Comunidade em Oração
Liturgia para o 18º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 05.08.2018

- Na fé, buscar o Pão da Vida e realizar a obra de Deus
- 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 2350

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 485) Ref.
Diga SIM ao
Senhor e sua
graça virá/ por
suas mãos e por
todos os seus
gestos./ Diga SIM ao Senhor e
para todos será/ guia, irmão e
arauto de paz e bem.
Anim. Lembrando o aniversário
de instalação de nossa Diocese,
quarta-feira; no primeiro domingo mês vocacional, na “Ação
evangelizadora ‘cada comunidade, uma vocação’”, louvamos a
Deus pelos ministros ordenados
que servem o Pão da Palavra e o
Pão do Altar nas comunidades e
as ajudam a crescer na fé. Também pedimos a perseverança dos
seminaristas e novas vocações a
este ministério.
A. (Nº 39) Ref. Senhor, se tu me
chamas, eu quero te ouvir./ Se
queres que eu te siga, respondo:
Eis-me aqui!
1. Profetas te ouviram e seguiram
tua voz; andaram mundo afora
e pregaram sem temor./ Seus
passos tu firmaste sustentando
seu vigor./ Profeta tu me chamas: Vê, Senhor, aqui estou!
2. Nos passos de teu filho toda a
Igreja também vai,/ seguindo
teu chamado de ser santa qual
Jesus./ Apóstolos e Mártires se
deram, sem medir;/Apóstolo me
chamas: Vê, Senhor, aqui estou!
3. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz,/ que chama ainda hoje, que convida a te
seguir./ Há homens e mulheres
que te amam mais que a si./ E
dizem com firmeza: Vê, Senhor,
aqui estou!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
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P. Que o amor de Deus, nosso Pai,
que em seu Filho Jesus Cristo nos
oferece o pão da vida, e a luz do
Espírito Santo, que guia e conduz
a Igreja, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... dia de oração pelas vocações
e da partilha / mês vocacional / semana dos ministérios ordenados,
diáconos, padres e bispos / ...).
Ato penitencial
P. Em Jesus, Pão da vida e Verdade
que liberta, abramos o coração ao
arrependimento para alcançamos
o perdão de nossos pecados, a graça da fidelidade na fé e o ambiente
familiar e comunitário favorável
ao surgimento e realização de todas as vocações, especialmente ao
ministério ordenado.
L. Senhor, que nos tornastes participantes de vossa Igreja nesta Diocese de Erexim, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais vosso corpo
como Pão da vida e vosso sangue
para a remissão dos pecados, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que enriqueceis a Igreja
de muitos dons e ministérios, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade...
A. Amém.

Glória
P. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por
Ele amados. Senhor Deus, rei
dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos
damos graças por vossa imensa
glória.

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro
de Deus, Filho de Deus Pai. Vós
que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que
tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus
Cristo, com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém.
P. OREMOS. Manifestai, ó

Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se
gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para
eles a vossa criação, e conservando-a renovada. PNSJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 18º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 624-627).
Anim.: Na fé, reconhecemos Cristo como Filho de Deus, o Pão da
vida para nossa peregrinação terrestre, prefigurado no maná do
deserto.
1ª Leitura: Ex 16,2-4.12-15
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, a comunidade dos
filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Aarão, no
deserto, dizendo: “Quem dera
que tivéssemos morrido pela mão
do Senhor no Egito, quando nos
sentávamos junto às panelas de
carne e comíamos pão com fartura! Por que nos trouxestes a
este deserto para matar de fome
a toda esta gente?” O Senhor
disse a Moisés: “Eis que farei
chover para vós o pão do céu. O
povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim

de que eu o ponha à prova, para
ver se anda ou não na minha lei.
Eu ouvi as murmurações dos
filhos de Israel. Dize-lhe, pois:
‘Ao anoitecer, comereis carne, e
pela manhã vos fartareis de pão.
Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus’”. Com efeito,
à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento;
e, pela manhã, formou-se uma
camada de orvalho ao redor do
acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma
coisa miúda, em forma de grãos,
fina como a geada sobre a terra.
Vendo aquilo, os filhos de Israel
disseram entre si: “Que é isto?”
Porque não sabiam o que era.
Moisés respondeu-lhes: “Isto é o
pão que o Senhor vos deu como
alimento”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 77(78)
S. O Senhor deu a comer o pão do
céu.
A. O Senhor deu a comer o pão
do céu.
S. 1. - Tudo aquilo que ouvimos e
aprendemos,* e transmitiram para
nós os nossos pais, = não haveremos de ocultar a nossos filhos,+
mas à nova geração nós contaremos:* As grandezas do Senhor e
seu poder.
2. - Ordenou, então, às nuvens lá
dos céus,* e as comportas das alturas fez abrir; - fez chover-lhes o
maná e alimentou-os,* e lhes deu
para comer o pão do céu.
3. - O homem se nutriu do pão dos
anjos*, e mandou-lhes alimento
em abundância. - Conduziu-os
para a Terra Prometida,* para o
Monte que seu braço conquistou.
2ª Leitura: Ef 4,17.20-24
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Efésios.
Irmãos: Eis, pois, o que eu digo e
atesto no Senhor: não continueis
a viver como vivem os pagãos,
cuja inteligência os leva para o
nada. Quanto a vós, não é assim
que aprendestes de Cristo, se ao
menos foi bem ele que ouvistes

falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a
verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência
passada, despojai-vos do homem
velho, que se corrompe sob o
efeito das paixões enganadoras,
e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem
novo, criado à imagem de Deus,
em verdadeira justiça e santidade. - Palavra do Senhor.
A. Aleluia...
L. O homem não vive somente de
pão, mas vive de toda palavra que
sai da boca de Deus e não só de
pão, amém! aleluia, aleluia!
A. Aleluia...
Evangelho: Jo 6,24-35
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, quando a multidão viu que Jesus não estava ali,
nem os seus discípulos, subiram
às barcas e foram à procura de
Jesus, em Cafarnaum. Quando
o encontraram no outro lado do
mar, perguntaram-lhe: “Rabi,
quando chegaste aqui?” Jesus
respondeu: “Em verdade, em
verdade, eu vos digo: estais me
procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e
ficastes satisfeitos. Esforçai-vos
não pelo alimento que se perde,
mas pelo alimento que permanece
até a vida eterna, e que o Filho
do Homem vos dará. Pois este
é quem o Pai marcou com seu
selo”. Então perguntaram: “Que
devemos fazer para realizar as
obras de Deus? “Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou”.
Eles perguntaram: “Que sinal
realizas, para que possamos ver
e crer em ti?” Que obras fazes?
Nossos pais comeram o maná no
deserto, como está na Escritura:
“Pão do céu deu-lhes a comer”.
Jesus respondeu: “Em verdade,
em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio
do céu. É meu Pai que vos dá o

verdadeiro pão do céu. Pois o pão
de Deus é aquele que desce do
céu e dá vida ao mundo”. Então
pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem
vem a mim não terá mais fome e
quem crê em mim nunca mais terá
sede”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai,
poder e ternura/ que toda criatura governa. Amém!/ Amém!
Aleluia! Por Deus fomos feitos/ à sua imagem, pra sempre.
Amém.
2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade
e amor/ que o Cristo mandou
sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une
e conduz para sempre. Amém!
Oração dos fiéis
P. A “Ação evangelizadora ‘cada
comunidade uma nova vocação’”
propõe rezar pelas vocações e
evangelizar pelas redes sociais.
Seguindo o ensinamento de Cristo, peçamos ao Senhor da messe
que envie os trabalhadores para
ela.
A. (nº 196) Ó Senhor, dono da
messe, escutai a nossa prece
1. Concedei, ó Deus, os ministros
ordenados para servir o Pão do
Altar e o Pão da Palavra em todas
as comunidades da vossa Igreja;
nós vos pedimos.
2. Tornai, ó Deus, nossa Diocese
sempre mais Igreja solidária, servidora e missionária; nós vos pedimos.
3. Fazei, ó Deus, que, alimentados
pelo Pão do Altar, trabalhemos
para todos terem o pão em suas
mesas; nós vos pedimos.
4. Concedei, ó Deus, que o trabalho
vocacional em nossa Diocese motive muitos jovens a serem sacerdotes; nós vos pedimos.

5. Sustentai com vossa graça, ó Deus,
os bispos, padres e diáconos de nossa Diocese; nós vos pedimos.
P. Neste primeiro domingo do mês
vocacional, rezemos com renovada confiança:
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. Com as oferendas para o sacrifício do altar, apresentemos a
Deus a vida e o trabalho de nossos
ministros ordenados.
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com
amor sem medida,/ chamou-nos
à vida, nos deu muitos dons./
Nossa resposta ao amor será feita/ se a nossa colheita mostrar
frutos bons.
Ref. /:Mas é preciso que o fruto se
parta/ e se reparta na mesa do
amor.:/
2. Participar é criar comunhão/
fermento no pão, saber repartir./ Comprometer-se com a
vida do irmão/ viver a missão de
se dar e servir.
3. Os grãos de trigo em farinha se
tornam/ depois se transformam
em vida no pão./ Assim também,
quando participamos,/ unidos
criamos maior comunhão.
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. Dignai-vos, ó Deus, santifi-

car estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual,
fazei de nós uma oferenda
eterna para vós. Por Cristo,
nosso Senhor.

A Amém.

Oração eucarística V
(missal, p. 496)
Prefácio:
O sacerdócio de Cristo
e o ministério sacerdotal
(Missal, p. 244-245)
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.
Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito
Pontífice da nova e eterna aliança.
E estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja.
Por isso, vosso Filho, Jesus Cristo, enriqueceu a Igreja com um
sacerdócio real. E, com bondade
fraterna, escolhe homens que,
pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado.
Em nome de Cristo, estes renovam
para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o
banquete da Páscoa. Presidindo o
povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos.
Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio
Cristo, testemunhando, constantes, a fidelidade e o amor para
convosco.
Por essa razão, com os anjos do céu
e com as mulheres e os homens da
terra, unidos a todas as criaturas,
proclamamos, jubilosos, a vossa
glória, cantando a uma só voz:
A. (Nº 246) Ref. O Senhor é Santo! O Senhor é Santo! O Senhor
é Santo!
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, / que o seu reino de amor se estenda sobre a
terra.
2. Bendito o que vem em nome do
Senhor./ Bendito o que vem em
nome do Senhor. /Hosana! Hosana! Hosana!
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo † e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou 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.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer
este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
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 pessoas de nossas famílias e comunidades convidadas
para o ministério ordenado, Cristo
nos oferece o verdadeiro Pão do
céu, aquele que nos sustenta na
realização da obra de Deus Pai.
(Nº 293) 1. À beira do lago dos
teus afazeres,/ eu abro horizontes de luta e esperança./ A pescas
maiores convoco teus braços:/
que leves a paz, onde impera a
vingança.
Ref. O tempo não para, chegou
minha hora./ Eu vou para o Pai,
mas eu fico por perto:
Eu sou este pão, este vinho, este
amor!/ Perfaze o caminho que
encontras aberto!
2. A história dos homens tem tanta cobiça,/ inveja, opressão e
desdém pelos fracos.../ Chegou
novo tempo de plena mudança:/
sou luz, boa nova aos teus olhos
opacos.

3. Revelo outro lado, que é pleno
de brilho:/ é assim que meu Pai
quer a vida de todos!/ Pois, vai,
transfigura essa terra dos homens:/ implanta a justiça, demite os engodos!
4. Não penses que a dor é dos
céus um castigo./ Meu Pai não
se move por vil julgamento,/
mas quer corações bem fiéis, renovados;/ não fere o caído, lhe
dá seu sustento.
5. Te quero comigo. Proclama
bem alto:/ “Ó vós que esbanjastes, voltai para casa!/ Plantemos
de novo o sustento de todos,/
que a vida se alegra, que a paz
não se atrasa!”
6. Supera estas leis que têm dupla medida:/ condenam o pobre,
o mais fraco, o pequeno,/ enquanto mantêm a opressão e a
mentira./ Em vez de mil pedras,
semblante sereno!
P. OREMOS. Acompanhai, ó

Deus, com vossa proteção
constante os que renovastes
com o pão do céu e, como
não cessais de alimentá-los,
tornai-os dignos da salvação
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. A obra de Deus é reconhecer Cristo como seu Filho enviado
para nos dar vida plena. Ele continua sua missão através de muitas
pessoas, especialmente dos ministros ordenados, cuja vocação
precisamos promover e ajudar a
se realizar.
A. (Nº 491) /: Ref. Vem! Vamos
juntos caminhar, / pois, sozinho,
ninguém pode chegar lá, /:porque Deus nos escolheu, Cristo nos chamou,/ o Espírito de
amor nos enviou!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que todos vós sejais iluminados e
aquecidos pelo sol da Justiça, para
percorrerdes caminhos de retidão;
e que vos abençoe e acompanhe

sempre Deus Onipotente e Eterno,
Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, Dia de Oração
pelos Cristãos Perseguidos –
confraternização dos padres
pelo dia do padre; das 09 às 16h,
reunião Coordenadoras paroquiais da Catequese, no Centro
Diocesano de Pastoral; reunião
da Comissão de Diáconos do
Regional Sul 3 da CNBB.
- Quarta-feira, às 19h30, 4ª reunião da Equipe Vocacional, em
Marcelino Ramos.
- Quinta-feira, às 08h30, reunião da Área Pastoral e Erexim
na sede paroquial Santa Luzia,
Atlântico; às 19h, reunião do
Setor das Pastorais Sociais, no
Centro Diocesano.
- Sábado, às 10h, crismas na igreja São Roque, Itatiba do Sul;
08h30, reunião da equipe de
coordenação do Núcleo dos Religiosos da Diocese de Erexim,
na comunidade Imaculada Conceição, Viadutos.
- Domingo, Dia dos Pais, até dia
19, Vocação à vida matrimonial,
Semana Nacional da Família –
“O Evangelho da Família, alegria para o mundo”.
Leituras da semana:
dia 06/8, 2ªf, Transfiguração do
Senhor, Dn 7,9-10.13-14;ou 2Pd
1,16-19; Sl 96(97); Mc 9,2-10;
dia 07/8, 3ªf, São Sixto, São
Caetano, Jr 30,1-2.12-15.18-22;
Sl 101(102); Mt 14,22-36; dia
08/8, 4ªf, São Domingos, Jr 31,17; Cânt. Jr 31,10.11-12ab.13; Mt
15,21-28; dia 09/8, 5ªf, Sta Teresa Benedita da Cruz: Jr 31,3134; Sl 50(51); Mt 16,13-23; dia
10/8, 6ªf, São Lourenço, 2Cor
9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,2426; dia 11/8, sáb., Sta Clara, Hab
1,12-2,4; Sl 9A(9); Mt 17,14-20;
dia 12/8, dom., 19º DTC-B: 1Rs
19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30-5,2;
Jo 6,41-51 (Ouvir o Pai e crer).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 19º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 12.08.2018

- CRISTO, Pão da vida para fortalecer-nos e superarmos as dificuldades da caminhada
- 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 2351

1. RITOS
INICIAIS
A. (Canto Lit.
2017/18; Cantos de Maria/18)
Ref. /:Ó mãe de
Fátima, rogai
por nós!/ Que
em todas as famílias reinem o
amor e a paz!:/
Anim.: Com nossos pais, em seu
dia, no segundo domingo do mês
vocacional, iniciando a Semana
Nacional da Família, louvamos a
Deus pelos nossos lares, na certeza de que o “Evangelho da Família é alegria para o mundo”. Na
comunidade formada por nossas
famílias, partilhamos o Pão da
Vida que o Senhor nos oferece.
A. (Canto Lit. 2015/18) 1. Que renovemos a nossa família/ pelos
valores do amor e da fé./ Tendo
o modelo daquela família/ que
foi Jesus, com Maria e José.
Ref. /:Seja a família, de verdade,/ comunidade onde vive o
Senhor/ No testemunho de sua
palavra:/ “Permanecei no meu
amor!:/
2. Nossas famílias , em renovação,/ evangelizem, mostrando
Jesus./ Na relação ‘pais e filhos e
irmãos’,/ da esperança e da vida
Ele é luz.
4. Que nos renove o amor de Maria/ que, há muitos anos, fez a
aparição,/ e que pediu, por um
mundo de paz,/ que se fizesse
bem mais oração.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor que sempre encaminha
os nossos corações para o amor
do Pai e para a comunhão fraterna entre seus filhos e filhas esteja
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
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A vida na liturgia
P. (... Mês das vocações / dia dos
pais / semana da família – “O
Evangelho da Família, alegria
para o mundo” / terça-feira, reunião dos bispos e padres da
Diocese / sexta-feira e sábado,
seminário diocesano de liturgia
/ de sexta-feira a domingo, 49º
Cursilho masculino, em Marcelino Ramos ...)
Ato penitencial
P. Com nossos Pais, louvamos a
Deus pela “alegria do amor em
nossas famílias”. Também lhe
pedimos perdão pelas faltas que
nelas cometemos e que nos ajude
a defender nossos lares de tudo
o que os ameaça, a fim de que o
“Evangelho da família seja alegria para o mundo”. (Pausa)
L. Senhor, que vivestes na Família
de Nazaré, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que tornais participantes de vossa família os que vos
seguem pela fé, tende piedade de
nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que confirmais a união
do homem e da mulher com a graça sacramental do matrimônio,
tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na
imensidão/ e paz na terra ao homem, nosso irmão.:/
1. Senhor, Deus Pai, criador onipotente,/ nós vos louvamos e
vos bendizemos/ por nos terdes
dado o Cristo salvador.
2. Senhor Jesus, unigênito do Pai,/
nós vos damos graças por terdes
vindo ao mundo,/ feito nosso irmão, sois o nosso redentor.

3. Senhor, Espírito Santo, Deus
de amor,/ nós vos adoramos e
vos glorificamos/ por nos conduzirdes por Cristo a nosso Pai.
P. OREMOS. Deus eterno e

todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos
cada vez mais um coração de
filhos, para alcançarmos um
dia a herança que prometestes. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 19º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 628-630)
Anim. Na mesa do lar, a família se
renova continuamente. Na mesa
da Palavra e da Eucaristia, a comunidade, se fortalece na comunhão fraterna para sua missão no
mundo.
1ª Leitura: 1Rs 19,4-8
L. Leitura do Primeiro Livro dos
Reis.
Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia
todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu
para si a morte, dizendo: “Agora basta, Senhor! Tira a minha
vida, pois não sou melhor que
meus pais”. E, deitando-se no
chão, adormeceu à sombra do
junípero. De repente, um anjo
tocou-o e disse: “Levanta-te e
come!” Ele abriu os olhos e viu
junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro
de água. Comeu, bebeu e tornou
a dormir. Mas o anjo do Senhor
veio pela segunda vez, tocou-o e
disse: “Levanta-te e come! Ainda
tens um caminho longo a percorrer”. Elias levantou-se, comeu e
bebeu, e, com a força desse alimento, andou quarenta dias e

quarenta noites, até chegar ao
Horeb, o monte de Deus. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

pre há de viver. Eu sou o pão vivo,
descido do céu, Amém, Aleluia,
Aleluia!
A. Aleluia...

Salmo: Sl 33(34)
S. /:Provai e vede quão suave é o
Senhor!:/
A. /:Provai e vede quão suave é o
Senhor!:/
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: Jo 6,41-51
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, os judeus começaram a murmurar a respeito de
Jesus, porque havia dito: “Eu sou
o pão que desceu do céu”. Eles
comentavam: “Não é este Jesus,
o filho de José? Não conhecemos
seu pai e sua mãe? Como então
pode dizer que desceu do céu?”
Jesus respondeu: “Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a
mim, se o Pai que me enviou não o
atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos Profetas:
‘Todos serão discípulos de Deus’.
Ora, todo aquele que escutou o
Pai e por ele foi instruído, vem
a mim. Não que alguém já tenha
visto o Pai. Só aquele que vem de
junto do Pai viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem
crê, possui a vida eterna. Eu sou o
pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão
que desce do céu: quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão
vivo descido do céu. Quem comer
deste pão viverá eternamente. E o
pão que eu darei é a minha carne
dada para a vida do mundo”. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!

2ª Leitura: Ef 4,30 – 5,2
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Efésios.
Irmãos:
Não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou
como com um selo para o dia da
libertação. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias,
tudo isso deve desaparecer do
meio de vós, como toda espécie
de maldade. Sede bons uns para
com os outros, sede compassivos;
perdoai-vos mutuamente, como
Deus vos perdoou por meio de
Cristo. Sede imitadores de Deus,
como filhos que ele ama. Vivei no
amor, como Cristo nos amou e se
entregou a si mesmo a Deus por
nós, em oblação e sacrifício de
suave odor.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. Eu sou o pão vivo, descido do
céu, quem deste pão come, sem-

Homilia
Profissão da fé e Oração dos fiéis
P. Inspirados na Sagrada Família de
Nazaré, modelo de todos os lares
e no espírito de oração de nossos
pais, dirijamos nossas preces a
Deus.
A. (Nº 195) Ó Senhor, que fazeis
maravilhas, dai o dom do amor
às famílias!
L. 1. Fazei, ó Deus, que todos os
pais busquem sempre a força de
vossa Palavra, da celebração litúrgica da comunidade, da oração

e do diálogo em sua missão; nós
vos pedimos.
2. Mantende, ó Deus, a harmonia e
a fidelidade a vós em nossas casas; nós vos pedimos.
3. Concedei, ó Deus, que nossos lares cultivem e irradiem sempre a
alegria do amor; nós vos pedimos.
4. Assisti os bispos e os padres de
nossa Diocese em sua reunião
terça-feira; nós vos pedimos.
5. Acompanhai com vossa graça, ó
Deus, os homens que participarão
do cursilho em Marcelino Ramos
de sexta-feira a domingo; nós vos
pedimos.
P. Iniciando esta Semana Nacional
da Família, rezemos a oração do
9º Encontro Mundial das Famílias, na Irlanda, de 21 a 26 deste
mês – Deus, nosso Pai, somos
irmãos e irmãs em Jesus, vosso
Filho, uma família, no espírito do
vosso amor.
A. Abençoai-nos com a alegria do
amor.
P. Fazei-nos pacientes e compassivos, amáveis e generosos, acolhendo os que mais precisam.
A. Ajudai-nos a viver o vosso
perdão e a vossa paz.
P. Protegei todas as famílias, aumentai nossa fé, fortalecei nossa
esperança, renovai nosso amor.
A. Fazei-nos sempre agradecidos
pelo dom da vida. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim. Em nossa oferta a Deus, a
vida e o trabalho dos pais, as alegrias e dificuldades de nossas famílias.
A. (Nº 202) 1. Neste altar da esperança, ofertamos nossa vida./
/:Vida que é dom e serviço, vida
de amor, doação.:/
Ref. Aceitai, ó Senhor, estes dons.
No altar, vinho e pão./ Nós queremos viver como irmãos/ pra
formar um só coração!
3. Animar quem vive triste, consolar desanimados/ /:e mostrar
a estrada certa, eis a missão do
profeta.:/
4. Pão sagrado compromete a viver fraternidade./ /:Nossas mãos

são instrumentos pra construir
vosso reino.:/
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, acolhei com mise-

ricórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela
agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em
sacramento de salvação. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração eucarística para missa
com crianças II
(Missal, p. 1031)
P. Ó Pai querido, como é grande a
nossa alegria em vos agradecer e,
unidos com Jesus, cantar vosso
louvor. Vós nos amais tanto que
fizestes para nós este mundo tão
grande e tão bonito.
A. Louvado seja o Pai, que tanto
nos amou!
P. Pai, vós nos amais tanto que
nos destes vosso Filho Jesus para
que ele nos leve até vós. Vós nos
amais tanto que nos reunis em
vosso Filho Jesus, como filhos e
filhas da mesma família.
A. Louvado seja o Pai, que tanto
nos amou!
P. Por este amor tão grande queremos agradecer. Com os anjos e os
santos, alegres, cantamos (dizemos) a uma só voz:
A. Santo, Santo, Santo, Senhor,
Deus do universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
P. Sim, louvado seja vosso Filho
Jesus, amigo das crianças e dos
pobres. Ele nos veio ensinar a
amar a vós, ó Pai, como filhos e
filhas e amar-nos uns aos outros,
como irmãos e irmãs.
A. Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas!
P. Jesus veio tirar do coração a maldade que não deixa ser amigo e
amiga e trazer o amor que faz a
gente ser feliz. Ele prometeu que
o Espírito Santo ficaria sempre
em nós para vivermos como filhos
e filhas de Deus.

A. Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas!
P. Enviai, ó Deus nosso Pai, o vosso
Espírito Santo para que este pão e
este vinho se tornem o Corpo † e
o Sangue de Jesus, nosso Senhor.
A. Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas!.
P. Antes de morrer Jesus nos mostrou como é grande vosso amor.
Quando ele estava à mesa com os
apóstolos, tomou o pão e rezou,
louvando e agradecendo. Depois
partiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
A. Jesus, dais a vida por todos
nós!
P. Depois Jesus tomou o cálice com
vinho, de novo rezou e agradeceu,
e o deu a cada um 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. E também
disse: FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
A. Jesus, dais a vida por todos
nós!
P. Por isso lembramos agora, Pai
querido, a morte e a ressurreição
de Jesus, que salvou o mundo.
Ele mesmo se colocou em nossas mãos para ser este sacrifício
que agora vos oferecemos. E assim somos cada vez mais atraídos
para vós.
A. Glória e louvor a Jesus que
nos leva ao Pai!
P. Escutai vossos filhos e filhas, ó
Deus Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós, que participamos
desta refeição, fiquemos sempre
mais unidos, na vossa Igreja, com
o Papa N., e com nosso Bispo N.,
com todos os outros bispos e com
aqueles que servem o vosso povo.
A. Glória e louvor a Jesus que
nos leva ao Pai!
P. Pedimos por aqueles que amamos (N.N.) e também por aqueles
que ainda não amamos bastante.
Lembrai-vos dos que morreram

(N.N.): sejam todos recebidos
com amor na vossa casa. Um dia,
enfim, reuni a todos nós em vosso
Reino para vivermos com Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe, com
São José, seu esposo, a festa que
no céu nunca se acaba. Então,
com todos os amigos de Jesus,
poderemos cantar para sempre o
vosso amor.
A. Glória e louvor a Jesus que
nos leva ao Pai!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Desanimado e Prostrado
no deserto, Elias foi alimentado
pelo pão que o anjo lhe ofereceu
e pôde caminhar até o monte do
Senhor. Com o alimento da mesa
e o Pão do Altar, nossas famílias
sustentam sua união e sua fidelidade a Deus.
A. (Canto Lit. 2011, nº 13) 1. Ó
Deus da vida, ó Deus de amor,/
aqui estamos pra revelar,/ a Vós,
ó Pai, e ao mundo inteiro/ que
nós queremos convosco estar.
Ref. Servir a vós, ó Deus, e aos
irmãos também;/ amar de coração, perseverar no bem; eis vossa lei de Pai, eis nossa lei de irmãos./ :Unir os corações e abrir
as mãos:/
2. Os pais e os filhos, à mesma
mesa,/ eles se educam na mesma
fé./ iluminada por vela acesa,/
pequena Igreja, a família é.
3. Comunidade de batizados,/ somos rebanho do Bom Pastor/ na
liturgia, na catequese,/ na convivência de irmãos no amor.
4. Na sociedade ser qual Jesus,/
a vida humana dignificar./ Por
onde andarmos, ser sal e luz/
dar bom sabor e iluminar.
5. Nos dias tristes de dissabores,/
quando a vida anoitecer,/ sejamos todos anunciadores/ da esperança do amanhecer.

P. OREMOS! Ó Deus, o vosso

sacramento que acabamos de
receber nos traga a salvação e
nos confirme na vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Neste dia dos pais no Ano
Nacional do Laicato, peçamos
que Deus abençoe as famílias a
fim de que, a partir delas, os leigos e leigas sejam sal da terra e
luz do mundo.
A. (Ref. nº 345) Que a família comece e termine sabendo onde
vai./ E que o homem carregue
nos ombros a graça de um pai./
Que a mulher seja um céu de
ternura, aconchego e calor./ E
que os filhos conheçam a força
que brota do amor./ Abençoa,
Senhor, as famílias, amém!/
Abençoa, Senhor, a minha também!/ Abençoa, Senhor, as famílias, amém!/ Abençoa, Senhor, a
minha também!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai da família humana,
confirme nossos pais na sua missão, preserve nossos lares de todo
mal, os conserve no seu amor e os
torne plenamente felizes. E que
desça sobre todos vós a bênção de
Deus Uno e Trino, Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
P. O amor do Pai seja a vossa força;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
(nº 341) 1. Minha prece de pai
é que meus filhos sejam felizes./ Minha prece de mãe é que
meus filhos vivam em paz./ Que
eles achem os seus caminhos!/
Amem e sejam amados!/ Vivam
iluminados!/ Nossa prece de filhos é prece de quem agradece./
Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais./ Que eles
trilhem os teus caminhos!/ Louvem e sejam louvados!/ Sejam
recompensados!
Ref.: /:Ilumina, ilumina nossos

pais, nossos filhos e filhas!/ Ilumina, ilumina cada passo das
nossas famílias!:/
2. Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares./
Minha prece, ó Senhor, é por
quem tem um pouco de nós!/
Que eles achem os seus caminhos!/ Amém e sejam amados!/
Vivam iluminados!/ Nossa prece, ó Senhor, é também pelos
nossos vizinhos,/ por quem vive
e trabalha e caminha conosco,
Senhor./ Que eles achem os seus
caminhos!/ Amém e sejam amados!/ Vivam iluminados!
Lembretes:
- Até domingo, Semana Nacional
da Família – “O Evangelho da
família, alegria para o mundo”.
- Segunda-feira, 14h, 3ª Reunião
do Conselho Diocesano de Presbíteros e em seguida, 2ª reunião
do Conselho de Consultores no
Centro Diocesano; 19h, 3ª reunião da Coordenação Diocesana
de Pastoral, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, 08h30, 3ª reunião
anual dos bispos e presbíteros,
no Centro Diocesano.
- Sexta-feira, 14h30, encontro de
oração do Apostolado da Oração
das Paróquias de Erechim, na
Catedral São José.
- Sexta-feira e sábado, Seminário
diocesano de Liturgia, no Seminário.
- De sexta-feira a domingo, 49º
Cursilho masculino, no Seminário N. Sra. da Salette, Marcelino
Ramos.
- Domingo, Assunção de N. Sra.,
Vocação à Vida Consagrada –
às 09h, na Catedral, Missa de
abertura do Ano do Centenário
da Paróquia São José; 2ª Caminhada Vocacional; às 10h, missa
da festa da padroeira N. Sra. da
Glória, Erval Grande.
Leituras da semana:
dia 13/8, 2ªf, Ss. Ponciano e Hipólito, Mts, Ez 1,2-5.24-28c;
Sl 148; Mt 17,22-27; dia 14/8,
3ªf, S. Maximiliano Maria Kolbe, Ez 2,8-3,4; Sl 118(119); Mt

18,1-5.10.12-14; dia 15/8, 4ªf,
Ez 9,1-7; 10,18-22; Sl 112(113);
Mt 18,15-20; dia 16/8, 5ªf: Sto.
Estêvão da Hungria, Ez 12,112; Sl 77(78); Mt 18,21-19,1;
dia 17/8, 6ªf, Ez 16,1-15.60.63
ou Ez 16,59-63; Cânt.: Is 12,24.5-6; Mt 19,3-12; dia 18/8,
sáb. Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl
50(51); Mt 19,13-15; dia 19/8,
dom., 20º DTC-B Assunção
de Nossa Senhora: Ap 11,19a;
12,1.3-6a.10ab; Sl 44(45); 1Cor
15,20-27a; Lc 1,39-56 (Cântico
de Maria).
A figura do pai na família
Todas as famílias têm necessidade
do pai. ... a primeira necessidade
é precisamente esta: que o pai
esteja presente na família. Que
se encontre próximo da esposa,
para compartilhar tudo, alegrias
e dores, dificuldades e esperanças. E que esteja perto dos filhos
no seu crescimento: quando brincam e quando se aplicam, quando estão descontraídos e quando
se sentem angustiados, quando
se exprimem e quando permanecem calados, quando ousam
e quando têm medo, quando dão
um passo errado e quando voltam a encontrar o caminho; pai
presente, sempre. Estar presente não significa ser controlador,
porque os pais demasiado controladores anulam os filhos e não
os deixam crescer. ... Um pai
bom sabe esperar e perdoar, do
profundo do coração. Sem dúvida, também sabe corrigir com
firmeza: não se trata de um pai
fraco, complacente, sentimental.
O pai que sabe corrigir sem aviltar é o mesmo que sabe proteger
sem se poupar.
A Igreja, nossa mãe, está comprometida em apoiar com todas
as suas forças a presença boa e
generosa dos pais nas famílias,
porque para as novas gerações
eles são guardiões e mediadores
insubstituíveis da fé na bondade,
da fé na justiça e da salvaguarda
de Deus, como são José. (Papa
Francisco, audiência geral,
04/02/2015)
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Comunidade em Oração

Liturgia para a solenidade da Assunção de Nossa Senhora – 19.08.2018

- Maria, a cheia de graça, serva do Senhor, elevada ao céu em sua morte
- 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: BRANCA

Ano 40 - Nº 2352

1. RITOS
INICIAIS
A. (Canto Lit.
2013/11; cantos a
Maria/15) /:Mãe,
acreditaste! Mãe,
tu és feliz!/ Fé em/
Deus proclamaste, todo o povo te

bendiz!:/
Anim.: Assunta ao céu, Maria continua acompanhando a todos os
discípulos missionários de seu
Filho como esteve junto a Ele até
o Calvário. Contemplando-a na
glória celeste, louvamos a Deus
por todas as pessoas que como ela
acolhem com alegria o chamado
de Deus, entre as quais os religiosos e religiosas, lembrados de
modo especial neste terceiro domingo do mês vocacional.
A. (Cantos dedicados a Maria/1) 1.
Tu és a glória de Jerusalém! Ave,
Maria!/ És a alegria do Povo de
Deus! Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade!
Ave, Maria!/ És ditosa por Deus
escolhida! Ave, Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria!/ És o refúgio
do Povo de Deus! Ave, Maria!
4. O que fizeste agradou ao Senhor!
Ave, Maria!/ Bendita sejas por
Deus poderoso! Ave Maria!
5. Povos da terra, louvai a Maria!
Ave, Maria!/ Eternamente aclamai o Seu nome! Ave, Maria!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Na celebração da gloriosa Assunção de Maria, a graça e a paz
de nosso Senhor Jesus Cristo, dela
nascido por obra do Espírito Santo, segundo o plano de amor de
Deus Pai, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim - RS

A vida na liturgia
P. (... mês vocacional - vocação à
vida religiosa / neste domingo,
6º ano de ministério episcopal de
Dom José na Diocese de Erexim
/ de sexta-feira a domingo, 49º
Cursilho feminino de adultos, em
Marcelino Ramos / neste domingo, conclusão do 49º Cursilho de
homens ...).
Ato penitencial
P. Em seu cântico, Maria louva “a
Deus pelas grandes coisas que
realiza através das pessoas humildes, desconhecidas ao mundo...”.
Peçamos perdão a Ele se nem
sempre somos humildes e não
reconhecemos o que realiza por
meio dos que vivem como N. Sra.
(pausa).
L. Senhor, que unistes Maria à obra
da redenção da humanidade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos destes Maria
como mãe, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que elevastes Maria à
glória celeste, tende piedade de
nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história....
A. Amém.
Glória
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas!
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra!
A. Glória, glória, aleluia!
/:Glória! Glória nos céus!/ Paz na
terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai!
Glória a Deus criador,/ que no
Filho tornou-se o Senhor Deus
da vida!

2. Glória a Deus, glória ao Filho!
Glória a Deus, nosso irmão!/
Nos remiu do pecado, nos abriu
novo reino!/
3. Glória ao Espírito Santo, Deus
que nos santifica!/ Glória a Deus
que nos une a caminho do Pai!
4. Glória a Deus uno e santo: Pai,
Espírito e Filho!/ Glória a Deus
uno e trino! Glória a Deus comunhão!
P. OREMOS. Deus eterno e

todo-poderoso, que elevastes à glória do céu, em corpo
e alma, a imaculada virgem
Maria, mãe do vosso Filho,
dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade
da Assunção de Maria ao Céu,
Paulinas-Paulus, p. 1037-1040)
Anim. Na peregrinação da fé, reconhecer e proclamar as maravilhas
de Deus, vencer as provações da
vida para se chegar à glória eterna.
1º Leitura:
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab
L. Leitura do Livro do Apocalipse
de São João.
Abriu-se o Templo de Deus que
está no céu e apareceu no Templo
a arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma
mulher vestida de sol, tendo a lua
debaixo dos pés e sobre a cabeça
uma coroa de doze estrelas. Então apareceu outro sinal no céu:
um Dragão, cor de fogo. Tinha
sete cabeças e dez chifres e, sobre as cabeças, sete coroas. Com
a cauda, varria a terça parte das

estrelas do céu, atirando-as sobre
a terra. O Dragão parou diante
da Mulher que estava para dar
à luz, pronto para devorar o seu
Filho, logo que nascesse. E ela
deu à luz um filho homem, que
veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o
Filho foi levado para junto de
Deus e do seu trono. A mulher
fugiu para o deserto, onde Deus
lhe tinha preparado um lugar.
Ouvi então uma voz forte no céu,
proclamando: “Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza
do nosso Deus, e o poder do seu
Cristo”. - Palavra do Senhor!
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 44(45)
S. À vossa direita se encontra a rainha, / com veste esplendente de
ouro de Ofir.
A. À vossa direita se encontra a
rainha, / com veste esplendente
de ouro de Ofir.
1. = As filhas de reis vêm ao vosso encontro,+ e à vossa direita se
encontra a Rainha* com veste esplendente de ouro de Ofir.
2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi
isto:* “Esquecei vosso povo e a
casa paterna! - Que o Rei se encante com vossa beleza!* Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!
3. - Entre cantos de festa e com
grande alegria,* ingressam, então,
no palácio real”.
2ª Leitura: 1Cor 15,20-27
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos:
Cristo ressuscitou dos mortos
como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem
veio a morte e é também por um
homem que vem a ressurreição
dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em
Cristo todos reviverão. Porém,
cada qual segundo uma ordem
determinada: Em primeiro lugar,
Cristo, como primícias; depois,
os que pertencem a Cristo, por
ocasião da sua vinda. A seguir,
será o fim, quando ele entregar
a realeza a Deus-Pai, depois de

destruir todo principado e todo
poder e força. Pois é preciso que
ele reine até que todos os seus
inimigos estejam debaixo de
seus pés. O último inimigo a ser
destruído é a morte. Com efeito,
“Deus pôs tudo debaixo de seus
pés”.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 1,39-56
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naqueles dias, Maria partiu para
a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de
Zacarias e cumprimentou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação
de Maria, a criança pulou no seu
ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do
teu ventre!” Como posso merecer
que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos,
a criança pulou de alegria no meu
ventre. Bem-aventurada aquela
que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. Então Maria disse: “A Minha alma engrandece o Senhor, e
o meu Espírito se alegra em Deus,
meu Salvador, porque olhou para
a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o
Todo-poderoso fez grandes coisas
em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende,
de geração em geração, a todos
os que o respeitam. Ele mostrou a
força de seu braço: dispersou os
soberbos de coração. Derrubou
do trono os poderosos e elevou
os humildes. Encheu de bens os
famintos, e despediu os ricos de

mãos vazias. Socorreu Israel, seu
servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos
nossos pais, em favor de Abraão
e de sua descendência, para sempre”. Maria ficou três meses com
Isabel; depois voltou para casa. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Contando com a intercessão da
Virgem Maria, que desde a morte e a ressurreição de seu Filho
acompanha a Igreja, confiemos
nossas preces a Deus.
(Nº 198) Por Maria, escutai nossa
prece, Senhor!
L. 1. Fazei, ó Deus, que a devoção
a vossa e nossa Mãe em nossas
famílias as santifique e as ajude a
cultivar a permanente iniciação à
vida cristã; nós vos pedimos.
2. Confirmai, ó Deus, Dom José em
seu ministério pastoral em nossa
Diocese, iniciado há seis anos,
sob a proteção de Maria assunta
ao céu; nós vos pedimos.
3. Concedei às mulheres que participarão do cursilho em Marcelino
Ramos de sexta-feira a domingo
viver renovado encontro com vosso Filho; nós vos pedimos.
P. Com o Papa Francisco, invoquemos o Espírito Santo para que
conserve na fidelidade os religiosos e religiosas:
A. que eles vivam o primado de
Deus nas realidades humanas,
a comunhão e o serviço entre as
pessoas, a santidade no espírito
das bem-aventuranças.
L. Que o Espírito Paráclito, amparo e consolação do povo,
A. infunda nos consagrados a
bem-aventurança dos pobres no
caminho do Reino, lhes dê um
coração consolador para enxugar as lágrimas dos últimos e
acenda neles a profecia evangélica para que abram caminhos
de solidariedade e saciem expectativas de justiça.
L. Que o Espírito Santo conceda
aos religiosos e às religiosas
A. a misericórdia para que sejam
ministros de perdão e de ternu-

ra; a força nas adversidades e
tribulações; a alegria com a esperança do Reino futuro; e que
associe à vitória do Cordeiro os
que, por amor de Cristo e do
Evangelho, estão marcados com
o selo do martírio. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim. No espírito de doação de
Nossa Senhora, façamos nossa
oferta a Deus, incluindo a vida
dos religiosos e religiosas.
A. (Nº 509; Cantos dedicados a
Maria/ 6) 1. Sobe a Jerusalém,
Virgem oferente sem igual./ Vai,
apresenta ao Pai/ teu menino:
luz que chegou no Natal./ E
junto à sua cruz, quando Deus
morrer, fica de pé./ Sim, ele te
salvou,/ mas o ofereceste por
nós com toda fé.
2. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus:/ morte e ressurreição,/ vida que brotou de sua
oferta na cruz./ Mãe, vem nos
ensinar a fazer da vida uma
oblação:/ Culto agradável a
Deus/ é fazer a oferta do próprio coração.
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. Suba até vós, ó Deus, o nos-

so sacrifício, e, pela intercessão da virgem Maria, elevada
ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até
vós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Prefácio: A glória de Maria
(Missal p. 639)
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, a virgem Maria, mãe
de Deus, foi elevada à glória do
céu. Aurora e esplendor da Igreja
triunfante, ela é consolo e espe-

rança para o vosso povo em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou,
de modo inefável, vosso próprio
Filho feito homem, autor de toda
a vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com os
santos, vos aclamamos, jubilosos,
cantando a uma só voz:
A. (Nº 241) Deus é santo, Deus é
amor, Deus é Pai e Criador/ e
nos deu Jesus por irmão, louvado seja o Senhor.
Céus e terra cantarão ao que vem
nos acolher/ no seu reino de
amor. Hosana damos ao 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, dizendo: 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!

A. 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.: Com o Pão do Céu que
Cristo nos oferece, poderemos
percorrer o caminho que nos leva
à glória, como Nossa Senhora
glorificada em sua morte.
A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1.
Povo de Deus, foi assim:/ Deus
cumpriu a palavra que diz:/
“Uma virgem irá conceber”,/
e a visita de Deus me fez mãe!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a
humildade, a confiança total,/ e
escutar o teu Filho que diz:
Ref. /:Senta comigo à minha
mesa,/ nutre a esperança, reúne
os irmãos!/ Planta meu Reino,
transforma a terra,/ mais que
coragem, tens minha mão!:/
2. Povo de Deus, foi assim:/ nem
montanha ou distância qualquer/ me impediu de servir e
sorrir./ Visitei com meu Deus.
Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo
aprender/ desapego, bondade,
teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho
o que diz:
3. Povo de Deus, foi assim:/ meu
menino cresceu e entendeu/ que
a vontade do Pai conta mais,/ e
a visita foi Deus quem nos fez./
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender:/ a
justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim:/ da

verdade jamais se afastou./ Veio
a morte e ficou nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a
verdade, a firmeza, o perdão,/ e
seguir o teu filho que diz:

P. OREMOS! Ó Deus, que nos
alimentastes com o sacramento da salvação, concedei-nos,
pela intercessão da virgem
Maria elevada ao céu, chegar
à glória da ressurreição. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim. Para todos, Maria é modelo
e intercessora. Que ela nos ajude
a seguir seu Filho até o fim para
participarmos da vida plena na
eternidade.
A. (Canto Lit. 2011/14; Cantos a
Maria/14) Ref. /:Bendita és tu,
Maria,/ Mãe da Família e Mãe
da Igreja!/ Que o teu amor nos
guarde,/ nos fortaleça e nos proteja!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar
a todos, vos enriqueça com sua
bênção.
A. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e
por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor
da vida.
A. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje
para celebrar a solenidade de sua
Assunção ao céu, possais colher a
alegria espiritual e o prêmio eterno.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus onipotente e
compassivo, Pai e Filho e Espírito
Santo.
A. Amém.
P. A exemplo de Maria, glorificai
o Senhor com vossa vida; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Terça-feira, reunião da Área
Past. de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas. / - Quinta-feira,
13h30, Vista Past. com encontro
das lideranças na Par. Santa Ana
de Carlos Gomes. / - Sexta-feira,
19h30, Visita Past. com encontro
das lideranças na Par. Sta. Terezinha, Estação. / - De sexta-feira
a domingo, 49º Cursilho feminino, no Seminário N. Sra. da Salette, Marcelino Ramos. / - Sábado, às 08h30, Reunião da Com.
Dioc. de Leigos/as, no Centro
Dioc.; das 08h30 às 19h, retiro
dos diáconos permanentes, no
Sem. de Fátima, com orientação
do Pe. Ângelo Rosset; das 09h
às 15h30, 3º Encontro Voc., no
Sem. de Fátima; das 09h às 16h,
no Centro Dioc., encontro de
formação para todas as assessoras da Inf. e Adol. Mis.; encontro
de preparação ao matr. da Área
de S. Valentim, em Barão de Cotegipe. /
- Domingo, Voc. dos leigos e das
leigas, Dia Nac. do/a Catequista -10h, crismas na ig. S. Roque, Benjamin Constant do Sul;
19h30, Missa de encerramento
do 49º Curs. Fem., na ig.a N. Sra.
Aparecida, Bela Vista, Erechim.
Leituras da semana:
dia 20/8, 2ªf: São Bernardo,
Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 32,1819.20.21; Mt 19,16-22; dia
21/8, 3ªf, S. Pio X, Ez 28,1-10;
Cânt. Dt 32,26-27ab.27cd-28.
30-35cd-36ab; Mt 19,23-30; dia
22/8, 4ªf: Nossa Senhora Rainha; Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc
1,26-38; dia 23/8, 5ªf: Sta. Rosa
de Lima, Padroeira da América Latina; 2Cor 10,17-11,2; Sl
148; Mt 13,44-46; dia 24/8, 6ªf,
S. Bartolomeu, Ap 21,9b-14; Sl
144 (145); Jo 1,45-51; dia 25/8,
sáb., S. Luís Rei da França, S.
José de Calasanz, Ez 43,1-7a;
Sl 84(85); Mt 23,1-12; dia 26/8,
Dom, 21ºDTC-B: Js 24,1-2a.
15-17.18b; Sl 33(34); Ef 5,2132; Jo 6,60-69 (“Senhor, a quem
iremos nós?”).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 21º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 26.08.2018

- A permanente escolha da vida: Deus e seu Filho, o único com palavras de vida eterna
- 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 2353
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 59) Ref.
/:Jesus Cristo,
ontem, hoje e
sempre,/ ontem,
hoje e sempre,
aleluia!:/
Anim.: Todo cristão, especialmente o leigo e a leiga, cuja vocação
hoje contemplamos de modo especial, com os catequistas, precisa
confirmar sua decisão por Cristo,
o único que tem palavras de vida
eterna, em meio às diversas propostas com que se depara.
A. (Canto Lit. 2018/27) /:“Sal da
terra e luz do mundo”,/ o Senhor nos chama e nos envia!/
Testemunhas do seu Reino em
toda a parte,/ vivendo a fé no
amor e na alegria!:/
1. Membros da Igreja que é o
Corpo de Cristo,/ na graça
abundante do nosso batismo.
2. Fermento na massa, na história, no mundo,/ sinais de esperança num campo fecundo.
3. A serviço do Reino, numa Igreja em saída,/ fiéis ao chamado,
em nossa vida!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem palavras de vida eterna, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... mês vocacional - vocação e
missão dos leigos e leigas na Igreja e no mundo no Ano Nacional do
Laicato / neste sábado, retiro dos
diáconos permanentes no Seminá-

rio / neste domingo, Dia Nacional
do e da catequista e conclusão do
cursilho de mulheres / ...)

Ato penitencial
P. Uma das “características da santidade no mundo atual é permanecer centrado, firme em Deus que
ama e sustenta”. Porque nem sempre temos esta firmeza diante dos
desafios e propostas diferentes ou
até contrárias ao Evangelho, peçamos o perdão de Deus.
L. Senhor, que nos mostrais o caminho da plena realização, mas
nos dais a liberdade de percorrê-lo ou não, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que tendes palavras de
vida eterna, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos chamais a participar da vossa obra de salvação,
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 Al-

tíssimo Senhor,/ com o Espírito
Divino de Deus Pai o resplendor.

P. OREMOS. Ó Deus, que
unis os corações dos vossos
fiéis num só desejo, concedei
ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade
deste mundo, fixemos nossos
corações onde se encontram
as verdadeiras alegrias. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 21º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 634-637)
Anim. Na liberdade que Deus nos
concede, nossa decisão deve ser
a de servi-lo com fidelidade, seguindo seu Filho Jesus, cujas palavras são espírito e vida.
1ª Leitura: Js 24,1-2a.15-17.18b
L. Leitura do Livro de Josué.
Naqueles dias, Josué reuniu em
Siquém todas as tribos de Israel
e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados,
que se apresentaram diante de
Deus. Então Josué falou a todo
o povo: “Se vos parece mal servir
ao Senhor, escolhei hoje a quem
quereis servir: se aos deuses a
quem vossos pais serviram na
Mesopotâmia, ou aos deuses dos
amorreus, em cuja terra habitais.
Quanto a mim e à minha família,
nós serviremos ao Senhor”. E o
povo respondeu, dizendo: “Longe
de nós abandonarmos o Senhor,
para servir a deuses estranhos.
Porque o Senhor, nosso Deus,
ele mesmo, é quem nos tirou, a
nós e a nossos pais, da terra do
Egito, da casa da escravidão. Foi
ele quem realizou esses grandes
prodígios diante de nossos olhos,
e nos guardou por todos os cami-

nhos por onde peregrinamos, e
no meio de todos os povos pelos
quais passamos. Portanto, nós
também serviremos ao Senhor,
porque ele é o nosso Deus”. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 33(34)
S. /:Provai e vede quão suave é o
Senhor!:/
A. /:Provai e vede quão suave é o
Senhor!:/
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. - O Senhor pousa seus olhos sobre
os justos,* e seu ouvido está atento
ao seu chamado; - mas ele volta a
sua face contra os maus,* para da
terra apagar sua lembrança.
3. - Clamam os justos, e o Senhor
bondoso escuta* e de todas as angústias os liberta. - Do coração
atribulado ele está perto* e conforta os de espírito abatido.
2ª Leitura: Ef 5,21-32
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Efésios.
Irmãos:
Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As
mulheres sejam dóceis aos seus
maridos como ao Senhor. Como
a Igreja é solícita por Cristo,
sejam as mulheres solícitas em
tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres,
como o Cristo amou a Igreja e
se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a
com o banho da água unida à Palavra. Ele quis apresentá-la a si
mesmo esplêndida, sem mancha
nem ruga, nem defeito algum,
mas santa e irrepreensível. Assim
é que o marido deve amar a sua
mulher, como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher
ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne.
Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como o Cristo
faz com sua Igreja; e nós somos
membros do seu corpo! Por isso

o homem deixará seu pai e sua
mãe e se unirá à sua mulher, e
os dois serão uma só carne. Este
mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à
Igreja. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
S. Ó Senhor, vossas palavras são
espírito e vida; as palavras que dizeis, bem que são de eterna vida.
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
Evangelho: Jo 6,60-69
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, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram,
disseram: “Esta palavra é dura.
Quem consegue escutá-la?” Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso
mesmo, Jesus perguntou: “Isto
vos escandaliza? E quando virdes
o Filho do Homem subindo para
onde estava antes? O Espírito é
que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei
são espírito e vida. Mas entre vós
há alguns que não creem”. Jesus
sabia, desde o início, quem eram
os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou:
“É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser
que lhe seja concedido pelo Pai”.
A partir daquele momento, muitos
discípulos voltaram atrás e não
andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos doze: “Vós também
quereis ir embora?” Simão Pedro
respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida
eterna. Nós cremos firmemente e
reconhecemos que tu és o santo
de Deus” - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai,
poder e ternura/ que toda criatura governa. Amém!/ Amém!
Aleluia! Por Deus fomos feitos/ à sua imagem, pra sempre.
Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade
e amor/ que o Cristo mandou
sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une
e conduz para sempre. Amém!
Oração dos fiéis
P. Só podemos fazer a melhor escolha em cada momento da vida se
contarmos com a luz e a graça de
Deus. Por nossas preces, peçamos
sua ajuda para podermos perseverar em nossa decisão de servi-lo
sempre e acima de tudo.
A. Senhor, vinde em nosso auxílio.
L. 1. Confirmai-nos, ó Deus, nas
promessas batismais de renunciarmos ao mal e vos sermos fiéis
por toda a vida; nós vos pedimos.
2. Ó Deus, fortalecei os e as catequistas na sua missão da permanente inicial à vida cristã; nós vos
pedimos.
3. Sustentai, Senhor, os leigos e leigas na sua atuação, à luz da fé, na
política, na economia, na educação e em outros campos da sociedade; nós vos pedimos.
4. Mantende na alegria do serviço
às comunidades os nossos diáconos, revigorados por seu retiro
anual neste sábado; nós vos pedimos.
5. Concedei, ó Deus, a cada comunidade a graça de uma nova vocação à Vida Religiosa e ao ministério ordenado; nós vos pedimos.
6. ....
P. Neste domingo em que contemplamos a vocação e a missão dos
leigos e leigas, rezemos parte da
oração do Ano Nacional do Laicato: Ó Trindade Santa, Amor pleno
e eterno,
A. Nós vos agradecemos pelos
dons, carismas, vocações, ministérios e serviços dos leigos e
leigas na busca do bem comum,
na missão evangelizadora e na
transformação social, no caminho de vosso Reino.
P. Nós vos pedimos, ó Deus, que
todos os batizados,

A. atuem como sal da terra e luz
do mundo: na família, no trabalho, na política e na economia,
nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios
de comunicação, na cidade, no
campo e em todo o planeta, /
nossa “casa comum”. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Ofereçamos a Deus, com o
pão e ao vinho do altar, a ação dos
cristãos leigos e leigas nas mais
diversas realidades nas quais procuram sempre ser testemunhas do
Evangelho.
A. (Nº 209) 1. Nesta mesa da irmandade,/ a nossa comunidade
se oferece a ti, Senhor./ Nosso
sonho e nossa luta, nossa fé, nossa conduta,/ te entregamos com
amor.
Ref. /:Novo jeito de sermos Igreja,/ nós buscamos, Senhor, na
tua mesa.:/
2. Neste pão te oferecemos/ mutirões que nós fazemos, a partilha e a produção./ Neste vinho,
a alegria, que floresce cada dia,/
dentro de nossa união.
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 pelo sacrifício

da cruz, oferecido uma só
vez, conquistastes para vós
um povo, concedei à vossa
Igreja a paz e a unidade. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística
Div. circunstâncias III
Jesus caminho p/ o Pai
(Missal, p. 854)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela
vossa Palavra criastes o universo
e em vossa justiça tudo governais.
Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador.

Ele nos dirigiu a vossa palavra,
convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz
para vós, a verdade que nos liberta
e a vida que nos enche de alegria.
Por vosso Filho, reunis em uma
só família os homens e mulheres, criados para a glória de vosso
nome, redimidos pelo sangue de
sua cruz e marcados com o selo
do vosso Espírito. Por essa razão,
agora e sempre, nós nos unimos à
multidão dos Anjos e dos Santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
A. (Nº 237) (Solo e repetição) Santo, Santo é o Senhor/ Deus do universo. /O céu e a terra estão cheios
da vossa glória./ Hosana nas alturas!/ Bendito o que vem/ em nome
do Senhor!/ 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!
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha,
e vos oferecemos o pão da vida e
o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei
que nos tornemos semelhantes à
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão
com o nosso Papa N. e o nosso
Bispo N., com todos os Bispos,
presbíteros e diáconos e todo o
vosso povo.
A. O vosso Espírito nos una num
só corpo!
P. Fazei que todos os membros
da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos
e empenhem-se, de verdade, no
serviço do Evangelho. Tornai-nos
abertos e disponíveis para todos,
para que possamos partilhar as
dores e as angústias, as alegrias e
as esperanças, e andar juntos no
caminho do vosso reino.
A. Caminhamos no amor e na
alegria!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós conhe-

cestes: 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 o alimento do sacramento do altar, teremos a força e
a determinação para sermos fiéis a
Cristo em todas as circunstâncias
da vida.
A. (Canto Lit. 2018/26) Ref. 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!
3 - Alimentados por teu Corpo e
Sangue,/ Assumimos, com coragem, a nossa vocação!
4 - “Chamados, antes de tudo, à
santidade,/ Interpelados a viver
a santidade no mundo!”
5 - “Sal da terra, luz do mundo,
fermento na massa”,/ Não deixamos de ser “ramos na Videira”!

6 - “Na família, no trabalho, na
política,/ Em todos os âmbitos
de atividade humana!”
7 - “Verdadeiros sujeitos eclesiais,/ Aptos a atuar na Igreja e
na sociedade!”
P. OREMOS! Ó Deus, fazei

agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor, e
transformai-nos de tal modo
pela vossa graça, que em tudo
possamos agradar-vos. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Em cada momento da vida,
testemunhemos nossa decisão de
servir fielmente a Deus, seguindo
Cristo, caminho seguro a percorrer.
A. (Canto Lit. 2014/16) /:Eu mais
a minha família serviremos ao
Senhor!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor dirija para vós o seu
olhar e vos dê a graça da perseverança em seus caminhos. E que
vos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito
Santo.
A. Amém.
P. Anunciai a todas as pessoas as
palavras de vida eterna de nosso
Senhor Jesus Cristo; ide em paz e
o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- De segunda-feira a 05 de setembro, Curso Reg. para Presbíteros,
no Centro de Espiritualidade
Cristo Rei, São Leopoldo, RS. /
- Terça-feira, reunião da assessoria reg. do serviço de evang. da
juv., na sede do Sec. Reg Sul 3 da
CNBB. / - Quarta-feira, 19h30,
Visita Past. na Par. S. Cristóvão,
Erexim. /- Quinta-feira, 19h30,
Visita Past. na Par. N. Sra. da
Glória, Erval Grande. / - Sexta-feira, Visita Past. na Par. N.
Sra. do Monte Claro, Áurea. / Sábado, 4º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. /

- Domingo, crismas na ig. N. Sra.
da Salete, Faxinalzinho, Par. de
Benjamin Constant do Sul.
Leituras da semana:
dia 27/8, 2ªf: Sta. Mônica: 2Ts
1,1-5.11b-12; Sl 95(96); Mt
23,13-22; dia 28/8, 3ªf, Sto.
Agostinho, 2Ts 2,1-3a.14-17;
Sl 95(96); Mt 23,23-26; dia
29/8, 4ªf, Martírio de S. João
batista, Jr 1,17-19; Sl 70(71);
Mc 6,17-29; dia 30/8, 5ªf, 1Cor
1,1-9 Sl 144(145); Mt 24,42-51;
dia 31/8, 6ªf: 1Cor 1,17-25; Sl
32(33); Mt 25,1-13; dia 1º/9,
sáb.: 1Cor 1,26-31; Sl 32(33);
Mt 25,14-30; dia 2/9, dom., 22º
DTC-B: Dt 4,1-2.6-8; Sl 14(15);
Tg 1,17-18.21b-22.27 Mc 7,18.14-15.21-23 (Observância e
mandamentos).
Ser catequista:
“A catequese constitui uma coluna para a educação da fé, e são
precisos bons catequistas! Obrigado por este serviço à Igreja e
na Igreja. Embora possa às vezes ser difícil – trabalha-se tanto, empenha-se e não se veem os
resultados desejados –, mas educar na fé é maravilhoso! É talvez
a melhor herança que possamos
dar a alguém: a fé! Educar na
fé, para que essa pessoa cresça.
Ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos a
conhecerem e amarem cada vez
mais o Senhor é uma das mais
belas aventuras educativas; está-se a construir a Igreja! ... Ser
catequista significa dar testemunho da fé; ser coerente na própria
vida. E isto não é fácil. E «ser»
catequista requer amor: amor
cada vez mais forte a Cristo,
amor ao seu povo santo. E este
amor não se compra nas lojas,
nem se compra sequer aqui em
Roma. Este amor vem de Cristo!
É um presente de Cristo! E se
vem de Cristo, parte de Cristo; e
nós devemos recomeçar de Cristo, deste amor que Ele nos dá.
(Papa Francisco, 27 de setembro
de 2013, na peregrinação dos/as
catequistas no Ano a Fé)
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