluia...
L. Eu vos dou este novo Mandamento, nova ordem, agora, vos
dou; que, também, vos ameis uns
aos outros como eu vos amei, diz
o Senhor.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo por Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo perdoar,

se meu irmão pecar contra mim?
Até sete vezes?” Jesus respondeu:
“Não te digo até sete vezes, mas
até setenta vezes sete. Porque o
Reino dos Céus é como um rei
que resolveu acertar as contas
com seus empregados. Quando
começou o acerto, levaram-lhe
um que lhe devia uma enorme
fortuna. Como o empregado não
tivesse com que pagar, o patrão
mandou que fosse vendido como
escravo, junto com a mulher e os
filhos e tudo o que possuía, para
que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão
e, prostrado, suplicava: ‘Dá-me
um prazo, e eu te pagarei tudo!’
Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali,
aquele empregado encontrou um
dos seus companheiros que lhe
devia apenas cem moedas. Ele o
agarrou e começou a sufocá-lo,
dizendo: ‘Paga o que me deves’.
O companheiro, caindo aos seus
pés, suplicava: ‘Dá-me um prazo,
e eu te pagarei!’ Mas o empregado não quis saber disso. Saiu
e mandou jogá-lo na prisão, até
que pagasse o que devia. Vendo
o que havia acontecido, os outros
empregados ficaram muito tristes,
procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou
chamá-lo e lhe disse: ‘Empregado perverso, eu te perdoei toda
a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter
compaixão do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti?’ O
patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a
sua dívida. É assim que o meu Pai
que está nos céus fará convosco,
se cada um não perdoar de coração ao seu irmão”. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisí-

veis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
P. E de novo há de vir, em sua glória,
A. para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas.
P. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Oração dos fiéis
P. Sem a graça de Deus, não conseguiremos praticar o perdão e estabelecermos relações de harmonia
e paz em nossa família, em nossa
comunidade e na sociedade. Peçamos a ajuda divina através de
nossas preces:
A. Em vossa misericórdia, atendei-nos, ó Senhor!
L. 1. Para que a Igreja, pelo anúncio da misericórdia e do perdão de
Deus, ajude os povos a percorrer
o caminho da paz, nós vos pedimos:
2. Para que a prática do perdão em
nossas famílias e nossa comunidade fortaleça nossa comunhão

fraterna, nós vos pedimos:
3. Para que, pela intercessão de
Nossa Senhora da Salette, a reconciliadora dos pecadores, busquemos vosso perdão no sacramento
da confissão, nós vos pedimos:
4. Para que quem cometeu crimes,
como o assassinato, o assalto, o
roubo, a agressão física e moral e
outros, reconheça o mal praticado e busque a reconciliação com
Deus e com as vítimas, nós vos
pedimos:
5. Para que as vítimas dos diversos
e frequentes crimes na sociedade
atual tenham a ajuda necessária
para se refazer e perdoar quem os
cometeu, nós vos pedimos:
6. Para que a leitura permanente da
vossa Palavra nos faça crescer na
prática da misericórdia e do perdão, nós vos pedimos:
7. ...
P. “Senhor de misericórdia infinita,
não limiteis a vossa indulgência à
nossa capacidade de perdoar, mas
ensinai-nos a descobrir em vosso
Filho a medida do vosso perdão.”
Por Cristo Senhor nosso.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus, vamos incluir os gestos heróicos de
perdão vividos em nossas famílias
e em nossas comunidades.
A. (Nº 224) 1. Um coração para
amar,/ pra perdoar e sentir,/
para chorar e sorrir / ao me
criar tu me deste./ Um coração
pra sonhar,/ inquieto e sempre a
bater,/ ansioso por entender / as
coisas que tu disseste.
Ref.: /:Eis o que eu venho te dar,
eis o que ponho no altar. Toma,
Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu!:/
2. Quero que o meu coração /
seja tão cheio de paz,/ que não
se sinta capaz / de sentir ódio
ou rancor./ Quero que a minha
oração / possa me amadurecer,/
leve-me a compreender / as consequências do amor!
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas

mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Sede propício, ó Deus, às nossas
súplicas, e acolhei com bondade
as oferendas dos vossos servos e
servas para que aproveite à salvação de todos o que cada um trouxe
em vossa honra. Por Cristo, nosso
senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
- Reconciliação I –
(Missal, p. 866)
P. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na
felicidade completa. Vós, Deus de
ternura e de bondade, nunca vos
cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos convidando os
pecadores a entregar-se confiantes
à vossa misericórdia.
A. Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia.
P. Jamais nos rejeitastes quando
quebramos a vossa aliança, mas,
por Jesus, vosso Filho e nosso
irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão
estreito e forte, que nada poderá
romper. Concedeis agora a vosso
povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo
alento à vossa Igreja, para que se
volte para vós. Fazei que, sempre
mais dócil ao Espírito Santo, se
coloque ao serviço de todos.
A. Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia.
P. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz a voz
das multidões do céu para cantar o
poder de vosso amor e a alegria da
nossa salvação:
A. (Nº 238-Solo e repetição) Santo,
santo, santo,/ Senhor Deus do universo!/ O céu e a terra proclamam
a vossa glória!/ Hosana, hosana,
hosana,/ hosana nas alturas!/ Bendito o que vem/ em nome do Senhor!/ Hosana, hosana, hosana,/
hosana nas alturas!
P. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós
para sermos santos como vós sois
santo. Olhai vosso povo aqui reu-

nido e derramai a força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o Corpo  e o Sangue do Filho muito amado, no qual também
somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de
vos encontrar; vós nos amastes de
modo admirável: pois vosso Filho
- o Justo e Santo - entregou-se em
nossas mãos aceitando ser pregado na cruz.
A. Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia.
P. Antes, porém, de seus braços
abertos traçarem entre o céu e a
terra o sinal permanente da vossa
aliança, Jesus quis celebrar a páscoa com seus discípulos. Ceando
com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças.
Depois, partindo o pão, o deu a
seus amigos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
P. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo
que ia reconciliar todas as coisas
pelo sangue a ser derramado na
cruz, tomou o cálice com vinho.
Ele vos deu graças novamente,
e passou o cálice a seus amigos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS, PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Lembramo-nos de Jesus Cristo,
nossa páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte
e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso,
vos apresentamos, ó Deus fiel, a
vítima de reconciliação que nos
faz voltar à vossa graça.
A. Esperamos, ó Cristo, vossa
vinda gloriosa.
P. Olhai, com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós,
fazendo-os participar no único

sacrifício do Cristo. Pela força do
Espírito Santo, todos se tornem
um só corpo bem unido, no qual
todas as divisões sejam superadas.
A. Esperamos, ó Cristo, vossa
vinda gloriosa.
P. Conservai-nos, em comunhão
de fé e amor, unidos ao Papa N.
e ao nosso Bispo N. Ajudai-nos
a trabalhar juntos na construção
do vosso reino, até o dia em que,
diante de vós, formos santos com
os vossos santos, ao lado da Virgem Maria, de São José seu esposo, e dos Apóstolos, com nossos
irmãos e irmãs já falecidos que
confiamos à vossa misericórdia.
Quando fizermos parte da nova
criação, enfim libertada de toda
maldade e fraqueza, poderemos
cantar a ação de graças do Cristo
que vive para sempre.
A. Esperamos, ó Cristo, vossa
vinda gloriosa.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e sempre.
A. Amém.
Rito de comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: No esforço de viver em
comunhão fraterna, participamos
da mesa eucarística. Ela nos dará
forças para crescermos na reconciliação, sendo instrumentos de
concórdia.
A. (Nº 364) Ref.: Senhor, fazei de
mim um instrumento de vossa
paz. Senhor, fazei de mim um
instrumento de vosso amor.
1. Onde há ódio, que eu leve o
amor;/ onde há ofensa que eu
leve o perdão./ Onde há discórdia, que eu leve a união;/ onde
há dúvidas que eu leve a fé.
2. Onde há erro, que eu leve a
verdade; / no desespero, que eu
leve a esperança./ Onde há tristeza, que eu leve a alegria;/ onde
há trevas, que eu leve a luz.
3. Mestre, fazei que eu procure
menos/ ser consolado do que
consolar;/ Ser compreendido do

que compreender/ e ser amado
do que amar.
4. Sim, pois é dando que se recebe,/ é perdoando que se é perdoado. /:E é morrendo que se
vive para a vida eterna.:/
P. OREMOS. Ó Deus, que a ação
da vossa Eucaristia perpasse todo
o nosso ser para que não sejamos
movidos por nossos impulsos,
mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Somos continuamente perdoados por Deus. Devemos ser
também misericordiosos com
nossos irmãos e irmãs e nunca
sermos motivo de discórdias e
conflitos.
A. (Canto Lit. 2012/17-3) Ref.
(Sol) Quem ama perdoa, quem
ama perdoa./ O perdão é prova,/ prova de amor. /: Quem
perdoa constrói a paz!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos inspire sempre sentimentos de paz, de bondade e de
perdão. E que vos abençoe o Deus
da Vida, Pai e Filho e Espírito
Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a
vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Terça-feira, celebração da aparição de N. Sra. da Salette, em
Marcelino Ramos; 19h30, reunião da área pastoral de Getúlio
Vargas em Estação.
- De terça-feira a sábado, 11º Encontro Nacional de Arquitetura e
Arte Sacra, Curitiba, PR.
- Quinta-feira, às 08h30, reunião
da área pastoral de Erechim, no
salão da igreja Santa Luzia, bairro Atlântico.
- De sexta-feira a domingo, Congresso Nacional da Pastoral da
Saúde, em São Paulo; Pastoral
Carcerária: Assembleia Regional, em Porto Alegre, na Casa

das Irmãs Salesianas; CNLB,
Encontro estadual de formação,
em Porto Alegre; Congresso
Estadual da Pastoral da Saúde,
Porto Alegre.
- Sábado, às 08h, preparação para
o matrimônio da área pastoral
de Jacutinga, em Jacutinga; das
08h30 às 16h, formação missionária com as assessoras diocesanas da Infância e Adolescência
Missionária, no Seminário.
- Domingo, 82ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino
Ramos; até 1º de outubro, peregrinação da imagem de Fátima
na Paróquia da Catedral N. Sra.
Aparecida, Passo Fundo.
Leituras da semana:
Dia 18, 2ªf, 1Tm 2,1-8; Sl 27(28);
Lc 7,1-10; Dia 19, 3ªf, S. Januário: 1Tm 3,1-13; Sl 100(101); Lc
7,11-17; Dia 20, 4ªf, Ss. André
Kim Taegon, Paulo Chong Hasang e Comps.: 1Tm 3,14-16;
Sl 110(111); Lc 7,31-35; Dia 21,
5ªf, S. Mateus: Ef 4,1-7.11-13; Sl
18(19),2-3.4-5 (R/. 5a); Mt 9,913; Dia 22, 6ªf, 1Tm 6,2c-12; Sl
48(49); Lc 8,1-3; Dia 23, sáb.,
S. Pio de Pietrelcina: 1Tm 6,1316; Sl 99(100); Lc 8,4-15; Dia
24, dom., 25º TC-A: Is 55,6-9;
Sl 144(145); Fl 1,20c-24.27a; Mt
20,1-16a (Operários da vinha).

O lema do mês da Bíblia,
“Anunciar o Evangelho e
doar a própria vida” (cf 1Ts
2,8), era uma realidade bem
concreta em Tessalônica. A
vida ameaçada transparece
ao longo de toda a Carta,
desde a chegada dos apóstolos, expulsos de Filipos,
até as perseguições diárias,
sofridas pelas pessoas da
comunidade, por parte de
outras que participavam do
sistema romano opressor. A
vida ameaçada é uma realidade que continua nos dias
atuais. A lista seria interminável, se se fizesse o elenco
de ameaças à vida humana.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 25º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 24.9.2017

- Sempre é tempo de responder ao chamado de Deus para trabalhar na sua vinha
- Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Anunciar o Evangelho e doar a própria vida
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima

Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2297

(Na proclamação da
Palavra, entronização
da Bíblia...)

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 119) Ref.
Pela palavra de
Deus saberemos por onde andar./ Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. (Pode repetir...)
Anim.: Pela Bíblia, cujo dia nós católicos celebramos hoje no Brasil,
conhecemos o projeto de amor de
Deus para conosco. Por ela, podemos perceber que Ele chama a
todos a trabalhar em sua obra em
todo momento da vida. Para Ele,
que olha para a situação de cada
pessoa e para a generosidade do
seu coração, toda hora é favorável
e a recompensa não depende do
tempo de trabalho.
A. (Nº 37) 1. Nossa fé no mesmo
Deus nos reuniu./ Seu amor em
Jesus Cristo nos uniu./ Em Jesus de Nazaré somos irmãos,/
o mundo inteiro nos chama de
Cristãos./ Relembrando aquilo
que Jesus pediu/ que soubéssemos viver no seu amor,/ reunimos nesta ceia de amizade,/ a
comunidade do povo do Senhor.
Ref. /:Somos cidadãos do Reino,/
do reino de Jesus de Nazaré.:/
2. Ao redor da mesa santa do Senhor/ nossa gente se faz povo
por amor./ Em Jesus de Nazaré
somos irmãos/ e carregamos a
história em nossas mãos./ Cada
vez que oferecemos vinho e pão/
que se tornam nosso ponto de
união,/ reviveremos num momento de unidade/ a eternidade
da nossa religião.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a bondade infinita do Pai,
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que a toda hora nos chama a trabalhar na sua Vinha, o amor de
Jesus Cristo e a luz do Espírito
Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... Dia Nacional da Bíblia, Mês
da Bíblia – Para que n’Ele nossos
povos tenham vida – Anunciar o
Evangelho e doar a própria vida;
82ª Romaria da Salette, neste
sábado e domingo – no sim de
Maria, a alegria da salvação; início da novena da 66ª Romaria de
N. Sra. de Fátima, Erechim, a do
Ano Diocesano do Centenário das
Aparições, sexta-feira próxima).
Ato penitencial
P. Em nossa vida, sempre mais
determinada pelo relógio, todo
instante de tempo é precioso. Na
visão bíblica, todo momento é
oportunidade de graça e salvação.
Peçamos perdão a Deus por nem
sempre acolhermos os dons que
continuamente nos oferece e os
chamados para trabalhar em sua
obra. (Pausa).
L. Senhor, que nos convidais a vos
servir de coração livre e generoso,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos ofereceis vossa
graça não conforme nossos méritos, mas segundo vossa misricórdia e nossa necessidade, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que garantis a recompensa não pelo tempo em que vos
servimos, mas pela vossa bondade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.

Glória
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória!
Glória! Glória a Deus/ nas alturas e na terra paz aos homens!
1. Senhor Deus, Rei dos céus,/
Deus Todo-Poderoso, nós vos
louvamos, nós vos bendizemos,/
nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
2. Nós vos damos graças/ por vossa imensa glória./ Senhor Jesus
Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor
Deus, cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai.
3. Vós que tirais o pecado do mundo,/ tende piedade de nós./ Vós
que tirais o pecado do mundo,/
acolhei a nossa súplica.
4. Vós que estais à direita do Pai,/
tende piedade de nós./ Só vós sois
o Santo,/ só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo,/ com o Espírito Santo na
glória de Deus Pai.
P. OREMOS. Ó Pai, que resumistes
toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 25º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 327-329)
Anim.: A Sagrada Escritura, em
destaque neste seu mês e especialmente neste domingo, nos revela os critérios e pensamentos de
Deus, muito diferentes dos nossos. Dispostos a viver a Palavra
de Deus, acolhemos seu livro.
A. (Nº 117) Ref. É como a chuva que lava, é como o fogo que
abrasa,/ tua palavra é assim,
não passa por mim sem deixar
um sinal.
1. Tenho medo de não responder,
de fingir que não escutei,/ /:tenho medo de ouvir teu chama-

do,/ virar de outro lado e fingir
que não sei.:/
2. Tenho medo de não responder
e não ver teu amor passar,/ /:tenho medo de estar distraído,/
magoado e ferido e então me
fechar.:/
1ª Leitura: Is 55,6-9
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
Buscai o Senhor, enquanto pode
ser achado; invocai-o, enquanto
ele está perto. Abandone o ímpio
seu caminho, e o homem injusto, suas maquinações; volte para
o Senhor, que terá piedade dele,
volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos
pensamentos, e vossos caminhos
não são como os meus caminhos,
diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima
dos vossos pensamentos, quanto
está o céu acima da terra. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 144(145)
S. O Senhor está perto da pessoa
que o invoca!
A. O Senhor está perto da pessoa
que o invoca!
S. 1. - Todos os dias haverei de bendizer-vos,* hei de louvar o vosso
nome para sempre. - Grande é o
Senhor e muito digno de louvores,* e ninguém pode medir sua
grandeza.
2. - 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.
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.
2ª Leitura: Fl 1,20c-24.27a
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses.
Irmãos: Cristo vai ser glorificado
no meu corpo, seja pela minha
vida, seja pela minha morte.
Pois, para mim, o viver é Cristo e
o morrer é lucro. Entretanto, se o

viver na carne significa que meu
trabalho será frutuoso, neste
caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados:
tenho o desejo de partir, para estar com Cristo – o que para mim
seria de longe o melhor – mas
para vós é mais necessário que
eu continue minha vida neste
mundo. Só uma coisa importa:
vivei à altura do Evangelho de
Cristo. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 20,1-16a
A. Aleluia...
L. Vinde abrir o nosso coração, Senhor;/ ó Senhor, abri o nosso coração,/ e, então, do vosso Filho a
palavra,/ poderemos acolher com
muito amor.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus contou
esta parábola a seus discípulos: “O Reino dos Céus é como
a história do patrão que saiu de
madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha.
Combinou com os trabalhadores
uma moeda de prata por dia, e
os mandou para a vinha. Às nove
horas da manhã, o patrão saiu de
novo, viu outros que estavam na
praça, desocupados, e lhes disse:
‘Ide também vós para a minha vinha! E eu vos pagarei o que for
justo’. E eles foram. O patrão
saiu de novo ao meio-dia e às três
horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco
horas da tarde, encontrou outros
que estavam na praça, e lhes disse: ‘Por que estais o dia inteiro
desocupados?’ Eles responderam: ‘Porque ninguém nos contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide
vós também para a minha vinha’.
Quando chegou a tarde, o patrão
disse ao administrador: ‘Chama
os trabalhadores e paga-lhes uma
diária a todos, começando pelos
últimos até os primeiros!’ Vieram
os que tinham sido contratados às
cinco da tarde e cada um recebeu

uma moeda de prata. Em seguida
vieram os que foram contratados
primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles
recebeu uma moeda de prata. Ao
receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: ‘Estes últimos trabalharam
uma hora só, e tu os igualaste a
nós, que suportamos o cansaço
e o calor o dia inteiro’. Então o
patrão disse a um deles: ‘Amigo,
eu não fui injusto contigo. Não
combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para
casa! Eu quero dar a este que foi
contratado por último o mesmo
que dei a ti. Por acaso não tenho
direito de fazer o que quero com
aquilo que me pertence? Ou estás
com inveja, porque estou sendo
bom?’ Assim, os últimos serão os
primeiros, e os primeiros serão os
últimos”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra.
A. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi
concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem
Maria;
P. padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado.
A. 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.
P. Creio no Espírito Santo;
A. na Santa Igreja católica; na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém.
Oração dos fiéis
P. Elevemos, confiantes, nossos
pedidos a Deus, que está sempre
atento aos que o invocam e dá a
todos incontáveis oportunidades
de graça e salvação.
A. Em vossa misericórdia, atendei-nos, ó Senhor!

L. 1. Para que a ação evangelizadora da Igreja ajude a todos a descobrirem o chamado e a alegria
de trabalhar na Vinha do Senhor,
rezemos, irmãos.
2. Pelos que assumiram serviços
na comunidade para que os realizem com perseverança, rezemos
irmãos.
3. Para que nossas famílias e comunidades sejam terreno fecundo
de novos anunciadores do Reino,
rezemos, irmãos.
4. Para que nossa sociedade ofereça
oportunidade de trabalho a todos,
com salário que lhes garanta subsistência digna, rezemos, irmãos.
5. Para que, à luz do mês da Bíblia,
possamos anunciar e testemunhar
o Evangelho, doando a própria
vida, rezemos, irmãos.
6. Para que a Romaria da Salette,
em Marcelino Ramos, neste domingo, renove seus participantes
na fé, na vida familiar e na participação comunitária, rezemos,
irmãos.
7. ...
P. Renovai, Senhor, nossa generosidade para trabalharmos com
prontidão e alegria em vossa Vinha, produzindo muitos frutos de
paz e de justiça. Por Cristo, nosso
Senhor!
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus os
frutos dos trabalhos realizados
na sua Vinha, há pouco ou mais
tempo.
A. (Nº 202) 1. Neste altar da esperança, ofertamos nossa vida./
/:Vida que é dom e serviço, vida
de amor, doação.:/
Ref. Aceitai, ó Senhor, estes dons.
No altar, vinho e pão./ Nós queremos viver como irmãos/ pra
formar um só coração!
2. Tanto pão mal repartido, tantas bocas tão famintas./ /:Ah!
Tão urgente é a partilha, indispensável pra vida.:/
3. Animar quem vive triste, consolar desanimados/ /:e mostrar
a estrada certa, eis a missão do
profeta.:/

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos,
as oferendas do vosso povo, para
que possamos conseguir por este
sacramento o que proclamamos
pela fé. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
Diversas Circ. III
Jesus caminho para o Pai
(Missal, p. 854)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso.
Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós
nos destes o vosso Filho como
mediador. Ele nos dirigiu a vossa
palavra, convidando-nos a seguir
seus passos.
Ele é o caminho que conduz para
vós, a verdade que nos liberta e a
vida que nos enche de alegria.
Por vosso Filho, reunis em uma só
família os homens e mulheres,
criados para a glória de vosso
nome, redimidos pelo sangue de
sua cruz e marcados com o selo
do vosso Espírito.
Por essa razão, agora e sempre, nós
nos unimos à multidão dos Anjos
e dos Santos, cantando (dizendo)
a uma só voz:
A. (Nº 247) 1. Santo, santo, santo, dizem todos os anjos./ Santo,
santo, santo é o Senhor Jesus!
Ref. Santo, santo, santo é quem
nos redime:/ Porque meu Deus é
santo, a terra cheia de sua glória
está!/ Porque meu Deus é santo,
a terra cheia de sua glória está./
Céus e terra passarão, mas tua
palavra não passará!/ Céus e
terra passarão, mas tua palavra
não passará!/ Não, não, não passará! Não, não, não passará!
2. Hosana a Jesus Cristo, o Filho
de Maria!/ Bendito o que vem
em nome do Senhor!
P. Na verdade, vós sois santo e dig-

no de louvor, ó Deus, que amais os
seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é
bendito o vosso Filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos
por seu amor. Como outrora aos
discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
A. O vosso Filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons
do pão e do vinho, a fim de que
se tornem para nós o Corpo e +
o Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão,
deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS PARA REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha,
e vos oferecemos o pão da vida e
o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei

que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei
que nos tornemos semelhantes à
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão
com o nosso Papa N. e o nosso
Bispo N., com todos os Bispos,
presbíteros e diáconos e todo o
vosso povo.
A. O vosso Espírito nos una num
só corpo!
P. Fazei que todos os membros
da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos
e empenhem-se, de verdade, no
serviço do Evangelho. Tornai-nos
abertos e disponíveis para todos,
para que possamos partilhar as
dores e as angústias, as alegrias e
as esperanças, e andar juntos no
caminho do vosso reino.
A. Caminhamos no amor e na
alegria!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre,
chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre
convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, esposo de Maria,
com os Apóstolos e Mártires,
(com S.N.: santo do dia ou patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.

Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Para sermos eficazes trabalhadores da Vinha do Senhor,
Cristo nos alimenta com o Pão do
Altar. Com este alimento, poderemos viver à altura do Evangelho,
como nos recomenda São Paulo.
A. (Nº 282) 1. Novamente nos
unimos nesta ceia do perdão,/
para em Cristo e só por Cristo
encontrar a salvação.
Ref. Renovemos nossa vida nesta
santa comunhão;/ na esperança trabalhemos por um mundo
mais cristão.
2. Na justiça e no trabalho povo santo, caminhai;/ com Jesus ressuscitado demos novo mundo ao Pai.
3. Tudo o que nasceu do amor em
amor há de ficar;/ nosso irmão é
como a hóstia: não se pode profanar.
4. “O meu Pai trabalha sempre”,
Cristo um dia revelou;/ pela glória
do Calvário vida nova começou.
5. Não se ponha o sol da tarde
sobre a ira e a opressão./ O trabalho e a justiça deve haver pra
todo irmão.
6. Quando no alto a liberdade majestosa aparecer,/ a alegria da
verdade todos vamos receber.
P. OREMOS. Ó Deus, auxiliai sempre
os que alimentais com o vosso sacramento para que possamos colher os
frutos da redenção na liturgia e na
vida. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O Senhor passa sempre por
nós e nos envia a trabalhar na sua
Vinha. Sejamos bons trabalhadores, sem avaliar o tempo que outros estão nela, pois importa colaborar para que dê muitos frutos.
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra
fazer tua vontade, pra viver do
teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ eis-me aqui, Senhor!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos mantenha atentos à sua

Palavra e vos torne verdadeiros
missionários que ensinam e fazem
novos discípulos. E que vos abençoe Deus clemente e indulgente,
Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa
vida; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, às 14h, reunião
dos coord. par. da Iniciação à
Vida Cristã da área de Erechim.
- Terça-feira, das 08h30 às 16h,
retiro dos agentes da Cáritas, no
Sem. de Fátima; às 19h, reunião
da área pastoral de Gaurama, em
Gaurama.
- Terça e quarta-feira, reunião da
pastoral vocacional do Sul 3, em
Gravataí.
- Quinta-feira, 19h30, na Catedral
de Porto Alegre, Celebração 500
anos da Reforma Luterana.
- De sexta-feira ao dia 7, novena
da 66ª Romaria de Fátima – na
missa das 14h de sexta-feira,
presença especial das zeladoras
das capelinhas da Diocese.
- Sexta-feira e sábado, Congresso
Regional da Pastoral Familiar,
em Santo Ângelo.
- Domingo, 10h, Crismas na igreja São Francisco de Assis, Mariano Moro.
Leituras da semana:
Dia 25, 2ªf, Esd 1,1-6; Sl 125(126);
Lc 8,16-18; Dia 26, 3ªf, Ss. Cosme e Damião, MFac. Bv. Paulo VI: Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl
121(122); Lc 8,19-21; Dia 27,
4ªf, S. Vicente de Paulo: Esd 9,59; Cânt.: Tb 13,2. 3-4. 5. 8 (R/
2a); Lc 9,1-6; Dia 28, 5ªf, S. Venceslau Mt, MFac. S. Lourenço
Ruiz e Comps: Ag 1,1-8; Sl 149;
Lc 9,7-9; Dia 29, 6ªf, S. Miguel,
S. Gabriel e S. Rafael Arcanjos:
Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12ª;
Sl 137(138); Jo 1,47-51; Dia 30,
sáb., S. Jerônimo: Zc 2,5-9.1415ª; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13;
Lc 9,43b-45; Outubro, Dia 1º,
dom., 26º do TC-A: Ez 18,2528; Sl 24(25); Fl 2,1-11 ou mais
breve, 2,1-5; Mt 21,28-32 (Os
dois filhos diferentes).
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