Comunidade em Oração
13º DTC-B, Liturgia para a sol. de S. Pedro e S. Paulo – 1º.07.2018

- Com ousadia e coragem, cada um a seu modo, anunciaram o Evangelho da salvação
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERMELHO

Ano 40 - Nº 2345

1. RITOS
INICIAIS
A. (Cfe. Ref. nº
545) Ó São Pedro, rogai por
nós!/ Intercedei
a Deus por nós!/
Ó São Paulo,
rogai por nós!/ intercedei a Deus
por nós!
Anim.: A Igreja nos apresenta Nossa Senhora e os santos e santas
como modelos e intercessores.
Entre eles, São Pedro e São Paulo,
colunas da Igreja, hoje comemorados, com o Dia do Papa, atualmente Francisco, sucessor de Pedro,
Bispo de Roma, que preside, na
caridade, a todas as Igrejas.
A. (Nº 41) Ref. Juntos como irmãos, membros da Igreja,/ vamos caminhando, vamos caminhando./ Juntos como irmãos,
ao encontro do Senhor.
1. Somos povo que caminha num
deserto como outrora,/ lado a lado,
sempre unidos, para a terra prometida.
2. Na unidade caminhemos: foi Jesus que nos uniu./ Nosso Deus hoje
louvemos: seu amor nos reuniu.
3. A Igreja está em marcha: a um
mundo novo vamos nós,/ onde reinará a paz, onde reinará o amor.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a alegria e o amor de Cristo, testemunhados por São Pedro
e São Paulo, colunas da Igreja e
mártires do Evangelho, estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... S. Pedro e S. Paulo, cada um
a seu modo, no mesmo amor a
Cristo, iniciaram a muitos na vida
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cristã / Dia do Papa / dia de oração pelas vocações e da partilha /
neste domingo, celebração dos 60
anos da Par. S. Pedro, Erechim;
terça-feira, aniversário de ordenação presbiteral de Dom Girônimo
-1964 ... )

Ato penitencial
P. São Pedro e São Paulo anunciaram o Evangelho com ardor insuperável, organizaram as primeiras
comunidades da Igreja e deram a
vida por Cristo. Mas eles também
tiveram suas falhas, que as reconheceram e superaram. Reconheçamos
também nossas faltas e confiemos
como eles na misericórdia de Deus.
L. Senhor, que enviais sempre novos
mensageiros a anunciar o Evangelho da Salvação a todos os povos,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que permaneceis ao lado
dos evangelizadores e lhes dais
vossa força, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que edificais a Igreja sobre o fundamento dos Apóstolos,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
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, que hoje

nos concedeis a alegria de festejar são Pedro e são Paulo,
concedei à vossa Igreja seguir
em tudo os ensinamentos destes Apóstolos que nos deram
as primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(sentados)
(Lecionário Dominical, São Pedro
e São Paulo, Apóstolos, Paulinas-Paulus, p. 1025-1028)
Anim. Na clareza e firmeza da fé,
como São Pedro e São Paulo, podemos testemunhar Cristo Filho
Deus, participando ativamente na
comunidade dos seus discípulos
missionários.
1ª Leitura: At 12,1-11
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o rei Herodes
prendeu alguns membros da
Igreja, para torturá-los. Mandou
matar à espada Tiago, irmão de
João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também
prender a Pedro. Eram os dias
dos Pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na
prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha
a intenção de apresentá-lo ao
povo, depois da festa da Páscoa.
Enquanto Pedro era mantido na
prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes
estava para apresentá-lo. Na-

quela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso
com duas correntes; e os guardas vigiavam a porta da prisão.
Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela.
O anjo tocou o ombro de Pedro,
acordou-o e disse: “Levanta-te
depressa!” As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: “Coloca o cinto e calça
tuas sandálias!” Pedro obedeceu
e o anjo lhe disse: “Põe tua capa
e vem comigo!” Pedro acompanhou-o, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo
por meio do anjo, pois pensava
que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira
e segunda guarda, chegaram ao
portão de ferro que dava para a
cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam
por uma rua e logo depois o anjo
o deixou.
Então Pedro caiu em si e disse:
“Agora sei, de fato, que o Senhor
enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo
o que o povo judeu esperava!” Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18.)
L. Segunda Carta de São Paulo a
Timóteo.
Caríssimo: Quanto a mim, eu já
estou para ser derramado em sacrifício; aproxima-se o momento
de minha partida. Combati o bom
combate, completei a corrida,
guardei a fé. Agora está reservada
para mim a coroa da justiça, que
o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim,
mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve
a meu lado e me deu forças, ele
fez com que a mensagem fosse
anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações; e
eu fui libertado da boca do leão. O
Senhor me libertará de todo mal e
me salvará para o seu Reino celeste. A ele a glória, pelos séculos
dos séculos! Amém.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia....
S. Tu és Pedro e sobre esta pedra
eu irei construir minha Igreja; e as
portas do inferno não irão derrotá-la.
A. Aleluia....

Salmo: Sl 33(34);
S. De todos os temores me livrou o
Senhor Deus!
A. De todos os temores me livrou o
Senhor Deus!
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em
todo o tempo,* seu louvor estará
sempre em minha boca. - Minha
alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se alegrem!
2. - Comigo engrandecei ao Senhor
Deus,* exaltemos todos juntos o
seu nome! - Todas as vezes que o
busquei, ele me ouviu,* e de todos
os temores me livrou.
3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos,* e vosso rosto não se cubra
de vergonha! - Este infeliz gritou a
Deus, e foi ouvido,* e o Senhor o
libertou de toda angústia.
4. - O anjo do Senhor vem acampar*
ao redor dos que o temem, e os salva. - Provai e vede quão suave é o
Senhor!* Feliz o homem que tem
nele o seu refúgio.

Evangelho: Mt 16,13-19
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, escrito por Mateus
(16,13-19).
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali
perguntou aos discípulos: “Quem
dizem os homens ser o Filho do
Homem?” Eles responderam:
“Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; outros ainda, que é Jeremias ou algum dos
profetas”. Então Jesus lhes perguntou: “E vós, quem dizeis que
eu sou?” Simão Pedro respondeu:
“Tu és o Messias, o Filho do Deus
vivo”. Respondendo, Jesus lhe
disse: “Feliz és tu, Simão, filho de
Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o
meu Pai que está no céu. Por isso
eu te digo que tu és Pedro, e so-

bre esta pedra construirei a minha
Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as
chaves do Reino dos Céus: tudo o
que tu ligares na terra será ligado
nos céus; tudo o que tu desligares
na terra será desligado nos céus”.
- Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. A oração foi sempre recurso fundamental da Igreja em sua missão,
especialmente nas dificuldades e
perseguições, como quando São
Pedro estava preso e a comunidade rezou por ele. Apresentemos a
Deus nossas preces de modo particular pela Igreja diante dos desafios de hoje em sua ação evangelizadora.
A. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
1. Sustentai, Senhor, com vossa graça, nosso Papa Francisco, sucessor
de São Pedro, em sua missão de
confirmar-nos na comunhão e na
unidade de toda a Igreja; nós vos
pedimos.
2. Concedei a firmeza dos Apóstolos
aos bispos, padres, diáconos e outros evangelizadores perseguidos
em sua missão de evangelizar; nós
vos pedimos.
3. Fazei que o testemunho dos cristãos leigos e leigas perseguidos por
causa da fé seja motivo para outros
seguirem Cristo; nós vos pedimos.
4. Alimentai em nossas comunidades a comunhão fraterna e o ardor
missionário; nós vos pedimos:
5. Fortalecei a Paróquia São Pedro
de Erechim na comemoração de
seus 60 anos neste domingo e Dom
Girônimo em seu aniversário de
ordenação presbiteral terça-feira;
nós vos pedimos.
6. ...
P. A ação evangelizadora “cada comunidade, uma nova vocação”
propõe anúncio e testemunhos
vocacionais nos meios de comunicação, especialmente nas redes
sociais, e a oração. Rezemos como
em todo primeiro domingo do mês
em nossa Diocese:

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.: Além de rezar de modo especial pelo Papa neste seu dia,
todas comunidades oferecem a coleta do rito das oferendas para as
iniciativas dele de ajuda aos necessitados, de modo particular a populações atingidas por algum tipo de
calamidade.
A. (Canto Lit. 2014/7 e 2015/13)
1. Que maravilha, Senhor, estar
aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a
celebrar./ Apresentando os frutos do caminho,/ no pão e vinho,
ofertas deste altar.
Ref. Bendito sejais por todos os
dons!/ Bendito sejais pelo vinho
e pelo pão!/ /:Bendito, bendito,/
bendito seja Deus para sempre!:/
2. Que grande bênção servir nesta
missão./ Missão de Cristo, tarefa
do cristão./ Tornar-se Igreja, formar comunidade,/ ser solidário,
tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé,/ ter esperança de um
mundo bem melhor./ Na caridade sentir-se familiares,/ lutando
juntos em nome do Senhor.
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, que a oração de vos-

sos Apóstolos acompanhe as
oferendas que vos apresentamos para serem consagradas,
e nos alcance celebrarmos este
sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Prefácio: a dupla missão de Pedro
e Paulo na Igreja (missal, p. 609)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Hoje, vós nos concedeis a
alegria de festejar os Apóstolos
São Pedro e São Paulo. Pedro, o
primeiro a proclamar a fé, fundou
a Igreja primitiva sobre a herança
de Israel. Paulo, mestre e doutor
das nações, anunciou-lhes o Evangelho da Salvação.
Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo
e, unidos pela coroa do martírio,
recebem hoje, por toda a terra,
igual veneração. Por essa razão,
os anjos celebram vossa grandeza,
os santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando 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, ó Deus
do universo, e tudo o que criastes
proclama o vosso louvor, porque,
por Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade
a todas as coisas e não cessais de
reunir o vosso povo, para que vos
ofereça em toda parte, do nascer ao
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se
tornem o Corpo e + o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que nos mandou celebrar
este mistério.
A. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, deu graças, e o
partiu e deu a seus discípulos, di-

zendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e 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.
P. 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 agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao
céu, e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício
de vida e santidade.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos
com o Corpo e o Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, N.(o santo do dia
ou o padroeiro) e todos os santos,
que não cessam de interceder por
nós na vossa presença.
A. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai
na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o papa (...), o nosso

bispo (...), com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo
que conquistastes.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
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-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Para vivermos o bom combate da fé como São Pedro e São
Paulo e para sermos “Igreja em
saída” com vigor missionário,
como deseja o Papa Francisco,
precisamos da força da Palavra e
do Pão do Altar.
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.
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. Concedei-nos,

compassivo, Pai e Filho e Espírito
Santo. / A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa
força; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
(Nº 551) 1. A ti, São Pedro, nós viemos, em nosso canto na oração,/
para pedir humildemente a tua
bênção e proteção.
Ref. /:São Pedro, amaste o Senhor.
São Pedro, pede a Deus por nós.:/
2. Ao ser chamado por Jesus, abandonaste a pesca, o mar,/ e o seguiste com amor para espalhar o bem
e a paz.

ó Deus, por esta Eucaristia,
viver de tal modo na vossa
Igreja que, perseverando na
fração do pão e na doutrina
dos Apóstolos, e enraizados
no vosso amor, sejamos um Leituras:
só coração e uma só alma. Por dia 02/7, 2ªf: Am 2,6-10.13-16;
Cristo, nosso Senhor.
Sl 49(50); Mt 8,18-22; dia 03/7,

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. O Papa Francisco deseja que
a Igreja anuncie a todas as pessoas,
nas periferias geográficas e existenciais, a “alegria do evangelho, a
alegria do amor na família, a alegria da santidade”. Participemos
ativamente na missão do Papa,
amando nossa Igreja e sendo seus
missionários.
A. (Canto Lit. 2015/1) Ref. Quero
uma Igreja solidária,/ servidora e missionária,/ que anuncia e
saiba ouvir./ A lutar por dignidade,/ por justiça e igualdade,/ pois
“EU VIM PARA SERVIR”.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, que vos deu por fundamento
aquela fé proclamada pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica
toda a Igreja.
A. Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos
ensine a despertar novos irmãos
para Cristo./ A. Amém.
P. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria
celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela
espada. / A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus onipotente e

3ªf: Ef 2,19-22; Sl 116(117); Jo
20,24-29; dia 04/7, 4ªf, Sta. Isabel de Portugal: Am 5,14-15.2124; Sl 49(50); Mt 8,28-34; dia
05/7, 5ªf, Sto. Antonio Maria
Zaccaria: Am 7,10-17; Sl 18(19);
Mt 9,1-8; dia 06/7, 6ªf: Am 8,46.9-12; Sl 118(119); Mt 9,9-13;
dia 07/7, sáb.: Am 9,11-15; Sl
84(85); Mt 9,14-17; dia 08/7,
dom., 14º TC-B: Ez 2,2-5; Sl
122(123); 2Cor 12,7-10; Mc 6,16 (Jesus em sua terra).

Lembretes:
- Seg.-feira, reunião com repres.
Par. do Ap. da Oração, no Centro
Dioc. /- Terça-feira, aniversário
de ordenação presbiteral de Dom
Girônimo Zanandréa, 1964). /Sexta-feira a dom., 6º encontro
reg. para jovens do Curs. de Cristandade; 44ª As. Nac. da Past. Familiar, em Brasília, DF. / - Sábado, 09h, visita past. com encontro
das lideranças na Cat. São José.
/ - Domingo, 09h, Dom José,
missa na ig. N. Sra. do Rosário,
Barão de Cotegipe.
Acompanhe notícias diárias
da Igreja na Diocese, no Brasil
e no mundo no site:

www.diocesedeerexim.org.br

Nele você encontra também
o Informativo Diocesano Semanal,
Jornal mensal, folheto da missa dominical
e celebração dominical
da Palavra de Deus...
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 14º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 08.07.2018

- Acolher Cristo e o Reino por Ele anunciado, revelados por pessoas e meios simples
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE

Ano 40 - Nº 2346

1. RITOS
INICIAIS
A. (Ref. Nº 56)
/:O Senhor é
bom, eterno é
seu amor! / O
Senhor é bom,
eterno é seu

amor!:/
Anim.: Mesmo que um filho se revolte contra os pais e até se afaste
de casa, eles continuam a amá-lo.
Deus ama também aqueles que até
negam sua existência e na dureza
de seu coração não correspondem
ao seu amor.
A. (Nº 105) 1. Em coro a Deus
louvemos: eterno é seu amor!/
Pois Deus é admirável: eterno é
seu amor!
Ref. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
6. Na história que fazemos: eterno é seu amor!/ Deus vai à nossa
frente: eterno é seu amor!
7. E quando nós pecamos: eterno
é seu amor!/ Perdoa e fortalece:
eterno é seu amor!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o perdão, a alegria e a paz de
Cristo, o Filho de Deus, Redentor
da humanidade, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (.../ mês do agricultor / curso
anual dos padres, de segunda a
quarta-feira / sexta-feira, dia dos
50 anos de ordenação presbiteral do Pe. Antonio José Scheffel,
ocorrida em Tapera ...)
Ato penitencial
P. Os profetas e principalmente
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Jesus encontraram fechamento
e rejeição à sua palavra entre as
pessoas próximas a eles. Sujeitos
à acomodação, à autossuficiência,
a julgar suficiente nossas práticas
religiosas costumeiras, podemos
não perceber “os caminhos de
santidade que o Senhor nos propõe”. Peçamos que Ele abra nosso
coração e nos perdoe.
L. Senhor, que nos dirigis continuamente vossa Palavra salvadora, mesmo que não a escutemos,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos ofereceis sempre
novas oportunidades de acolher-vos e seguir-vos com alegria,
tende piedade e nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que por vossa palavra
profética nos mostrais o caminho
da vida nova na justiça, 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 comunhão. /: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. Ó Deus, que pela

humilhação do vosso Filho
reerguestes o mundo decaído,
enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos
que libertastes da escravidão

do pecado o gozo das alegrias
eternas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 14º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 610-612)
Anim.. Para perceber e acolher a
manifestação de Deus, através de
pessoas simples e recursos fracos,
é necessário ter mente e coração
abertos e receptivos.
1ª leitura: Ez 2,2-5
L. Leitura da Profecia de Ezequiel.
Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito
que me pôs de pé. Então, eu ouvi
aquele que me falava, o qual me
disse: “Filho do homem, eu te
envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim.
Eles e seus pais se revoltaram
contra mim até ao dia de hoje.
A estes filhos de cabeça dura e
coração de pedra, vou te enviar,
e tu lhes dirás: ‘Assim diz o Senhor Deus’. Quer te escutem,
quer não – pois são um bando de
rebeldes – ficarão sabendo que
houve entre eles um profeta”. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 122(123)
S. Os nossos olhos estão fitos no
Senhor; tende piedade, ó Senhor,
tende piedade!
A. Os nossos olhos estão fitos no
Senhor; tende piedade, ó Senhor, tende piedade!
S. 1. - Eu levanto os meus olhos
para vós,* que habitais nos altos
céus. - Como os olhos dos escravos estão fitos* nas mãos do seu
senhor.
2. - Como os olhos das escravas
estão fitos* nas mãos de sua se-

nhora, - assim os nossos olhos, no
Senhor,* até de nós ter piedade.
3. - Tende piedade, ó Senhor, tende
piedade;* já é demais esse desprezo! - Estamos fartos do escárnio
dos ricaços* e do desprezo dos
soberbos!
2ª leitura: 2Cor 12,7-10
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos:
Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na
minha carne um espinho, que é
como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não
me exalte demais. A esse propósito, roguei três vezes ao Senhor
que o afastasse de mim. Mas
ele disse-me: “Basta-te a minha
graça. Pois é na fraqueza que a
força se manifesta”. Por isso, de
bom grado, eu me gloriarei das
minhas fraquezas, para que a
força de Cristo habite em mim.
Eis porque eu me comprazo nas
fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e
nas angústias sofridas por amor
a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. O Espírito do Senhor sobre mim
fez a sua unção; enviou-me aos
empobrecidos a fazer feliz proclamação.
A. Aleluia...
Evangelho: Mc 6,1-6
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o
acompanharam. Quando chegou
o sábado, começou a ensinar na
sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam:
“De onde recebeu ele tudo isso?
Como conseguiu tanta sabedo-

ria? E esses grandes milagres que
são realizados por suas mãos?
Este homem não é o carpinteiro,
filho de Maria e irmão de Tiago,
de Joset, de Judas e de Simão?
Suas irmãs não moram aqui conosco?” E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes
dizia: “Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus
parentes e familiares”. E ali não
pôde fazer milagre algum. Apenas
curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com
a falta de fé deles. Jesus percorria
os povoados das redondezas, ensinando. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
A. P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
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 glorifica-

do: 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. Apresentemos nossas súplicas
Deus, que revela sua força na fraqueza humana e acolhe quem dele
se afasta, mas depois o procura de
coração sincero.
A. Ouvi, ó Deus, a prece de vosso
povo.
L. 1. Concedei, Senhor, a todas as
pessoas a abertura de seu coração
para acolherem com alegria vossa
Palavra que leva à santidade; nós
vos pedimos.
2. Mantende-nos, Senhor, sempre
atentos aos vossos apelos para
empenharmos nossa vida na prática da justiça em busca de uma
sociedade sem exclusões; nós vos
pedimos.
3. Concedei-nos, Senhor, perceber
claramente as forças e meios que
querem impedir a voz profética
de vossos mensageiros em nossos
dias; nós vos pedimos.
4. Nós vos louvamos, Senhor, pelos 50 anos de vida sacerdotal do
Pe. Antonio Scheffel, na próxima
sexta-feira, e vos rogamos que o
confirmeis na vossa graça; nós
vos pedimos.
5. Ajudai, Senhor, adolescentes e
jovens a estarem atentos e abertos
ao vosso chamado para o ministério sacerdotal ou à Vida Consagrada; nós vos pedimos.
6. Fazei, Senhor, que o curso anual
dos padres, nesta semana, os revigore em sua missão profética
em nossas comunidades; nós vos
pedimos.
7. ...
P. Concedei-nos vosso auxílio, ó
Deus, para superarmos nossas fraquezas, termos um coração dócil
e acolhedor a vossos apelos para
seguirmos vossos caminhos com
fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim. Apresentemos a Deus o que
Ele nos ajudou a realizar apesar
de nossas limitações e resistências
à sua Palavra.
A. (Canto Lit. 2007/16) 1. Muitos
grãos de trigo se tornaram pão;/
hoje são teu Corpo, ceia e comunhão./ Muitos grãos de trigo se
tornaram pão.
Ref. Toma, Senhor, nossa vida em
ação,/ para mudá-la em fruto e
missão!/ Toma, Senhor, nossa
vida em ação,/ para mudá-la em
missão.
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho;/ hoje são teu Sangue, força no caminho./ Muitos
cachos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação,/ hoje oferecidas em consagração./ Muitas são as vidas
feitas vocação.
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. Possamos, ó Deus, ser pu-

rificados pela oferenda que
vos consagramos; que ela nos
leve, cada vez mais, a viver
a vida do vosso Reino. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística IV
(Missal, p 488)
Prefácio Dom. TC VI
(Missal, p. 433)
Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e
todo-poderoso. Em vós vivemos,
nos movemos e somos. E, ainda
peregrinos neste mundo, não só
recebemos, todos os dias, as provas de vosso amor de Pai, mas
também possuímos, já agora, a
garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por
quem ressuscitastes Jesus dentre
os mortos, esperamos gozar, um

dia, a plenitude da páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos
e com todos os santos, entoamos
um cântico novo, para proclamar
vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz...
A. (Nº 235) Ref. Santo, santo, santo é o Senhor/ Deus do universo!
Hosana nas alturas!
1. Os céus e toda a terra proclamam a vossa glória.
2. Bendito é o que vem em nome
do Senhor.
P. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria e o
amor com que fizestes todas as
coisas: criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que,
servindo a vós, seu Criador, dominassem toda criatura. E quando
pela desobediência perderam a
vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a
todos socorrestes com bondade,
para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
A. Socorrei, com bondade, os que
vos buscam!
P. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e
às mulheres e os instruístes pelos
profetas na esperança da salvação.
E de tal modo, Pai santo, amastes
o mundo que, chegada a plenitude
dos tempos, nos enviastes vosso
próprio Filho para ser o nosso
Salvador.
A. Por amor nos enviastes vosso
Filho!
P. Verdadeiro homem, concebido
do Espírito Santo e nascido da
Virgem Maria, viveu em tudo a
condição humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos, a liberdade,
aos tristes, a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando
dos mortos, venceu a morte e renovou a vida.
A. Jesus Cristo deu-nos vida por
sua morte!
P. E, a fim de não mais vivermos
para nós, mas para ele, que por
nós morreu e ressuscitou, enviou
de vós, ó Pai, o Espírito Santo,

como primeiro dom aos vossos
fiéis para santificar todas as coisas,
levando à plenitude a sua obra.
A. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
P. Por isso, nós vos pedimos que o
mesmo Espírito Santo santifique
estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo e + o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou em
sinal da eterna aliança.
A. Santificai nossa oferenda pelo
Espírito!
P. Quando, pois, chegou a hora, em
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Enquanto ceavam, 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, ele tomou em
suas mãos o cálice com vinho, deu
graças novamente, e 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!
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a
sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o
seu Corpo e Sangue, sacrifício do
vosso agrado e salvação do mundo
inteiro.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai, com bondade, o sacrifício
que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice

que, reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo, nos tornemos em
Cristo um sacrifício vivo para o
louvor da vossa glória.
A. Fazei de nós um sacrifício de
louvor!
P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de
todos pelos quais vos oferecemos
este sacrifício: o vosso servo o
papa N., o nosso Bispo N., os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis
que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que
vos pertence e todos aqueles que
vos procuram de coração sincero.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Lembrai-vos também dos que
morreram na paz do vosso Cristo
e de todos os mortos dos quais só
vós conhecestes a fé.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade,
que, com a Virgem Maria, Mãe de
Deus, com São José, seu esposo,
com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança
eterna no vosso reino, onde, com
todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos
glorificaremos por Cristo, Senhor
nosso.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por Ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
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-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: As mãos de Jesus que trabalhavam a madeira na carpintaria de José curavam os doentes e
partilhavam alimento para o povo.
Ele que não frequentara a escola
rabínica falava como Mestre. E Ele
se dá a nós como alimento no pão
consagrado.
A. (Nº 291) 1. Não pode faltar a
palavra, não pode faltar-nos o
pão,/ não pode faltar compromisso a quem quer um mundo

de irmãos.
Ref. /:Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor./ O
teu Evangelho transforma. Tu és
nosso Deus salvador.:/
2. Passaste no mundo dos homens,
fazendo a todos o bem./ Teu jeito
de amar os humildes a todos ensina também.
3. A boa notícia do reino aos pobres tu vens anunciar./ É Deus
que se põe a seu lado. É Deus que
nos vem libertar.
4. Contigo fazendo aliança, fazemos também comunhão./ A
causa que tu abraçaste anima a
tomar posição.
5. Senhor, o teu povo reunido,
comunga teu gesto de amor,/
aprende a viver na partilha, do
pobre se faz defensor.
6. Chegando ao terceiro milênio,
com teu evangelho nas mãos,/
renasce no mundo a justiça, seremos um povo de irmãos.
P. OREMOS! Nós vos pedimos,

Lembretes:
- Segunda-feira, 18h30, reunião do
Cons. Econ. da Diocese, no Centro
de Past.
- De segunda a quarta-feira, curso
anual dos presbíteros, no Seminário, sobre o Ano do Laicato.
- Terça-feira, às 19h15, no Seminário, encontro com leigos/as, com o
assessor do curso dos presbíteros.
- Quarta-feira, Dia Mundial da População - Reunião da Assessoria
Dio. do serviço de evang. da juventude, na sede do Reg. Sul 3 da
CNBB.
- Sexta-feira, 50º ano de ordenação
presbiteral do Pe. Antonio José
Scheffel, ocorrida em Tapera, RS.
- Sábado, às 08h30, reunião da equipe de coord. do Núcleo dos Relig.
da Dioc. de Erexim, na casa provincial das Irmãs da Sag. Fam. de
Maria, Erechim; das 09h às 16h,
encontro de ministros e ministras
da Área Past. de Severiano de Almeida, em Três Arroios.
- Domingo, festa do agricultor/a e
do motorista na com. N. Sra. das
Dores, Chapadão, Paulo Bento.

A. Amém.

Leituras:
dia 09/07, 2ªf, Sta. Paulina do Coração Agonizante de Jesus: Os
2,16.17b-18.21-22; Sl 144(145);
Mt 9,18-26; dia 10/07, 3ªf, Sto.
Agostinho Zhao Rong e comps.
Mártires: Os 8,4-7.11-13; Sl
113B(115); Mt 9,32-38; dia 11/07,
4ªf, São Bento: Os 10,1-3.7-8.12;
Sl 104(105); Mt 10,1-7; dia 12/07,
5ªf: Os 11,1-4.8c-9; Sl 79(80); Mt
10,7-15; dia 13/07, 6ªf, Sto. Henrique: Os 14,2-10; Sl 50(51); Mt
10,16-23; dia 14/07, sáb., S. Camilo de Lélis: Is 6,1-8; Sl 92(93);
Mt 10,24-33; dia 15/07, dom., 15º
do TC-B: Am 7,12-15; Sl 84(85);
Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 (Missão dos
doze Apóstolos).

ó Deus, que, enriquecidos por
essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação
sem jamais cessar vosso louvor.
Por Cristo, nosso Senhor.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Não podemos fazer como o
povo ao qual o profeta foi enviado
por Deus que não o levou a sério
e nem como os conterrâneos de
Jesus que não aceitaram seus ensinamentos.
A. (Ref. Canto Lit. 2011/10 e
2014/9) /:Que nossos olhos não se
fechem à tua graça que nos renova./ Cremos, Senhor, e seguiremos os teus caminhos por toda
a vida!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda ouvido de discípulos e língua de profetas. E vos
abençoe o Deus todo-poderoso e
fonte da vida: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Anunciai a todos a Palavra libertadora de Cristo, o profeta das nações. Ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.

Acompanhe notícias diárias
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Nele você encontra também
o Informativo Diocesano Semanal,
Jornal mensal, folheto da missa dominical
e celebração dominical
da Palavra de Deus...
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 15º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 15.07.2018

- O despojamento e a firmeza profética na missão de evangelizar
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE

Ano 40 - Nº 2347

1. RITOS
INICIAIS
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!
Anim.: A partir do Batismo, todos
somos chamados a viver a missão
da Igreja como servidores do Reino. Alegres por este chamado, de
modo especial pela vida e presença dos leigos na Igreja e na sociedade, neste ano a eles dedicado,
participemos desta celebração dominical pedindo a graça da perseverança no anúncio do Evangelho
e no combate a todo tipo de mal
em nossa sociedade.
A. (Canto Lit. 2018/26) Vós sois
o sal da terra, vós sois a luz do
mundo,/ levai aos povos todos o
amor, meu dom fecundo!/ Teu
Reino, ó Jesus Cristo, queremos
propagar,/ seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!
1. Sendo membros do teu Corpo,
que é a Igreja,/ cristãos leigos e
leigas construímos nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra,/ chamados e enviados para
cumprir a missão!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, a força e o amor de
Cristo, que nos chama e envia a
evangelizar, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... segunda-feira, N. Sra. do
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Carmo – devoção popular do escapulário / sábado próximo, ordenação presbiteral do diácono Jean
Carlos Demboski na igreja Santo
Antonio, Jacutinga / de sexta-feira
a domingo, 21º Cursilho para jovens feminino, no Seminário N.
Sra. da Salette, Marcelino Ramos
/ domingo próximo, festa de São
Cristóvão, Erechim ...).

Ato penitencial
P. Escolhidos por Deus para falar e
agir em seu nome na realização de
seu plano de amor, peçamos-lhe
que nos perdoe se nem sempre fomos prontos e firmes na resposta
a seu chamado e que nos confirme
no testemunho de sua Palavra.
L. Senhor, que continuamente chamais pessoas para exercer o profetismo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enriqueceis sempre a
Igreja de vocacionados ao serviço
da caridade, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis às comunidades os ministros da liturgia,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de
amor...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a
Deus! Na terra haja Paz/ pros
filhos e filhas do Pai. Amém!/
Amém. Aleluia! Ao Pai demos
glória!/ Do amor a história se
cante. Amém.!
2. Ao Cristo Senhor louvor seja
dado,/ Cordeiro Imolado por
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do
Filho a vitória,/ cantemos a glória pra sempre. Amém!
3. Do Espírito Santo se cante o
louvor,/ Divino Amor que nos

une. Amém!/ Amém. Aleluia!
Do Pai e do Verbo/ o amor se celebre pra sempre. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que

mostrais a luz da verdade aos
que erram para retomarem o
bom caminho, dai a todos os
que professam a fé rejeitar o
que não convém ao cristão e
abraçar tudo o que é digno
deste nome. PNSrJC.

A. Amém.

4. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 15º DTC-B, Paulins-Paulus, p. 613-616)
Anim. Por critérios diferentes dos
nossos, Deus escolhe e envia
anunciadores de sua Palavra e
lhes garante sua força na missão
que lhes confia.
1ª Leitura: Am 7,12-15
L. Leitura da Profecia de Amós.
Naqueles dias, disse Amasias, sacerdote de Betel, a Amós: “Vidente, sai e procura refúgio em
Judá, onde possas ganhar teu
pão e exercer a profecia; mas
em Betel não deverás insistir em
profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino”.
Respondeu Amós a Amasias,
dizendo: “Não sou profeta nem
sou filho de profeta; sou pastor
de gado e cultivo sicômoros. O
Senhor chamou-me, quando eu
tangia o rebanho, e o Senhor me
disse: ‘Vai profetizar para Israel,
meu povo’”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 84(85)
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei!
A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei!

S. 1. - Quero ouvir o que o Senhor
irá falar:* é a paz que ele vai
anunciar. - Está perto a salvação
dos que o temem,* e a glória habitará em nossa terra.
2. - A verdade e o amor se encontrarão*, a justiça e a paz se abraçarão; - da terra brotará a fidelidade,* e a justiça olhará dos altos
céus.
3. - O Senhor nos dará tudo o que
é bom,* e a nossa terra nos dará
suas colheitas; - a justiça andará
na sua frente* e a salvação há de
seguir os passos seus.
2ª Leitura: Ef 1,3-10
Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos
abençoou com toda a bênção do
seu Espírito em virtude de nossa
união com Cristo, no céu. Em
Cristo, ele nos escolheu, antes
da fundação do mundo, para
que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor.
Ele nos predestinou para sermos
seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a
decisão da sua vontade, para o
louvor da sua glória e da graça
com que ele nos cumulou no seu
Bem-amado. Pelo seu sangue,
nós somos libertados. Nele, as
nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda
a sabedoria e prudência. Ele nos
fez conhecer o mistério da sua
vontade, o desígnio benevolente
que de antemão determinou em
si mesmo, para levar à plenitude
o tempo estabelecido e recapitular em Cristo, o universo inteiro:
tudo o que está nos céus e tudo
o que está sobre a terra. Nele
também nós recebemos a nossa
parte. Segundo o projeto daquele
que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos
predestinados a sermos, para o
louvor de sua glória, os que de
antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também
vós ouvistes a palavra da verda-

de, o evangelho que nos salva.
Nele, ainda, acreditastes e fostes
marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo,
que é o penhor da nossa herança
para a redenção do povo que ele
adquiriu, para o louvor da sua
glória. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Ré ou Mi) /:Aleluia, aleluia,
aleluia!:/
1. Ide pelo mundo, o Evangelho
anunciai. A toda criatura, Boa
Nova proclamai.
Evangelho: Mc 6,7-13
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus chamou os
doze, e começou a enviá-los dois
a dois, dando-lhes poder sobre
os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada
para o caminho, a não ser um cajado; nem pão, nem sacola, nem
dinheiro na cintura. Mandou que
andassem de sandálias e que não
levassem duas túnicas. E Jesus
disse ainda: “Quando entrardes
numa casa, ficai ali até vossa
partida. Se em algum lugar não
vos receberem, nem quiserem vos
escutar, quando sairdes, sacudi a
poeira dos pés, como testemunho
contra eles!” Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos
demônios e curavam numerosos
doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
A. (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. No espírito de oração da devoção
popular a Nossa Senhora do Carmo, simbolizada no escapulário,
e motivados pelo hino de louvor
de São Paulo pelas maravilhas da
salvação, apresentemos a Deus
nossas preces comunitárias.
A. Atendei nossa prece, Senhor.
L. 1. Concedei, Senhor, coragem e
liberdade à vossa Igreja para viver sua missão profética; nós vós
pedimos.
2. Dai, ó Deus, vossa graça e a solidariedade dos irmãos aos que
chamais e enviais em missão e
enfrentam perseguição; nós vos
pedimos.
3. Fazei, Senhor, que o trabalho dos
formadores dos vocacionados ao
ministério ordenado e/ou à Vida
Consagrada resulte em muitos
servidores dedicados para a Igreja; nós vos pedimos.
4. Nós louvamos, ó Deus, pelo jovem Jean Carlos Demboski que
respondeu ao vosso chamado e
será ordenado presbítero para
nossa Diocese sábado próximo,
em Jacutinga; por ele, nós vos pedimos.
5. Ajudai, Senhor, às jovens que
participarão do Cursilho de Cristandade, de sexta-feira a domingo, em Marcelino, a viverem
encontro renovador com Cristo,
vosso filho; nós vos pedimos:
6. Fortalecei, Senhor, as comunidades que preparam a celebração
festiva de São Cristóvão, com o
dia do motorista e do agricultor;
nós vos pedimos.
7. ...
P. Nós vos bendizemos, ó Deus,
porque, em Cristo, nos dais a redenção, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza de vossa graça.
Concedei-nos corresponder sempre aos dons de vosso amor. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com os dons para o sacrifício, presentemos a Deus o testemunho de coragem e fidelidade de
todos os que são perseguidos por
causa da fé em Cristo e se mantêm
firmes em seu profetismo.
A. (Nº 205) 1. Se meu irmão me
estende a mão e pede um pouco
de meu pão;/ e eu não respondo
ou digo “não” errei de rumo e
direção./ Nesta mesa de perdão o
pão e o vinho elevarei/ e pensando em meu irmão, o meu Senhor
receberei.
Ref. Quero ver no meu irmão a
imagem dele,/ meu irmão que
até nem tem o necessário pra ter
paz./ Quero ser pro meu irmão a
resposta dele,/ eu que vivo mais
feliz e às vezes tenho até demais.
2. O Corpo e Sangue do Senhor:
o corpo e sangue de um irmão./
O mesmo Pai e o mesmo amor:
o mesmo rumo e direção./ Nesta
mesa do Senhor sou responsável
pela paz/ de quem no riso e na
dor comigo vai buscar o Pai.
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, as oferendas

da vossa Igreja em oração, e
fazei crescer em santidade os
fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística div. circ. II
- Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação
(Missal, p. 848)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria,
agindo sempre no meio de nós.
Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de
Israel. Hoje, com a luz e a força do

Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina neste
mundo; e por Jesus Cristo, vosso
Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade
perfeita em vosso reino. Por essa
razão, também nós, com os Anjos
e Santos, proclamamos a vossa
glória, 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 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.
P. 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 EMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz
e ressurreição.
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. Fortalecei, Senhor, na unidade os
convidados a participar da vossa
mesa. Em comunhão com o nosso
Papa N. e o nosso Bispo N., com
todos os Bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo,
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança
pelas estradas da vida.
A. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
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
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Com a luz da Palavra de
Deus e o vigor do Pão do Altar, poderemos viver a missão para a qual
Deus nos chama.
A. (Canto Lit. 2012/15) 1. Cantar
a beleza da vida,/ presente do
amor/ sem igual:/ missão do teu
povo escolhido./ Senhor,/ vem livrar-nos do mal!
Ref. Vem dar-nos teu Filho, Senhor,/ sustento no pão e no vinho,/ e a força do Espírito Santo,/ unindo o teu povo a caminho.
2. Falar do teu Filho às nações,/
vivendo como/ Ele viveu:/ Missão do teu povo escolhido./ Senhor, vem cuidar do que é teu!
3. Andar os caminhos do mundo,/ plantando teu reino de paz:/
Missão do teu povo escolhido./
Senhor, nossos passos refaz.
4. Fazer deste mundo um só povo,/
fraterno a serviço da vida:/ Missão do teu povo escolhido./ Senhor, vem nutrir nossa lida!
5. Buscar a verdade, a justiça,/ nas
trevas brilhar como luz:/ missão
do teu povo escolhido./ Senhor,
nossos passos conduz!
6. Andar os caminhos do mundo,/ plantando teu reino de paz:/
missão do teu povo escolhido./
Senhor, nossos passos refaz!
7. Fazer deste mundo um só povo,/
fraterno a serviço da vida:/ missão do teu povo escolhido./ Senhor, vem nutrir nossa lida.
P. OREMOS! Alimentados pela

vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em
nós a vossa salvação cada vez
que celebramos este mistério.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Cristo envia também a nós a
anunciar e a testemunhar sua Palavra de Salvação. Nesta missão,
devemos ser livres e corajosos
nesta missão.
A. (Ref. Nº 495) Ref. Eis que eu
vou proclamar tua vida./ Sim,
eu vou anunciar teu amor./ Livre pra poder amar./ Feliz por
querer te anunciar./ Pronto
para escutar quando tua voz me
falar!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos enriqueça com sua graça e vos torne santos e puros diante dele. Que Ele vos instrua com
as palavras da verdade, formando-vos pelo Evangelho da Salvação e inflamando-vos de amor por
todos. E que vos abençoe, pois,
Deus criador e Senhor da história, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.
A. Amém.
P. Em nome do Senhor, ide em paz
e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração pelas vocações
Ó Pai, fazei que surjam, entre os
cristãos, numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que mantenham viva a fé e conservem a
grata memória do vosso Filho
Jesus pela pregação da sua palavra e pela administração dos sacramentos com os quais renovais
continuamente os vossos fiéis.
Dai-nos santos ministros do vosso
altar, que sejam atentos e fervorosos guardiões da Eucaristia, o
sacramento do supremo dom de
Cristo para a redenção do mundo. Chamai ministros da vossa
misericórdia, os quais, através do
sacramento da Reconciliação, difundam a alegria do vosso perdão.
Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha
com alegria as numerosas inspirações do Espírito do vosso Filho
e, dóceis aos seus ensinamentos,
cuide das vocações ao ministério
sacerdotal e à vida consagrada.
Ajudai os Bispos, os sacerdotes,

os diáconos, as pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo
para que cumpram fielmente a sua
missão no serviço do Evangelho.
Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Rainha
dos Apóstolos, rogai por nós.
(Papa bento XVI)
Lembretes:
- Segunda-feira, 15h, reunião dos
formadores.
- Terça-feira, 19h, reunião da Área
Past. de Severiano de Almeida,
em Mariano Moro; 19h30, reunião da Área Past. de Gaurama
em Marcelino Ramos.
- De sexta-feira a dom, 21º Cursilho para jovens feminino, no Sem.
N. Sra. da Salette, Marcelino Ramos; encontro nac. da Past. da
Com. em Aparecida, SP. Terceira
etapa da Escola de Assessores –
Centro Mariápolis Arnold – São
Leopoldo.
- Sábado, 09h30, na ig. Santo Antonio, de Jacutinga, ord. presb.l do
diác Jean Carlos Demboski.
- Dom., festa do padroeiro na Par.
São Cristóvão, Erechim.
Leituras:
- dia 16/7, 2ªf, Nossa Senhora
do Carmo: Zc 2,14-17; Cânt.:
Lc1,46-47.48-49.50-51.52-53.5455; Mt 12,46-50; dia 17/7, 3ªf,
Bv Inácio de Azevedo: Is 7,1-9;
Sl 47(48); Mt 11,20-24; dia 18/7,
4ªf: Is 10,5-7.13-16; Sl 93(94);
Mt 11,25-27; dia 19/7, 5ªf: Is
26,7-9.12.16-19; Sl 101 (102); Mt
11,28-30; dia 20/7, 6ªf, Sto. Apolinário: Is 38,1-6.21-22.7-8; Cânt.
Is 38,10.11.12.16; Mt 12,1-8; dia
21/7, sáb., S. Lourenço de Bríndisi: Mq 2,1-5; Sl 9B(10); Mt 12,1421; dia 22/7, Dom, 16º TC-B: Jr
23,1-6; Sl 22(23); Ef 2,13-18; Mc
6,30-34 (Urgência da missão).
Acompanhe notícias diárias
da Igreja na Diocese, no Brasil
e no mundo no site:

www.diocesedeerexim.org.br

Nele você encontra também
o Informativo Diocesano Semanal,
Jornal mensal, folheto da missa dominical
e celebração dominical
da Palavra de Deus...
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 16º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 22.07.2018

- Cristo, Pastor cheio de compaixão pelo povo sofrido e abandonado
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE
Ano 40 - Nº 2348
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. ACOLHIDA
A. (Ref. Nº 145)
A tua ternura,
Senhor, vem me
abraçar / e a tua
bondade infinita, me perdoar./
Vou ser o teu seguidor e te dar o
meu coração./ Eu quero sentir o
calor de tuas mãos.
Anim.: Em sua ternura e bondade
de Pai, Deus nos reúne para fortalecer-nos nas exigências da caminhada da vida com os ensinamentos de seu Filho Jesus que se compadece de quem está enfraquecido
ou até sem rumo na vida.
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.
3. Sou Pastor quando a ovelha
se desvia;/ Sou a Porta sempre
aberta a quem bater./ Do meu
Pai eu sou a mão que acaricia;/
a ternura e o amor a quem vier.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a misericórdia e a ternura do
Pai, que em seu Filho nos reúne
com cuidado de pastor cheio de
compaixão, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (...Neste domingo, festa de São
Cristóvão em Erechim e celebrações do dia do agricultor e motorista em muitas comunidades
/ Dom José em retiro e encontro
de estudo com diversos bispos, na
Áustria, de segunda-feira a primeiro de agosto / quinta-feira, dia dos
avós / de sexta-feira a domingo,
21º Cursilho de jovens masculino,
no Seminário N. Sra. da Salette,
em Marcelino Ramos ...)

Ato penitencial
P. Para o Papa Francisco, na exortação sobre a alegria da busca da
santidade, nas bem-aventuranças
está claro no que ela consiste e que
a prática da misericórdia é a chave
dela. Porque nem sempre somos
misericordiosos com os outros, especialmente pela solidariedade fraterna, peçamos o perdão de Deus.
L. Senhor, que revelais imensa compaixão pelos pobres e marginalizados, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, rosto da misericórdia divina, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que revigorais os enfraquecidos com a força de vossa Palavra e do Pão da Vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, todo-poderoso...
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 Cris-

to, 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 Deus, sede ge-

neroso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em
nós os dons da vossa graça,
para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos
fielmente os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 16º DTC-B,
Paulinas-Paulus, p. 617-620)
Anim . Diante dos maus pastores,
Deus envia seu Filho Jesus que
revela compaixão pelo povo disperso e o conforta com seus ensinamentos e gestos de misericórdia.
1ª Leitura: Jr 23,1-6
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
“Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor! Deste
modo, isto diz o Senhor, Deus de
Israel, aos pastores que apascentam o meu povo: Vós dispersastes
o meu rebanho, e o afugentastes
e não cuidastes dele; eis que irei
verificar isto entre vós e castigar
a malícia de vossas ações, diz o
Senhor. E eu reunirei o resto de
minhas ovelhas de todos os países
para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se

reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que
as apascentem; não sofrerão mais
o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis
que virão dias, diz o Senhor, em
que farei nascer um descendente
de Davi; reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão
na terra. Naqueles dias, Judá será
salvo e Israel viverá tranquilo; este
é o nome com que o chamarão:
‘Senhor, nossa Justiça’”. - Palavra
do Senhor.
Salmo: Sl 22(23)
S. O Senhor é o Pastor que me conduz; felicidade e todo bem hão de
seguir-me!
A. O Senhor é o Pastor que me
conduz; felicidade e todo bem
hão de seguir-me!
S. l. - O Senhor é o Pastor que me
conduz;* não me falta coisa alguma. - Pelos prados e campinas
verdejantes* ele me leva a descansar. - Para as águas repousantes me
encaminha,* e restaura as minhas
forças.
2. - Ele me guia no caminho mais
seguro,* pela honra do seu nome.
- Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,* nenhum mal eu temerei;
- estais comigo com bastão e com
cajado;* eles me dão a segurança.
3. - Felicidade e todo bem hão de seguir-me* por toda a minha vida; - e
na casa do Senhor habitarei* pelos
tempos infinitos.
2ª Leitura: Ef 2,13-18
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Efésios.
Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós,
que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo sangue de
Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz:
do que era dividido, ele fez uma
unidade. Em sua carne ele destruiu
o muro de separação: a inimizade.
Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim,
a partir do judeu e do pagão, criar
em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los
com Deus, ambos em um só corpo,
por meio da cruz; assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele

veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, e a paz aos que estavam
próximos. É graças a ele que uns e
outros, em um só Espírito, temos
acesso junto ao Pai. - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Minhas ovelhas escutam minha
voz, minha voz estão elas a escutar. Eu conheço, então, minhas
ovelhas, que me seguem comigo a
caminhar.
A. Aleluia....
Evangelho: Mc 6,30-34
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram
tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: “Vinde sozinhos
para um lugar deserto, e descansai
um pouco”. Havia, de fato, tanta
gente chegando e saindo que não
tinham tempo nem para comer.
Então foram sozinhos, de barco,
para um lugar deserto e afastado.
Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de
todas as cidades, correram a pé,
e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão,
porque eram como ovelhas sem
pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. A Deus, paciente e misericordioso, elevemos confiantes nossas
preces, lembrando com generosidade as grandes necessidades de
seu povo.
A. Em vossa compaixão, atendei-nos, ó Senhor!
L. 1. Ajudai, Senhor, a Igreja a manifestar vossa compaixão a todos,
especialmente aos excluídos da
sociedade e aos que clamam por

consolo em suas angústias; nós vos
pedimos.
2. Concedei à Cáritas e a outras instituições de promoção humana recursos e pessoas para ir ao encontro dos mais necessitados; nós vos
pedimos.
3. Inspirai prioridade e urgência aos
órgãos governamentais no desenvolvimento de políticas públicas
de integração social; nós vos pedimos.
4. Dai a todos os motoristas, pela
intercessão de São Cristóvão, prudência e cuidado pela própria vida
e a dos outros; nós vos pedimos.
5. Amparai com vossa graça e com
o cuidado dos familiares os avós,
lembrados de modo especial quinta-feira, na celebração de São Joaquim e Santa Ana; nós vos pedimos.
6. Guiai os jovens participantes do
Cursilho nesta semana, em Marcelino Ramos, a fim de confirmarem
sua opção por Cristo e sua participação na família e na comunidade;
nós vos pedimos.
7. ...
P. Acolhei nossas súplicas, ó Deus,
em vosso cuidado misericordioso
com todos os vossos filhos e filhas
e enchei nossos corações da mesma compaixão de vosso Filho Jesus Cristo pelo povo sofrido como
ovelha sem pastor. Ele que vive
convosco na unidade do Espírito
Santo.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Em nossa oferenda a Deus,
coloquemos o sofrimento dos excluídos e os gestos de solidariedade para com eles dos agentes de
promoção humana.
A. (Nº 220) Ref. Nesta mesa, a
mais querida, pão e vinho vamos
pôr:/ ninguém vive sem comida,
ninguém vive sem amor.
1. Pra que haja em toda parte pão
que é vida da família,/ o cristão
seu pão reparte e seus dons de
amor partilha.
2. Esta missa é festa santa, mesa
posta, o santo altar/ e a lição que

aqui se canta: conviver, servir e
amar.
3. Alegrias repartindo, partilhando o amor e a paz,/ este mundo
fica lindo, esta vida, a Vida traz.
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, que no sacrifício da

cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios
da Antiga Aliança, santificai,
como o de Abel, o nosso sacrifício, para que os dons que
cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística Div. Circ. IV
(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 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. 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. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Cristo, que se compadece de
todos, especialmente dos mais so-

fridos, quer ser acolhido por nós.
Vamos abrir-lhe espaço em nosso
coração para que o renove com seu
amor.
A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ de porta
em porta, desejo entrar. /:Se alguém me acolhe com gratidão,/
faremos juntos a refeição!:/
1. Eu nasci pra caminhar assim,/
dia e noite, vou até o fim./ O meu
rosto, o forte sol queimou,/ meu
cabelo, o orvalho já molhou:/ Eu
cumpro a ordem do meu coração!
2. Vou batendo, até alguém abrir./
Não descanso, o amor me faz seguir./ É feliz quem ouve a minha
voz,/ e abre a porta, entro bem
veloz:/ Eu cumpro a ordem do
meu coração!
3. Junto à mesa, vou sentar depois,/ e faremos refeição nós
dois./ Sentirá seu coração arder,/
e esta chama tenho que acender:/ Eu cumpro a ordem do
meu coração!
4. Aqui dentro, o amor nos entretém,/ e, lá fora, o dia eterno
vem./ Finalmente, nós seremos
um,/ e teremos tudo em comum:/
Eu cumpro a ordem do meu coração!
P. OREMOS! Ó Deus, perma-

necei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do
vosso reino, para que, despojando-nos da velha criatura,
passemos a uma vida nova.
Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Cristo acolheu com carinho o
povo que o procurou, mesmo que
ele tivesse convidado os apóstolos
a um lugar retirado para um encontro especial com eles. Que nos
faça acolhedores a quem precisa
de nossa atenção solidária.
A. (Canto Lit. 2016/2) Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos como o Pai!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.

P. Que Deus vos faça sempre solícitos com quem precisar de uma
palavra de esperança, de um gesto
de amor e solidariedade. E que vos
enriqueça com sua bênção 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.

silho de jovens masc., no Sem.
N. Sra. da Salette, em Marcelino
Ramos.
- Domingo, às 09h30min, crismas
na igreja Santa Ana, Carlos Gomes; 09h30, missa da festa do
padroeiro na Par. São Tiago de
Aratiba e de São Cristóvão, com
bênção dos motoristas e dos carros; das 08h30 às 16h, retiro da
Past. da Pessoa Idosa, no Seminário.

Dízimo:
é uma doação regular e proporcional aos rendimentos de cada batizado para com sua comunidade. É
uma forma concreta que o cristão
tem para manifestar a sua fé em
Deus e o seu amor ao próximo,
pois é por meio dele que a Igreja
mantém suas atividades, sustenta
seus trabalhos de evangelização
e realiza muitíssimas obras de
caridade e assistência aos menos
favorecidos. Pelo dízimo, podemos viver as três virtudes mais
importantes para todo cristão: a
fé, a esperança e o amor-caridade, que nos unem a Deus e aos
irmãos. O dízimo expressa a disposição e o compromisso de cada
pessoa colaborar, de verdade,
com o Projeto Divino neste mundo. A palavra “dízimo” significa
“décima parte”, e a sua origem
está nos 10% que os membros do
povo da Aliança davam de tudo
o que colhiam da terra com o seu
trabalho. Também hoje todos são
convidados a oferecer, de fato,
esta parte daquilo que ganham,
na generosidade da partilha. O
que é doado de boa vontade faz
bem a quem dá e a quem recebe!

Leituras:
dia 23/7, 2ªf, Sta. Brígida: Mq 6,14.6-8; Sl 49(50); Mt 12, 38-42;
dia 24/7, 3ªf, S. Charbel Makluf:
Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85); Mt
12,46-50; dia 25/7, 4ªf, S. Tiago:
2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt
20,20-28 dia 26/7, 5ªf, S. Joaquim e Sta. Ana: Eclo 44,1.1015; Sl 131(132); Mt 13,16-17;
dia 27/7, 6ªf: Jr 3,14-17; Cânt.:
Jr 31,10.11-12ab.13 (R/.cf. 10d);
Mt 13,18-23; dia 28/7, sáb.: Jr
7,1-11; Sl 83(84); Mt 13.24-30;
dia 29/7, dom., 17º TC-B: 2 Rs
4,42-44; Sl 144(145); Ef 4,1-6; Jo
6,1-15 (multiplicação dos pães).

Lembretes:
- De seg.-feira a primeiro de agosto, Dom José retiro e enc. de
estudo com diversos bispos, na
Áustria.
- Quinta-feira, das 08h30 às 16h,
no Centro Dioc., reunião dos
coord. e oficina de formação contínua integ. da Past. da Criança.
- De exta-feira a dom., 21º Cur-

“A misericórdia tem dois aspetos:
é dar, ajudar, servir os outros, mas
também perdoar, compreender. Mateus resume-o numa regra de ouro:
‘o que quiserdes que vos façam os
homens, fazei-o também a eles’ (7,
12). O Catecismo lembra-nos que
esta lei se deve aplicar «a todos os
casos», (Catecismo da Igreja Católica, 1789; cf. 1970?),especialmente quando alguém ‘se vê confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão
difícil’ (ibidem, 1787). Olhar e agir
com misericórdia: isto é santidade”
(Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, 80)
Acompanhe notícias diárias
da Igreja na Diocese, no Brasil
e no mundo no site:

www.diocesedeerexim.org.br

Nele você encontra também
o Informativo Diocesano Semanal,
Jornal mensal, folheto da missa dominical
e celebração dominical
da Palavra de Deus...
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 17º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 29.07.2018

- Na partilha do pão, a superação da fome do povo necessitado
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE
Ano 40 - Nº 2349
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS
A. (Ref. Nº
299) Na festa da partilha, Jesus, és
nosso pão,/
presença
que anuncia
a mesa dos irmãos!/ Se houver
acesso igual aos bens do nosso
chão,/ justiça e paz, na terra, então, se abraçarão!
Anim.: Nos seus cinco anos de pontificado, Papa Francisco vem realizando diversas iniciativas de ajuda aos mais necessitados de Roma
e do mundo. Ele procura motivar
a Igreja e a sociedade a realizarem
os gestos de Cristo que conforta a
multidão necessitada que o procura e não a deixa ir embora sem
alimento.
A. (Nº 42) Ref. /:E todos repartiam o pão/ e não havia necessitados entre eles!:/
1. Nossos irmãos repartiam os
seus bens,/ fraternalmente tinham tudo em comum;/ e era
grande a alegria e união, / no
dia-a-dia e ao partir o pão.
2. Hoje de novo a palavra nos reúne/ e com a mesma união e alegria,/ vamos, na ceia do Senhor,
partir o pão, para depois repartir com nosso irmão.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor de Deus, nosso Pai, a
paz de Cristo, que tem compaixão
pelo povo sofrido, e a luz do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... final do mês do agricultor e,
quarta-feira, início do mês voca-

cional / sexta-feira, aniversário de
ordenação episcopal de Dom José
– 2012 ...)

Ato penitencial
P. “Se andamos à procura duma santidade que agrada a Deus ... encontramos precisamente uma regra de
comportamento pela qual seremos
julgados: ‘estava com fome, com
sede, nu, peregrino, preso, doente
e me socorrestes ou não....’. São as
obras de misericórdia. Por não tê-las sempre presente e praticá-las,
peçamos o perdão divino.
L. Senhor, que vos compadeceis
da multidão sem pão e sedenta da
verdade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que não quereis que o
povo desfaleça pelo caminho por
falta de alimento, tende piedade
de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos garantis o Pão da
Vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus, onipotente e compassivo...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 94) 1. Glória a Deus, que
por amor à sua imagem nos
criou./ Glória ao Pai, eternamente, que à vida nos chamou.
Ref. /:Aleluia, aleluia, aleluia, glória a Deus!:/
2. Glória a Cristo, imagem viva,
luz de nosso coração./ Sua vida
nos revela verdadeira vocação.
3. Ao Espírito, que anima nosso
ser e nosso agir,/ seja dada toda
a glória pela paz que faz sentir.
P. Oremos. Ó Deus, sois o am-

paro dos que em vós esperam
e, sem vosso auxílio, ninguém
é forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco,
para que, conduzidos por vós,

usemos de tal modo os bens
que passam, que possamos
abraçar os que não passam.
PNSJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 17º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 621-623)
Anim. A partilha solidária dos bens
da terra e os que ela produz pelo
trabalho humano garantiria alimento para todos, sem que ninguém passasse fome.
1ª Leitura: 2Rs 4,42-44
L. Leitura do Segundo Livro dos
Reis.
Naqueles dias, veio também um
homem de Baal-Salisa, trazendo
em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros
frutos da terra: eram vinte pães
de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: “Dá ao povo para que
coma”. Mas o seu servo respondeu-lhe: “Como vou distribuir
tão pouco para cem pessoas?”
Eliseu disse outra vez: “Dá ao
povo para que coma; pois assim
diz o Senhor: ‘Comerão e ainda
sobrará’”. O homem distribuiu e
ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 144(145)
S. /:Saciai os vossos filhos, ó Senhor!:/
A. /:Saciai os vossos filhos, ó Senhor!:/
S. 1. - Que vossas obras, ó Senhor,
vos glorifiquem,* e os vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor do
vosso reino* e saibam proclamar
vosso poder!

2. - 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.
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: Ef 4,1-6
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Efésios.
Irmãos: Eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes
de acordo com a vocação que recebestes: com toda a humildade e
mansidão, suportai-vos uns aos
outros com paciência, no amor.
Aplicai-vos a guardar a unidade
do espírito pelo vínculo da paz.
Há um só Corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um
só batismo, um só Deus e Pai de
todos, que reina sobre todos, age
por meio de todos e permanece
em todos.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia...
S. um grande profeta surgiu, surgiu
e entre nós se mostrou; é Deus que
seu povo visita, seu povo, meu
Deus visitou.
A. Aleluia...
Evangelho: Jo 6,1-15
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus foi para
o outro lado do mar da Galileia,
também chamado de Tiberíades.
Uma grande multidão o seguia,
porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu
ao monte e sentou-se aí, com os
seus discípulos. Estava próxima a
Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma
grande multidão estava vindo ao
seu encontro, Jesus disse a Filipe:
“Onde vamos comprar pão para

que eles possam comer?” Disse
isso para pô-lo à prova, pois ele
mesmo sabia muito bem o que ia
fazer. Filipe respondeu: “Nem duzentas moedas de prata bastariam
para dar um pedaço de pão a cada
um”. Um dos discípulos, André,
o irmão de Simão Pedro, disse:
“Está aqui um menino com cinco
pães de cevada e dois peixes. Mas
o que é isso para tanta gente?”
Jesus disse: “Fazei sentar as pessoas”. Havia muita relva naquele
lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, cinco mil homens. Jesus
tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez
o mesmo com os peixes. Quando
todos ficaram satisfeitos, Jesus
disse aos discípulos: “Recolhei
os pedaços que sobraram, para
que nada se perca!” Recolheram
os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães,
deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha
realizado, aqueles homens exclamavam: “Este é verdadeiramente
o Profeta, aquele que deve vir ao
mundo”. Mas, quando notou que
estavam querendo levá-lo para
proclamá-lo rei, Jesus retirou-se
de novo, sozinho, para o monte. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
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. Lembrados de que Cristo inclui o
pedido do pão de cada dia na oração que nos ensinou, em nossas
preces a Deus recordemos todos
os que passam alguma necessidade e que nos faça sempre mais
solidários com todos.
A. (nº 196) Acolhei nossa prece,
Senhor, e fazei-nos acolher nosso irmão.
L. 1. Concedei, ó Deus, à vossa
Igreja coragem profética e gestos
de partilha no uso solidário dos
bens da terra e dos frutos do trabalho humano; nós vos pedimos.
2. Ajudai, ó Deus, todos os que têm
poder político e econômico a realizar iniciativas que atendam às
necessidades fundamentais de todas as pessoas; nós vos pedimos.
3. Ó Deus, garanti a todas as pessoas e organizações que combatem a fome no mundo os recursos
necessários e que cheguem sempre aos seus verdadeiros destinatários; nós vos pedimos.
4. Inspirai-nos, ó Deus, gestos de
partilha fraterna decorrentes de
nossa participação no Pão do Altar; nós vos pedimos.

5. Ó Deus, Fazei dar muitos frutos
as inciativas de pessoas e empresas que proporcionam trabalho
digno a quem dele necessita; nós
vos pedimos.
6. Nós vos louvamos, ó Deus, pelos
seis anos de ordenação episcopal
de Dom José, nosso Bispo; confirmai-os em seu ministério em nossa Diocese; nós vos pedimos.
7. ...
P. Ó Deus que fecundais a ter-

ra e nos confiais a missão de
cultivá-la, concedei-nos preservá-la e estabelecer nela relações justas e fraternas, a fim
de que cada ser humano desfrute o que para todos criastes.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com cinco pães e dois peixes, Jesus alimentou a multidão.
Ofereçamos a Deus nossos gestos
de partilha que resultam em benefício de muitos.
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o
que temos é tão pouco pra dar./
Mas este pouco nós queremos
com os irmãos compartilhar.
1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos,/ comprometer a
vida, buscando a união.
2. Sabemos que é difícil os bens
compartilhar,/ mas com a tua
graça, Senhor, queremos dar.
3. Olhando teu exemplo, Senhor,
vamos seguir,/ fazendo o bem a
todos, sem nada exigir.
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. Aceitai, ó Pai, os dons que recebemos de vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes
sagrados mistérios, pela força da
vossa graça, nos santifiquem na
vida presente e nos conduzam à
eterna alegria. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.

Oração eucarística
para div. circ. IV
Jesus que 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 240) Ref. Santo, Santo,
Santo é o Senhor!/ Todos nós sabemos e queremos proclamar.
1. Santo é o Senhor nas alturas. O
Senhor é Santo.
2. Santo é o Senhor de toda a terra. O Senhor é Santo.
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. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Com os dons de nossa oferta, Cristo nos alimenta com seu
Corpo e Sangue, a fim de sustentar-nos na luta para que todos tenham o pão de suas mesas.
A. (Nº 284) O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos
irmãos/ /:e nos ensina a abrir
as mãos para partir, repartir o
pão.:/
1. Lá no deserto, a multidão com
fome segue o bom pastor,/ com
sede busca a nova palavra: Jesus tem pena e reparte o pão.
2. Na páscoa nova da nova lei,
quando amou-nos até o fim,/
partiu o pão, disse: “Isto é meu
corpo por vós doado: tomai, comei!”
3. Se neste pão, nesta comunhão,
Jesus, por nós, dá a própria
vida,/ vamos também repartir
os dons, doar a vida por nosso
irmão.

4. Onde houver fome, reparte o
pão, e tuas trevas hão de ser luz;/
encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do Eterno Pai.
5. “Não é feliz quem não sabe
dar”, quem não aprende a lição
do altar/ de abrir a mão e o coração, para doar-se no próprio
dar.
6. Abri, Senhor, estas minhas
mãos, que, pra tudo guardar, se
fecham!/ Abri minh’alma, meu
coração, para doar-me no eterno dom!
P. OREMOS Recebemos, ó

Leituras:
dia 30/7, 2ªf, S. Pedro Crisólogo Jr 13,1-11; Cânt. Dt 32,1819.20.21 (R/18ª); Mt 13,31-35;
dia 31/7, 3ªf: Jr 14,17-22; Sl
78(79); Mt 13,36-43; dia 1º/8,
4ªf, Sto. Afonso Maria de Ligório: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59);
Mt 13,44-46; dia 02/8, 5ªf, Sto.
Eusébio de Vercelli e S. Pedro
Julião Eymard: Jr 18,1-6; Sl
145(146); Mt 13,47-53; dia 03/8,
6ªf.: Jr 26,1-9; Sl 68(69); Mt
13,54-58; dia 04/8, sáb., S. João
Maria Vianey: Jr 26,11-16.24;
Sl 68(69); Mt 14,1-12; dia 05/8,
dom., 18º TC-B: Ex 16,2-4.1215; Sl 77(78); Ef 4,17.20-24; Jo
6,24-35 (Jesus em Cafarnaum).

A. Amém.

é motorista prudente; não entrega a
direção do veículo a pessoas sem
habilitação, sobretudo a menores;
nunca conduz veículo com velocidade acima da permitida; mantém
distância de segurança do veículo
da frente; aumenta os cuidados
quando transita próximo a escolas
ou em ruas residenciais; usa adequadamente as vias, respeitando
o espaço de pedestre e de ciclista;
nunca dirige sob efeito de alimentos pesados, bebidas alcoólicas ou
outras substâncias tóxicas; respeita os pedestres e outros usuários
da via; dá preferência ao pedestre,
quando ele já tiver dado início à
travessia da via; usa a seta ou braço para indicar as manobras de
conversão ou ultrapassagem, mudanças de faixas e entrada e saída
de garagens; usa sempre o cinto
de segurança; verifica sempre as
condições de veículo, realizando
a manutenção necessária; obedece rigorosamente à sinalização de
trânsito; prefere chegar um pouco
depois a não chegar nunca. Faz da
condução um meio de locomoção
e não de destruição e morte.

Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão
do vosso Filho; fazei que o
dom da vossa inefável caridade, possa servir à nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Motorista consciente:

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Participando da mesa do Altar, precisamos trabalhar para que
todos possam desfrutar do alimento da mesa da família.
A. (Ref. nº 302) /:Dai-lhes vós
mesmos de comer,/ que o milagre vai acontecer!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos dê a generosidade do
coração e a alegria da comunhão
fraterna na partilha do pão. E que
vos abençoe Deus uno e trino, Pai
e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Sede testemunhas da compaixão
do Senhor! Ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Terça-feira, das 14h às 16h, reunião dos coord. da Cáritas no
Centro Dioc. de Past..
- Quarta-feira, às 19h, reunião da
Área de São Valentim, em Barão
de Cotegipe.
- Sexta-feira, aniversário de ordenação episcopal de Dom José
Gislon (2012).
- Sábado e domingo, festa de São
Roque, dos pad. e das capelinhas
na sede par. de Paulo Bento.

Acompanhe notícias diárias
da Igreja na Diocese, no Brasil
e no mundo no site:

www.diocesedeerexim.org.br

Nele você encontra também
o Informativo Diocesano Semanal,
Jornal mensal, folheto da missa dominical
e celebração dominical
da Palavra de Deus...
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