
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 22º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 02.09.2018

- A pureza do coração no serviço a 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 2354            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

(Ver entronização da 
Bíblia - Lecionário)

1. RITOS INI-
CIAIS

(nº 122) Toda 
bíblia é comu-
nicação de um 

Deus amor, de um Deus irmão./ 
É feliz quem crê na revelação 
quem tem Deus no coração.

Anim.: Com a sabedoria que nos 
vem da Palavra de Deus, especial-
mente neste mês da Bíblia, aju-
dados pela permanente iniciação 
à vida cristã, vamos aprendendo 
seus ensinamentos e a viver os 
mandamentos divinos sem o lega-
lismo frio das minúcias da lei. 

A. (nº 35) Ref. Venha, povo de 
Deus, celebrar/ nosso encontro 
de fraternidade./ É Jesus, nosso 
Mestre e Senhor, que nos chama 
a viver na unidade!

1. Ó Senhor, nós chegamos felizes, 
a verdade queremos ouvir./ Tua 
palavra é luz que ilumina os ca-
minhos que vamos seguir.

2. Educar para a vida a pessoa 
deve ser compromisso cristão./ 
Ó Senhor, que a justiça e o amor 
sejam metas da Educação!

4. Os valores do reino, um dia, nós 
possamos alegres viver./ A famí-
lia, a escola, a Igreja sejam for-
ças que os façam crescer.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. O Senhor que sempre encami-

nha nossos corações para o amor 
de Deus, para a constância da fé 
e para a comunhão fraterna esteja 
convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia 
P. (... Mês da Bíblia - A Sabedoria é 

um espírito amigo do ser humano 
/ Dia de oração pelas vocações e 
da partilha / 4º Dia de Oração pelo 
Cuidado da Criação, segunda-feira 
/ retiro da Pastoral da Saúde, ter-
ça-feira / Dia da Pátria e Grito dos 
Excluídos, sexta-feira  ...)

Ato penitencial 
P. Em Jesus, o justo que nos recon-

cilia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento, pedin-
do que purifique nosso coração das 
intenções malignas e de louvá-lo 
só com os lábios sem os gestos 
concretos do amor. (Pausa)

L. Senhor, que conheceis o íntimo 
de nosso coração, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que não quereis a prática 

religiosa sem sinceridade interior, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que tendes palavras de 

libertação e de vida eterna, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de 

amor...
A. Amém. 

Glória 
(Nº 95) 1. Glória a Deus Trindade 

que primeiro nos amou;/ Deus 
comunidade que em Jesus se re-
velou.

Ref. Viver e conviver em comu-
nhão.  /:Glória, glória, aleluia! 
Eis a nossa vocação.:/

2. Glória ao Filho amado que do 
Pai vem anunciar/ grande boa 
nova para os homens libertar.

3. Glória ao Santo Espírito que o 
mundo renovou./ Vem e ensina a 
todos o que o Filho nos falou.

P. OREMOS. Ó Deus do uni-
verso, fonte de todo bem, der-
ramai em nossos corações o 

vosso amor e estreitai os laços 
que nos unem convosco para 
alimentar em nós o que é bom 
e guardar com solicitude o que 
nos destes. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-B, 

Paulinas-Paulus, p. 638-641)
Anim. No início do mês da Bíblia, 

acolhemos o livro da Palavra divi-
na. Pela sabedoria que nos oferece, 
poderemos servir a Deus na obser-
vância sincera de seus mandamen-
tos e não no seguimento legalista 
deles e em práticas de piedade sem 
amor e justiça. 

A. Tua Palavra é lâmpada para 
meus pés, Senhor,/: lâmpada 
para meus pés, Senhor, luz para 
meu caminho:/ (ir repetindo...)

1ª Leitura: Dt 4, 1-2.6-8 
L. Leitura do Livro do Deuteronô-

mio. 
Moisés falou ao povo, dizendo: 

“Agora, Israel, ouve as leis e os 
decretos que eu vos ensino a cum-
prir, para que, fazendo-o, vivais e 
entreis na posse da terra prome-
tida pelo Senhor Deus de vossos 
pais. Nada acrescenteis, nada ti-
reis, à palavra que vos digo, mas 
guardai os mandamentos do Se-
nhor vosso Deus que vos prescre-
vo. Vós os guardareis, pois, e os 
poreis em prática, porque neles 
está vossa sabedoria e inteligên-
cia perante os povos, para que, 
ouvindo todas as leis, digam: 
‘Na verdade, é sábia e inteligente 
esta grande nação!’ Pois, qual é 
a grande nação cujos deuses lhe 
são tão próximos como o Senhor 
nosso Deus, sempre que o invo-
camos? E que nação haverá tão 
grande que tenha leis e decretos 
tão justos, como esta lei que hoje 



vos ponho diante dos olhos?” - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 14(15)
S. Senhor, quem morará em vossa 

casa e no vosso monte santo, ha-
bitará?

A. Senhor, quem morará em vos-
sa casa e no vosso monte santo, 
habitará?

S. 1. - É aquele que caminha sem 
pecado* e pratica a justiça fiel-
mente; - que pensa a verdade no 
seu íntimo* e não solta em calú-
nias sua língua.

2. - Que em nada prejudica o seu 
irmão,* nem cobre de insultos seu 
vizinho; - que não dá valor algum 
ao homem ímpio,* mas honra os 
que respeitam o Senhor.

3. - Não empresta o seu dinheiro 
com usura,* nem se deixa subornar 
contra o inocente. - Jamais vacilará 
quem vive assim.* Jamais vacilará 
quem vive assim.

2ª Leitura: Tg 1,17-18.21b-22.27  
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos bem-amados:
Todo dom precioso e toda dádiva 

perfeita vêm do alto; descem do 
Pai das luzes, no qual não há 
mudança, nem sombra de varia-
ção. De livre vontade ele nos ge-
rou, pela Palavra da verdade, a 
fim de sermos como as primícias 
de suas criaturas. Recebei com 
humildade a Palavra que em vós 
foi implantada, e que é capaz de 
salvar as vossas almas. Todavia, 
sede praticantes da Palavra e não 
meros ouvintes, enganando-vos 
a vós mesmos. Com efeito, a reli-
gião pura e sem mancha diante de 
Deus Pai é esta: assistir os órfãos 
e as viúvas em suas tribulações 
e não se deixar contaminar pelo 
mundo. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 7,1-8.14-15.21-23 
A. Aleluia....
S. Deus, nosso Pai, nesse seu imen-

so amor, foi quem gerou-nos com 
a palavra da verdade, nós, a primí-
cias de seu gesto criador. 

A. Aleluia....

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 fariseus e al-

guns mestres da Lei vieram de Je-
rusalém e se reuniram em torno de 
Jesus. Eles viam que alguns dos 
seus discípulos comiam o pão com 
as mãos impuras, isto é, sem as te-
rem lavado. Com efeito, os fariseus 
e todos os judeus só comem depois 
de lavar bem as mãos, seguindo a 
tradição recebida dos antigos. Ao 
voltar da praça, eles não comem 
sem tomar banho. E seguem mui-
tos outros costumes que receberam 
por tradição: a maneira certa de 
lavar copos, jarras e vasilhas de 
cobre. Os fariseus e os mestres da 
Lei perguntaram então a Jesus: 
“Por que os teus discípulos não se-
guem a tradição dos antigos, mas 
comem o pão sem lavar as mãos?” 
Jesus respondeu: “Bem profetizou 
Isaías a vosso respeito, hipócritas, 
como está escrito: ‘Este povo me 
honra com os lábios, mas seu co-
ração está longe de mim. De nada 
adianta o culto que me prestam, 
pois as doutrinas que ensinam são 
preceitos humanos’. Vós abando-
nais o mandamento de Deus para 
seguir a tradição dos homens”.  
Em seguida, Jesus chamou a mul-
tidão para perto de si e disse: “Es-
cutai, todos, e compreendei: o que 
torna impuro o homem não é o que 
entra nele vindo de fora, mas o que 
sai do seu interior. Pois é de den-
tro do coração humano que saem 
as más intenções, imoralidades, 
roubos, assassínios, adultérios, 
ambições desmedidas, maldades, 
fraudes, devassidão, inveja, calú-
nia, orgulho, falta de juízo. Todas 
estas coisas más saem de dentro, e 
são elas que tornam impuro o ho-
mem”.  - Palavra da Salvação.  

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso,

A. criador do céu e da terra, de to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram fei-
tas, 

A. E por nós, homens, e para nos-
sa 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 di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua glória, 
A. para julgar os vivos e os mor-

tos; e o seu Reino não terá fim. 
P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de 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 apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis 
P. Sabendo que a oração agradável a 

Deus é aquela que brota da sinceri-
dade do coração, apresentemos-lhe 
nossos pedidos, com a disposição 
de buscar sempre a sabedoria de 
sua Palavra.  

A. Atendei-nos, ó Deus, nossa 
vida.

L. 1. Ajudai-nos, ó Deus, a buscar 
sempre a sabedoria de vossa Pa-
lavra e a viver seus ensinamentos; 
nós vos pedimos.

2. Concedei-nos, Senhor, viver o 
cuidado com a criação, presente 
de vosso amor para os seres vivos; 
nós vos pedimos.

3. Fortalecei, Senhor, os agentes da 
Pastoral da Saúde, em seu retiro 
terça-feira, a fim de que, renova-



dos por vossa graça, realizem com 
amor sua missão junto aos enfer-
mos; nós vos pedimos. 

4. Inspirai, ó Deus, em todos os ci-
dadãos de nosso Brasil o verdadei-
ro espírito patriótico a fim de cons-
truirmos uma nação justa, solidária 
e sem corrupção; nós vos pedimos.

5. ...
P. Com a motivação especial da 

“Ação evangelizadora “cada co-
munidade, uma vocação”, rezemos 
como fazem todas as comunidades 
de nossa Diocese neste sábado e 
domingo:

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, 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 re-
ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Com a oferenda do altar, 

apresentemos a Deus as atividades 
deste mês da Bíblia e o esforço do 
povo por uma sociedade melhor 
em nossa Pátria.

A. (Nº 218) Ref. Esta mesa nos en-
sina todo bem que a gente alcan-
ça/ em comum devemos pôr:

o remédio, a medicina, pão e vi-
nho e segurança: /:alegria, fé e 
amor.:/

1. Meu irmão eu vi plantar, meu 
irmão nos fez o pão/ mas na hora 
do jantar, não chamaram meu 
irmão.

2. Minha irmã trabalhadora é 
operária e mãe também./ Sai de 
casa, o filho chora; fica em casa, 
o pão não vem.

3. Meu irmão pagou imposto para 
a vida melhorar,/ mas não tem 
doutor nem Posto, porque é po-
bre seu lugar.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Ó Deus, o sacrifício que va-
mos oferecer nos traga sempre 
a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que 
realizamos nesta liturgia. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. circunstâncias I

A Ig. a caminho da unidade
(Missal, p. 842)

P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças e cantar-vos um hino 
de glória e louvor, Senhor, Pai de 
infinita bondade. Pela palavra do 
Evangelho do vosso Filho reunis-
tes uma só Igreja de todos os po-
vos, línguas e nações. Vivificada 
pela força do vosso Espírito não 
deixais, por meio dela, de con-
gregar na unidade todos os seres 
humanos. Assim, manifestando 
a aliança do vosso amor, a Igreja 
transmite constantemente a alegre 
esperança do vosso reino e brilha 
como sinal da vossa fidelidade que 
prometestes para sempre em Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por esta ra-
zão, com todas as virtudes do céu, 
nós vos celebramos na terra, can-
tando (dizendo) com toda Igreja a 
uma só voz:

A. Santo, Santo, Santo,/ Senhor 
Deus do universo!/ O céu e a ter-
ra proclamam a vossa glória.

Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do 

Senhor!/ Hosana nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo e dig-

no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós. 

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-

nem 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 discí-
pulos, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, 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: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, ago-
ra e por toda a eternidade, entre 
os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

A. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja (que está em 
N.). Fortalecei o vínculo da unida-
de entre os fiéis leigos e os pasto-
res do vosso povo, em comunhão 
com o nosso Papa N., e o nosso 
Bispo N. e os bispos do mundo in-
teiro, para que o vosso povo, neste 
mundo dilacerado por discórdias, 
brilhe como sinal profético de uni-
dade e de paz.
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A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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 res-
surreição, a plenitude da vida. 

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. 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.: No Pão do Altar, encontra-

mos o sustento para louvarmos a 
Deus com nossas obras de carida-
de, não só com nossos lábios, sem 
a pureza do coração.

A. (Nº 307) 1. Se deste pão, Se-
nhor, nos alimentas,/ se neste vi-
nho também te dás...

Ref. Como é possível tanta injus-
tiça/ e um mundo triste que não 
conhece a paz?/ /:Está faltando, 
Senhor, nosso serviço,/ falta o 
amor e o nosso compromisso.:/

2. Se nesta mesa o pão é repartido/ 
e as mãos se abrem só para dar...

3. Se neste encontro as mãos/ es-
tão unidas e a nossa vida prome-
te amar...

4. Se em nossa história Deus está 
conosco,/ se somos filhos do mes-
mo Pai...

5. Se existem tantos já batizados/ 
que se declaram de Cristo ir-
mãos...

P. OREMOS. Restaurados à 
vossa mesa pelo pão da vida, 
nós vos pedimos, ó Deus, que 
esse alimento da caridade for-
tifique os nossos corações e 
nos leve a vos servir em nos-
sos irmãos e irmãs.  Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. A cada dia, precisamos ser 
coerentes com o que celebramos 
para que nossa oração pessoal, 
familiar e comunitária agrade a 
Deus.  

A. (Nº 493) Ref. /:Dar as mãos e 
construir, passo a passo, o cami-
nhar./ O que queres tu de mim? 
Eis-me aqui, ó meu Senhor!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor vos ilumine e vos guar-

de; vos faça perseverar nas boas 
obras; vos mostre sempre o cami-
nho da caridade e da paz. Por in-
tercessão de Nossa Senhora Apa-
recida, padroeira do Brasil, vos 
abençoe Deus benigno e fonte de 
amor, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, reunião das 

coord. par. das zeladoras de cape-
linhas, no Centro Dioc..

- Terça-feira, 08h30 às 16h, reti-
ro da Past. da Saúde no Centro 
de Eventos do Sem. de Fátima; 
19h30, reunião da Área Past. de 
Gaurama em Gaurama.

- Quarta-feira, das 19h às 
21h30min visita past. na Par. São 
Roque, em Itatiba do Sul.

- Sexta-feira, Dia da Pátria.
- Sábado, das 8h30min às 17h, no 

Centro de Past. de Porto Alegre, 
Assembleia Reg. dos Diáconos; 
às 13h30, no salão da sede par. de 
Barão de Cotegipe, encontro dos 
ministros da Área Past. de São 
Valentim. 

- Domingo, 10h, crismas na igreja 
N. Sra. das Dores, Capo-Erê.

Leituras da semana:
dia 03/9, 2ªf, São Gregório Magno: 

1Cor 2,1-5;  Sl 118(119); Lc 4,16-
30; dia 04/9, 3ªf: 1Cor 2,10b-16; 
Sl 144(145); Lc 4,31-37; dia 05/9, 
4ªf: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33); Lc 
4,38-44; dia 06/9, 5ªf: 1Cor 3,18-
23; Sl 23(24); Lc 5,1-11; dia 07/9, 
6ªf: 1Cor 4,1-5; Sl 36(37); Lc 
5,33-39; dia 08/9, sáb.: Mq 5,1-
4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); Mt 
1,1-16.18-23; dia 09/9, dom.: 23º  
do TC-B: Is 35,4-7a; Sl 145(146); 
Tg 2,1-5; Mc 7,31-37 (Cura do 
surdo-mudo).

Mês da Bíblia 2018
– Propõe estudar e rezar o Livro 

da Sabedoria, tendo como tema: 
“Para que n’Ele nossos povos 
tenham vida – Livro da Sabedo-
ria” e o lema: “A Sabedoria é um 
espírito amigo do ser humano” 
(Sb 1,6a). Foram escolhidos à luz 
do Doc. de Aparecida pela Co-
missão Bíblico-Catequética da 
CNBB, juntamente com institui-
ções bíblicas. 

O Livro da Sabedoria, segundo o 
subsídio das Edições Paulinas 
para o mês, p. 9, contém 19 ca-
pítulos que podem ser organiza-
dos em 3 grandes partes: 1ª), a 
Sabedoria como norma de vida 
que conserva a pessoa na vivên-
cia coerente da justiça (1,1-6,21); 
2ª), a Sabedoria em si mesma, sua 
origem e finalidade (6,22-9,18); 
3ª), a Sabedoria atuando na histó-
ria da salvação (10,1-19-22).

Conforme o mesmo subsídio (p. 
6), o autor visa propor algo que 
traga autoconfiança, devolva 
o apreço pelas tradições do ju-
daísmo. Para isto, apresenta uma 
teologia da história do seu povo, 
desde a criação, passando pela 
experiência do êxodo, a caminha-
da pelo deserto e a passagem pelo 
Mar Vermelho, relendo-o sob o 
prisma da sabedoria. Traz linda 
oração para obter a sabedoria que 
se inspira em outros livros da Bí-
blia (Sb 9,1-18).

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, 
Av. Sete de Setembro, 1251



Comunidade em Oração 
Liturgia para o 23º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 09.09.2018

- O encontro com Cristo abre a mente e o coração.  
- 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 2355             Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 9) Ó luz 
do Senhor, que 
vens sobre a ter-
ra,/ inunda meu 
ser, permanece 
em nós.
Anim.: Da mes-

ma forma que podemos ter limi-
tações físicas, de audição, visão, 
mobilidade, podemos ter outras 
carências, de atenção às necessida-
des dos outros, de ardor missioná-
rio, de resposta pronta aos apelos 
de Deus. Cristo nos oferece a cura 
de tudo e a sabedoria de Deus, re-
fletida e rezada neste mês da Bí-
blia, nos faz ver tudo como Deus 
quer e ajuda na prática da justiça.

A. (Nº 36) Como é bom poder fa-
lar com Deus,/ como é bom poder 
andar com Deus./ Na oração e no 
cantar, reunidos no altar,/ como 
é bom poder falar com Deus.

1. Jesus Cristo é o Deus de amor,/ 
nosso amigo e nosso salvador./ 
Pela morte deu-nos vida, teste-
munha decidida./ Jesus Cristo é 
o Deus do amor.

2. Nossa fé é verdadeira luz/ que 
nasceu nas trevas de uma cruz./ 
Brilhou na ressurreição, nos reú-
ne como irmãos,/ nossa fé é ver-
dadeira luz.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, que fez os sur-
dos ouvir e os mudos falar, estejam 
convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... Mês da Bíblia – A Sabedoria é 

um espírito amigo do Ser humano 
/ Encontro de formação dos padres 

organizado pela Pastoral Presbite-
ral, segunda e terça-feira / Romaria 
de N. Sra. da Santa Cruz, sexta-fei-
ra, Lajeado Paca / ...)

Ato penitencial 
P. A Bíblia, em cujo mês estamos, 

nos oferece a Sabedoria como 
projeto de vida fundamentado na 
fé em Deus. Peçamos-lhe que nos 
perdoe pelas vezes que não vive-
mos o que ela nos ensina. (pausa) 

L. Senhor, que nos transmitis pala-
vras de vida eterna, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que fazeis bem todas as 

coisas, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos confiais o anún-

cio de vossa Palavra, tende pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade, ....
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 gló-
ria 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, olhai 
com bondade, os que redimis-
tes e adotastes como filhos 
e filhas, e concedei aos que 
creem no Cristo a verdadeira 

liberdade e a herança eterna. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-B, 

Paulinas-Paulus, p. 642-644).
Anim.: Buscando a sabedoria de 

Deus, amiga do ser humano, de 
mente, coração e ouvidos abertos, 
poderemos fazer bem tudo o que 
nos cabe realizar. 

1ª Leitura: Is 35,4-7a
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Dizei às pessoas deprimidas: “Criai 

ânimo, não tenhais medo! Vede, 
é vosso Deus, é a vingança que 
vem, é a recompensa de Deus; 
é ele que vem para vos salvar”.  
Então se abrirão os olhos dos ce-
gos e se descerrarão os ouvidos 
dos surdos. O coxo saltará como 
um cervo e se desatará a língua 
dos mudos, assim como brotarão 
águas no deserto e jorrarão tor-
rentes no ermo. A terra árida se 
transformará em lago, e a região 
sedenta, em fontes d’água. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 145(146)
S. Bendize, ó minha alma, ao Se-

nhor. Bendirei ao Senhor toda a 
vida!

A. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor. Bendirei ao Senhor toda a 
vida!

S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* 
faz justiça aos que são oprimidos; 
- ele dá alimento aos famintos,* é 
o Senhor quem liberta os cativos. 

2. - O Senhor abre os olhos aos ce-
gos,* o Senhor faz erguer-se o caí-
do; - o Senhor ama aquele que é 
justo.* É o Senhor quem protege o 
estrangeiro.



3. - Ele ampara a viúva e o órfão,* mas 
confunde os caminhos dos maus. - O 
Senhor reinará para sempre,* para 
sempre e por todos os séculos. 

A. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor. Bendirei ao Senhor toda a 
vida!

2ª Leitura: Tg 2,1-5 
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Meus irmãos: a fé que tendes em 

nosso Senhor Jesus Cristo glori-
ficado não deve admitir acepção 
de pessoas. Pois bem, imaginai 
que na vossa reunião entra uma 
pessoa com anel de ouro no dedo 
e bem vestida, e também um po-
bre, com sua roupa surrada, e vós 
dedicais atenção ao que está bem 
vestido, dizendo-lhe: “Vem sen-
tar-te aqui, à vontade”, enquanto 
dizeis ao pobre: “Fica aí, de pé”, 
ou então: “Senta-te aqui no chão, 
aos meus pés”, não fizestes, então, 
discriminação entre vós? E não 
vos tornastes juízes com critérios 
injustos?  Meus queridos irmãos, 
escutai: não escolheu Deus os 
pobres deste mundo para serem 
ricos na fé e herdeiros do Reino 
que prometeu aos que o amam? - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 7,31-37 
A. /:Aleluia, Aleluia, Aleluia! Ale-

luia, Aleluia!:/
L. Jesus Cristo pregava o Evange-

lho, a boa notícia do Reino e cura-
va seu povo doente de todos os 
males, sua gente!

A. Aleluia...
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 saiu de 

novo da região de Tiro, passou por 
Sidônia e continuou até o mar da 
Galileia, atravessando a região 
da Decápole. Trouxeram então um 
homem surdo, que falava com difi-
culdades, e pediram que Jesus lhe 
impusesse a mão. Jesus afastou-se 
com o homem, para fora da multi-
dão; em seguida, colocou os dedos 
nos seus ouvidos, cuspiu e com a 

saliva tocou a língua dele. Olhan-
do para o céu, suspirou e disse: 
“Efatá!”, que quer dizer: “Abre-
-te!” Imediatamente seus ouvidos 
se abriram, sua língua se soltou 
e ele começou a falar sem difi-
culdade. Jesus recomendou com 
insistência que não contassem a 
ninguém. Mas, quanto mais ele re-
comendava, mais eles divulgavam. 
Muito impressionados, diziam: 
“Ele tem feito bem todas as coisas: 
Aos surdos faz ouvir e aos mudos 
falar”. – Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso,

A. criador do céu e da terra, de to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram fei-
tas, 

A. E por nós, homens, e para nos-
sa 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 di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua glória, 
A. para julgar os vivos e os mor-

tos; e o seu Reino não terá fim. 
P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de 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 apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. A exemplo das pessoas amigas do 

surdo e que não falava direito que 
intercederam por ele junto a Jesus, 
apresentemos a Deus nossas pre-
ces comunitárias.  

A. Ouvi-nos, ó Deus, uno e trino. 
L. 1. Concedei-nos, ó Deus, vos-

sa sabedoria para conhecer-vos e 
amar-vos acima de tudo; nós vos 
pedimos. 

2. Senhor, fazei dar muitos frutos 
as iniciativas de divulgação e co-
nhecimento da Bíblia; nós vos pe-
dimos. 

3. Conservai-nos, ó Deus, sempre 
solícitos com as pessoas com de-
ficiências, no compromisso de 
garantir sua plena inclusão social; 
nós vos pedimos. 

4. Ó Deus, fortalecei as entidades 
que congregam pessoas com defi-
ciências, para que não lhes faltem 
recursos e voluntários em suas ati-
vidades; nós vos pedimos.

5. Favorecei, ó Deus, a Pastoral 
Presbiteral em nossa Diocese e por 
ela nossos padres possam viver sua 
missão com total dedicação; nós 
vos pedimos.

6. Sustentai com vossa graça, ó 
Deus, a catequese de Iniciação à 
Vida Cristã, a fim de que inspire 
grande amor à vossa Palavra, com-
provado na sua prática; nós vos 
pedimos.

7. ...
P. Acolhei nossos pedidos, ó Deus, 

e mantende nossa mente e nosso 
coração voltados para vossa Pala-
vra, com a graça de colocá-la em 
prática. Por Cristo, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nossa oferta, louvemos a 

Deus pelo cuidado solícito presta-
do às pessoas com deficiências por 
suas famílias e pelas entidades que 
as congregam.

A. (Nº 217) Não se deve dizer: 
nada posso ofertar./: Pois as 
mãos mais pobres/ são as que 
mais se abrem para tudo dar:/

1. O Senhor só deseja que em 
nós tudo seja constante servir./ 
Quando nada se tem, só resta di-



zer: Senhor, eis-me aqui!
2. Com as mãos bem abertas, 

trazendo as ofertas do vinho e 
do pão./ Surge o nosso dever de 
tudo fazer com mais doação.

3. Alegrias da vida, momentos de 
lida eu posso ofertar./ Pois nas 
mãos do Senhor, um gesto de 
amor não se perderá.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Ó Deus, fonte da paz e da ver-
dadeira piedade, concedei-nos 
por esta oferenda render-vos 
a devida homenagem, e fazei 
que nossa participação na Eu-
caristia reforce entre nós os 
laços da amizade. Por Cristo, 
Senhor nosso.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias 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 Cris-
to, nosso Senhor e Redentor.

Ele sempre se mostrou cheio de 
misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas.

Por essa razão, com todos os Anjos 
e Santos, nós vos louvamos e ben-
dizemos, e proclamamos o hino de 
vossa glória, cantando a uma só 
voz:

A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo e 
o seu nome brilha,/nós o procla-
mamos com amor e voz./ Foi o 
seu poder que fez as maravilhas/ 
pelo universo e em cada um de 
nós.

Ref.:/:Hosana, hosana, hosana nas 
alturas!:/

2. E bendito seja Cristo, filho ama-
do, / que em seu nome veio ser o 
redentor./ Foi, por nossa culpa, 

morto e sepultado,/ mas ressus-
citou em glória e esplendor.

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas e parte o pão para nós.

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e + o San-
gue 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 discí-
pulos dizendo: TOMAI, TODOS, 
E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, 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, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 

que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, ago-
ra e por toda a eternidade, entre 
os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

A. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

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 uni-
dade!

P. Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos pala-
vras e ações para confortar os de-
sanimados e oprimidos; fazei que, 
a exemplo de Cristo, e seguindo o 
seu mandamento, nos empenhe-
mos lealmente no serviço a eles. 
Vossa Igreja seja testemunha viva 
da verdade e da liberdade, da justi-
ça e da paz, para que toda a huma-
nidade 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 conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, a plenitude da vida.

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, seu esposo, com os 
Apóstolos e Mártires (com S.N.: 
Santo do dia ou Patrono) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, 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. 
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 Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Comungando o Corpo do 

Senhor, devemos ter os mesmos 
gestos e as mesmas palavras d’Ele 
com os irmãos e irmãs. Assim, o 
que realizarmos será bem feito. 

A. (Nº 325) 1. Tu deste saúde aos 
doentes, Senhor,/ mostrando que 
veio teu reino de amor./ Contigo 
queremos os fracos amar, /:da 
vida e saúde de todos cuidar.:/

2. Dos cegos curaste a vista, Se-
nhor,/ mostrando que veio o teu 
reino de amor. Contigo quere-
mos os cegos amar, /:da vida e 
saúde de todos cuidar.:/

3. Dos mudos soltaste a língua, Se-
nhor,/ mostrando que veio o teu 
reino de amor./ Contigo quere-
mos os mudos amar,/ /:da vida e 
saúde de todos cuidar.:/

4. Dos surdos abriste o ouvido, 
Senhor,/ mostrando que veio teu 
reino de amor./ Contigo quere-
mos os surdos amar, /:da vida e 
saúde de todos cuidar.:/

5. O mal de leprosos saraste, Se-
nhor,/ mostrando que veio teu 
reino de amor./ Contigo quere-
mos os doentes amar, /: da vida 
e saúde de todos cuidar.:/

6. Os coxos fizeste andar, ó Se-
nhor,/ mostrando que veio teu 
reino de amor./ Contigo quere-
mos os coxos amar, /: da vida e 
saúde de todos cuidar.:/

7. Os mortos chamaste à vida, Se-
nhor,/ mostrando que veio teu 
reino de amor./ Contigo quere-
mos a vida doar, /:da vida e saú-
de de todos cuidar.:/

P. OREMOS. Ó Deus, que nutris 
e fortificais vossos fiéis com o 
alimento da vossa palavra e do 
vosso pão, concedei-nos, por 
estes dons do vosso Filho, vi-
ver com Ele para sempre. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A partir desta celebração, 
procuremos ter a mesma solicitude 
dos amigos do surdo e gago que o 

levaram a Jesus e a mesma atenção 
dele com o mesmo. 

A. (Canto Lit. 2012/1) Tu, que vies-
te pra que todos tenham vida,/ 
cura teu povo dessa dor em que 
se encerra;/ Que a fé nos salve e 
nos dê força nessa lida/ e que a 
saúde se difunda sobre a terra!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor Jesus que fez bem todas 

as coisas vos preserve de todos os 
males, cure os doentes e vos ajude 
a viver o espírito de serviço soli-
dário a todos os que necessitam 
de cuidado especial. Abençoe-vos 
Deus todo-poderoso e fonte da 
vida, Pai e Filho e Espírito Santo.  

A. Amém. 
P. Anunciai a todos que o Senhor faz 

tudo bem; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- Segunda-feira, às 19h reunião de 

formadores.
- De segunda-feira ao dia 18, às 

19h, novenário em honra a N. 
Sra. da Salette no Santuário da 
Salette de Marcelino Ramos.

- Segunda e terça-feira, encontro 
da Pastoral Presbiteral, no Semi-
nário. 

- Quarta-feira, 13h30, visita pas-
toral com encontro com as lide-
ranças na Paróquia São Pedro, 
Sede Dourado.

- Quinta-feira, 19h30, reunião da 
Área Pastoral de Erexim com 
participação de leigos, na sede 
paroquial São Pedro. 

- Sexta-feira, das 13h30min às 
17h, encontro de formação mis-
sionária com seminaristas. 

- Sábado, das 8h30min às 17h, 
Assembleia Regional dos Diá-
conos – Centro de Pastoral em 
Porto Alegre.

- Domingo, das 08h30 às 16h, en-
contrão diocesano de agentes da 
pastoral da criança, na sede pa-
roquial Nossa Senhora da Sale-
te, Bairro Três Vendas, em Ere-
chim; às 10h, renovação e ofi-
cialização de Ministros na igreja 
Santa Ana, de Carlos Gomes. 

Leituras da semana:
dia 10/9, 2ªf: 1Cor 5,1-8 Sl 5,5-

6.7.12, Lc 6,6-11; dia 11/9, 3ªf: 
1Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,12-
19; dia 12/9, 4ªf: 1Cor 7,25-31; 
Sl 44(45); Lc 6,20-26; dia 13/9, 
5ªf, S. João Crisóstomo: 1Cor 
8,1b-7.11-13; Sl 138(139); Lc 
6,27-38; dia 14/9, 6ªf, Exaltação 
da Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 
2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17; dia 
15/9, sáb.: Hb 5,7-9; Sl 30(31); 
Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35; dia 
16/9, dom.: 24º do TC-B: Is 50,5-
9a; Sl 114(115); Tg 2,14-18; Mc 
8,27-35 (Duas reações de Pedro).

A presença e a beleza da Sabe-
doria

- “A Sabedoria está presente desde 
a criação do mundo e, portanto, 
acompanha toda a caminhada do 
povo de Deus. É um dom perene 
que o Pai derrama sobre todos 
aqueles e aquelas que a amam e 
a buscam cultivar em sua vida. A 
Sabedoria vai se revelando a nós 
por meio das suas múltiplas face-
tas e isso requer atenção para escu-
tarmos e guardarmos seus sábios 
ensinamentos. Se ouvida e aco-
lhida, a Sabedoria orienta nossos 
passos, nossa vida e nos leva ao 
comprometimento com a transfor-
mação da realidade, sendo assim, 
fonte de nosso amadurecimento 
humano e cristão. O texto de Sb 
7,22-8,1 faz um elogio à Sabedo-
ria por meio de características, que 
a qualificam como: espírito inteli-
gente, santa, única, múltipla, sutil, 
móvel, penetrante, imaculada, lú-
cida, invulnerável, amiga do bem, 
aguda, incoercível, benfazeja, 
amiga das pessoas, firme, segura, 
serene, abrangente, pureza, poder 
de Deus, sua bondade, ela tudo 
pode, tudo renova, faz amigos e 
amigas de Deus e profetas, é mais 
bela que o sol, sobre a Sabedoria 
não prevalece o mal. São muitas 
as qualidades elencadas, mas elas 
vão ao infinito, porque a Sabedo-
ria vem de Deus e Deus é ines-
gotável” (Subsídio Mês da Bíblia 
2018, Edições Paulinas, p. 19). 

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, 
Av. Sete de Setembro, 1251



1. RITOS
INICIAIS

A. (Ref. nº 34) 
/:É o Senhor que 
chama, também 
me ama./ Ele me 
convida a doar a 
própria vida.:/

Anim.: Os amigos procuram co-
nhecer-se sempre mais e a verda-
deira amizade se comprova nas 
dificuldades. Nossa fé em Cristo 
e nossa união com Ele se confir-
mam pelo esforço de conhecê-lo, 
amá-lo e segui-lo fielmente até o 
fim, especialmente nas provações 
da vida. 

A. (Nº 477) Ref. Senhor, que que-
res que eu faça? Senhor, que 
queres de mim?/ Mostra-me 
os teus caminhos! Senhor, que 
queres de mim?

1. Eu quero tua mão se abrindo, 
teu rosto sorrindo, pedindo per-
dão./ Eu quero tua vida servin-
do e nunca exigindo amor, gra-
tidão.

2. Eu quero justiça, bondade, 
amor, igualdade, paz e comu-
nhão!/ Eu quero meu povo elei-
to buscando seu jeito de liberta-
ção.

3. Eu quero que venhas, amigo, 
no meu céu sem fim onde tudo 
é novo./ Não quero que chegues 
sozinho, no mesmo caminho 
vem vindo o meu povo.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. A paz e a misericórdia de Cristo 

que nos convida a segui-lo com 
fidelidade na doação da vida até a 
cruz, estejam convosco.  

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... Mês da Bíblia – A Sabedoria é 

um espírito amigo do Ser humano 
/ neste sábado, assembleia regio-
nal dos Diáconos, em Porto Ale-
gre / encontro de líderes da Pas-
toral da Criança, neste domingo / 
Semana Farroupilha ...)

Ato penitencial 
P. Em Cristo, servo sofredor, que 

se compadece de nós e nos revela 
a misericórdia do Pai, abramos o 
coração ao arrependimento para 
alcançarmos o perdão de nossas 
faltas e a graça de segui-lo com 
fidelidade.  

L. Senhor, que nos indicais a doa-
ção total como ideal de vida, ten-
de piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos convidais a se-

guir-vos no caminho da cruz, ten-
de piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos amastes até a 

morte e morte de cruz, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus rico em misericórdia....
A. Amém. 

Glória
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! 

Glória! Glória a Deus/ nas altu-
ras 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 glo-
rificamos.

2. Nós vos damos graças/ por vos-
sa imensa glória./ Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor 
Deus, cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do 
mundo,/ tende piedade de nós./ 

Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ 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, criador 
de todas as coisas, volvei para 
nós o vosso olhar e para sen-
tirmos em nós a ação do vosso 
amor, fazei que vos sirvamos 
de todo o coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 645-648).
Anim. Pela sabedoria divina, ami-

ga do ser humano, como lembra o 
mês da Bíblia, aprofundamos nos-
sa fé em Cristo, que nos chama a 
segui-lo até a Cruz, dando a vida 
pelos irmãos e irmãs como Ele.  

1ª Leitura: Isaías 50,5-9a 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
O Senhor abriu-me os ouvidos; 

não lhe resisti nem voltei atrás. 
Ofereci as costas para me bate-
rem e as faces para me arran-
carem a barba: não desviei o 
rosto de bofetões e cusparadas. 
Mas, o Senhor Deus é meu Au-
xiliador, por isso não me deixei 
abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque 
sei que não sairei humilhado. 
A meu lado está quem me justi-
fica; alguém me fará objeções? 
Vejamos. Quem é meu adversá-
rio? Aproxime-se. Sim, o Senhor 
Deus é meu Auxiliador; quem é 
que me vai condenar? - Palavra 
do Senhor

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 24º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 16.09.2018

- Reconhecer CRISTO como FILHO de Deus, dando a vida por ELE até a CRUZ
- 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 2356           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim - RS



Salmo: Sl 114(115)
S. Andarei na presença de Deus, / 

junto a ele, na terra dos vivos. 
A. Andarei na presença de Deus, 

/ junto a ele, na terra dos vivos. 
S. 1. - Eu amo o Senhor, porque 

ouve* o grito da minha oração. - 
Inclinou para mim seu ouvido,* 
no dia em que eu o invoquei.

2. = Prendiam-me as cordas da 
morte, + apertavam-me os laços 
do abismo;* invadiam-me angús-
tia e tristeza: - eu então invoquei 
o Senhor:* “Salvai, ó Senhor, mi-
nha vida!”

3. - O Senhor é justiça e bondade,* 
nosso Deus é amor-compaixão. 
- É o Senhor quem defende os 
humildes;* eu estava oprimido, e 
salvou-me.

4. = Libertou minha vida da morte,+ 
enxugou de meus olhos o pranto* 
e livrou os meus pés do tropeço. 
- Andarei na presença de Deus,* 
junto a ele na terra dos vivos. 

2ª Leitura: Tg 2,14-18 
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Meus irmãos:
Que adianta alguém dizer que tem 

fé, quando não a põe em prática? 
A fé seria então capaz de salvá-
-lo? Imaginai que um irmão ou 
uma irmã não têm o que ves-
tir e que lhes falta a comida de 
cada dia; se então alguém de vós 
lhes disser: “Ide em paz, aque-
cei-vos”, e: “Comei à vontade”, 
sem lhes dar o necessário para o 
corpo, que adiantará isso? Assim 
também a fé: se não se traduz em 
obras, por si só está morta. Em 
compensação, alguém poderá 
dizer: “tu tens a fé e eu tenho a 
prática!” Tu, mostra-me a tua fé 
sem as obras, que eu te mostrarei 
a minha fé pelas obras!  - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 8,27-35 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Eu de nada me glorio, a não ser, 

da cruz de Cristo; vejo o mundo 
em cruz pregado e para o mundo 
em cruz me avisto. 

A. Aleluia...

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 partiu com 

seus discípulos para os povoados 
de Cesareia de Filipe. No caminho 
perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens que eu sou?” 
Eles responderam: “Alguns di-
zem que tu és João Batista; outros 
que és Elias; outros, ainda, que 
és um dos profetas”. Então ele 
perguntou: “E vós, quem dizeis 
que eu sou?” Pedro respondeu: 
“Tu és o Messias”. Jesus proi-
biu-lhes severamente de falar a 
alguém a seu respeito. Em segui-
da, começou a ensiná-los, dizen-
do que o Filho do Homem devia 
sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos sumos sacerdotes e 
doutores da Lei; devia ser morto, 
e ressuscitar depois de três dias. 
Ele dizia isso abertamente. Então 
Pedro tomou Jesus à parte e co-
meçou a repreendê-lo. Jesus vol-
tou-se, olhou para os discípulos 
e repreendeu a Pedro, dizendo: 
“Vai para longe de mim, Satanás! 
Tu não pensas como Deus, e sim 
como os homens”. Então chamou 
a multidão com seus discípulos e 
disse: “Se alguém me quer seguir, 
renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz e me siga. Pois quem quiser 
salvar a sua vida, vai perdê-la; 
mas quem perder a sua vida por 
causa de mim e do Evangelho, vai 
salvá-la”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia
A 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 sem-
pre. 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! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Diante do mistério da cruz e dos 

desafios da fé testemunhada em 
obras, peçamos o auxílio de Deus 
através de nossas preces comuni-
tárias.

A. Senhor, socorrei-nos em vossa 
bondade.

L. Concedei-nos, ó Deus, nas pro-
vações da vida, colocar nossa 
força na Cruz de Cristo e teste-
munhar a esperança; nós vos pe-
dimos.

2. Dai-nos, ó Pai, seguir fielmente 
a Cristo no caminho da renúncia 
e da doação da vida aos irmãos e 
irmãs; nós vos pedimos.

3. Fazei, Senhor, que a catequese 
permanente da iniciação à vida 
cristã nos ajuda a conhecer e a 
amar sempre mais vosso Filho Je-
sus; nós vos pedimos. 

4. Ajudai-nos, ó Deus, a cultivar a 
leitura permanente de vossa Pala-
vra para conhecermos a sabedoria 
que ela transmite; nós vos pedi-
mos. 

5. Sustentai com vossa graça, ó 
Deus, as pessoas perseguidas por 
causa da fé e as que enfrentam 
provações por causa da doença, 
do desemprego, da injustiça; nós 
vos pedimos.

6. Acompanhai com vossa graça o 
povo brasileiro no processo elei-
toral em andamento para que to-
dos tenham serenidade e lucidez 
nas escolhas; nós vos pedimos.

7. ... 
P. Concedei-nos, ó Deus, a sa-
bedoria e o discernimento 
para seguir o caminho reden-
tor da cruz de vosso Filho, 
perseverando na fé e compro-
vando-a com gestos de amor 
verdadeiro. Pelo mesmo Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas



Anim.: Ofereçamos a Deus, com os 
dons do pão e do vinho, os gestos 
de solidariedade e consolação de 
quem acompanha os enfermos, 
dependentes químicos, migrantes 
e desempregados. 

A. (Nº 227) Ref. Neste pão e neste 
vinho o suor de nossas mãos:/ o 
trabalho e a justiça para todos 
os irmãos./ 

1. Ofertamos, ó Senhor, os so-
frimentos/ dos pequenos e dos 
pobres, teus amados,/ dos que 
lutam a procura de trabalho,/ 
das crianças e anciãos abando-
nados.

2. Ofertamos a firmeza e a cora-
gem/ dos que lutam em favor 
dos oprimidos,/ dos famintos e 
sedentos de justiça/ e que são 
por tua causa perseguidos.

3. Ofertamos, ó Senhor, toda a 
certeza/ na vitória do amor so-
bre o pecado./ Tua luz há de bri-
lhar, vencendo a treva,/ sobre o 
mundo convertido e renovado.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Sede propício, ó Deus, às 
nossas súplicas, e acolhei 
com bondade as oferendas 
dos vossos servos para que 
aproveite à salvação de todos 
o que cada um trouxe em vos-
sa honra. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias III

(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 ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 
vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos des-
tes o vosso Filho como mediador. 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus pas-
sos. 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 mulhe-
res, 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 245) Ref. Santo, cem vezes 
santo, mil vezes santo,/ cantam 
os anjos de Deus!/ Santo, cem 
vezes santo, mil vezes santo,/ 
cantamos nós, filhos seus!

1. Céus e terra proclamam: San-
to é o Senhor!/ Glórias, hosana 
e louvor!

2. Os milênios proclamam: Santo 
é o Senhor!/ Glórias, hosana e 
louvor!

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, 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 San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTRE-
GUE 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, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-

ÇA, 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 Je-
sus!

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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so 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 ofer-
ta!

P. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortale-
cei-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 re-
conhecer 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 
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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 eter-
na, 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 patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos 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 nos convida a 

percorrer o caminho da cruz, nos 
oferece também o sustento do Pão 
do Altar para segui-lo.

A. (Nº 299) 1. Jesus, o pão da vida, 
nasceu pra ser um rei,/ mas veio 
pequenino, sujeito a uma lei./ 
Convive com os pobres, se torna 
nosso igual/ e ensina os valores 
de um reino ideal.

Ref. 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!

2. Não vim pra ser servido; eu 
vim pra lhes servir/ e dou o pão 
dos fortes a quem quer me se-
guir./ Lavei os pés de todos e sou 
o seu Senhor,/ quem tem autori-
dade, se faça servidor!

3. Pra colaboradores, Jesus não 
escolheu/ os grandes e doutores 
que o mando corrompeu,/ mas 
pobres, que a verdade do reino 
fascinou, lhes deu autoridade, e 
neles confiou.

4. E diante de Pilatos, Jesus vai afir-
mar:/ o reino da verdade, eu vim 

testemunhar./ Se tens autoridade, foi 
Deus que concedeu,/ não vás fazer 
mau uso de um dom que não é teu!

5. Com Cristo e os irmãos nós vie-
mos comungar/ e a força desta 
ceia nos há de transformar./ Que-
remos ser um povo, formar feliz 
nação,/ em que justiça e paz – no 
amor – se abraçarão.

P. OREMOS! Ó Deus, que a 
ação da vossa Eucaristia re-
nove todo o nosso ser para 
que não sejamos movidos por 
nossos impulsos, mas pela 
graça do vosso sacramento. 
Por Cristo, nosso Senhor!

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Jesus não nos convida a se-
gui-lo com a cruz da resignação, 
mas com a do testemunho de fide-
lidade a Deus, como Ele.  

A. (Ref. nº 449) /:Como Jesus, 
vou carregar/ a minha cruz pra 
poder ressuscitar.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Pela veneração da santa cruz, 

possais obter os frutos da reden-
ção, que Cristo nos mereceu em 
sua morte; que nela encontreis a 
consolação nas angústias, o refú-
gio seguro nos perigos e a graça 
da fidelidade até o fim. E que vos 
abençoe, guarde e proteja Deus 
Onipotente e Eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

A ação da Sabedoria na história 
do povo de Deus

- “A palavra ‘sabedoria’ remete à 
capacidade de o ser humano con-
duzir a própria vida rumo à feli-
cidade. Pode ser entendida como 
um conhecimento, uma habilida-
de, que ajuda a pessoa a condu-
zir a vida com prudência. Nesse 
sentido, podemos nomeá-la ain-
da como sabedoria política, que 
gera habilidade, conduz a vida 

com bom senso e discernimento 
(Sb 1,1; 6,1-11). Em alguns ver-
sículos, ela aparece como sabe-
doria divina (Sb 1.5ª; 9,1-2; 13,1; 
15,1), e em outros, como sabedo-
ria humana (Sb 7,17.29; 8,21), 
sempre intimamente relaciona-
da com a justiça. Assim sendo, 
Deus é a fonte da Sabedoria (Sb 
1,1.6). Essa é a lógica sapiente 
que permeia a relação do sábio 
com Deus e do sábio com a socie-
dade” (subsídio do mês da Bíblia 
2018, Edições Paulinas, p. 9-10). 

Lembretes:
- Quarta-feira, celebração especial 

da aparição de N. Sra. na mon-
tanha da Salette, na França, em 
1846, aos adolescentes Maximin 
Giraud, de 11 anos, e Mélanie 
Calvat, de 15 anos no Santuário 
de Marcelino Ramos: 07h, ora-
ção solene da manhã; 10h, missa 
solene; 14h30, oração do terço; 
15h, missa com bênção da saú-
de; 19h, missa na igreja São João 
Batista, seguida de procissão lu-
minosa ao Santuário.

- Domingo, das 08h às 12h, retiro 
dos membros da Ordem Francis-
cana Secular de Erexim.

Leituras da semana:
dia 17/9, 2ªf, São Roberto Be-

larmino: 1Cor 11,17-26.33; Sl 
39(40); Lc 7,1-10; dia 18/9, 
3ªf: 1Cor 12,12-14.27-31a; Sl 
99(100); Lc 7,11-17; dia 19/9, 
4ªf, S. Januário: 1Cor 12,31-
13,1-13; Sl 32(33); Lc 7,31-35; 
dia 20/9, 5ªf: Ss. André Kim 
Taegón, Paulo Chong Hasang 
e Comps: 1Cor 15,1-11; Sl 
117(118); Lc 7,36-50; dia 21/9, 
6ªf, S. Mateus: Ef 4,1-7.11-13; 
Sl 18(19); Mt 9,9-13; dia 22/9, 
sáb.: 1Cor 15,35-37.42-49; Sl 
55(56); Lc 8,4-15; dia 23/9, 
Dom.: 25 do TC-B: Sb 2,12.17-
20; Sl 53(54); Tg 3,16-4,3; Mc 
9,30-37 (Paixão e ambições).

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, 
Av. Sete de Setembro, 1251



Comunidade em Oração 
Liturgia para o 25º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 23.09.2018

- Viver com Cristo no serviço humilde a todos  
- 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 2357           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS 
INICIAIS

A. ((Nº 357) 1. 
Cada vez que 
eu venho para 
te falar,/ na 
verdade venho 
para te escu-

tar./ /:Fala-me da Vida, preciso 
te escutar./ Fala da VERDADE 
que vai me libertar.:/

Anim.: A vida em família, em co-
munidade e em sociedade depen-
de de diversos serviços. Servir é 
o modo de ser que Cristo propõe 
aos seus seguidores, sem a busca 
de honrarias e disputa pelo poder, 
pois Ele próprio se colocou entre 
nós como aquele que serve. 

A. (Canto Lit. 2011/13) 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 co-
ração,/ 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. Junto à mesa e em toda hora,/ 
nos ensinais sempre o pão par-
tir./ Vamos alegres ao mundo 
afora,/ na caridade, amar, ser-
vir.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Que a bondade e o amor de Cris-

to, que nos convida a acolher as 
crianças e a segui-lo no serviço 
generoso, estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... Mês da Bíblia – A Sabedoria 

é um espírito amigo do ser huma-
no /  preparação final para a 83ª 
Romaria Interestadual da Salette 
– “Salette, ensina-nos a viver a 
reconciliação e a paz” / ...)

Ato penitencial 
P. “O Senhor convida-nos a gastar 

a nossa vida ao seu serviço.” Mas, 
às vezes, sucumbimos à tentação 
de não seguir este ideal, esperan-
do que os outros nos sirvam, utili-
zando nossos dons e nossos bens 
para dominar e para projeção pes-
soal. Peçamos, por isso, o perdão 
de Deus.

L. Senhor, que nos indicais o ca-
minho do serviço humilde, tende 
piedade de nós.  

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos garantis a sabe-

doria que vem do alto, cheia de 
misericórdia e de bons frutos, ten-
de piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que viestes para servir e 

vos fizestes pobre para nos enri-
quecer a todos, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade.......
A. Amém.

Glória
A. (Nº 94) 1. Glória a Deus, que 

por amor à sua imagem nos 
criou./ Glória ao Pai, eterna-
mente, 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, que re-
sumistes toda a sagrada lei 
no amor a vós e ao próximo, 
fazei que, observando o vos-
so mandamento, consigamos 
chegar um dia à vida eterna.  
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 25º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 649-651).
Anim. Sem ambições egoístas, po-

deremos ser humildes e estar a 
serviço dos pequenos e últimos da 
sociedade, desprezados pelos que 
buscam o poder pelo poder, mas 
preferidos de Cristo. 

1ª Leitura: Sb 2,12.17-20 
L. Leitura do Livro da Sabedoria. 
Os ímpios dizem: “Armemos cila-

das ao justo, porque sua presen-
ça nos incomoda: ele se opõe ao 
nosso modo de agir, repreende 
em nós as transgressões da lei 
e nos reprova as faltas contra a 
nossa disciplina. Vejamos, pois, 
se é verdade o que ele diz, e com-
provemos o que vai acontecer 
com ele. Se, de fato, o justo é 
‘filho de Deus’, Deus o defende-
rá e o livrará das mãos dos seus 
inimigos. Vamos pô-lo à prova 
com ofensas e torturas, para ver 
a sua serenidade e provar a sua 
paciência; vamos condená-lo à 
morte vergonhosa, porque, de 
acordo com suas palavras, virá 
alguém em seu socorro”. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 53(54)
S. É o Senhor quem sustenta minha 

vida!  
A. É o Senhor quem sustenta mi-

nha vida!  
S. 1. - Por vosso nome, salvai-me, 



Senhor;* e dai-me a vossa justi-
ça! - Ó meu Deus, atendei minha 
prece* e escutai as palavras que 
eu digo!

2. = Pois contra mim orgulhosos 
se insurgem,+ e violentos perse-
guem-me a vida:* não há lugar 
para Deus aos seus olhos. - Quem 
me protege e me ampara é meu 
Deus;* é o Senhor quem sustenta 
minha vida!

3. - Quero ofertar-vos o meu sa-
crifício de coração* e com muita 
alegria; quero louvar, ó Senhor, 
vosso nome,* quero cantar vosso 
nome que é bom!

2ª Leitura: Tg 3,16–4,3  
L. Leitura da Carta de São Tiago. 
Caríssimos, onde há inveja e ri-

validade, aí estão as desordens 
e toda espécie de obras más. Por 
outra parte, a sabedoria que vem 
do alto é, antes de tudo, pura, 
depois pacífica, modesta, conci-
liadora, cheia de misericórdia e 
de bons frutos, sem parcialida-
de e sem fingimento. O fruto da 
justiça é semeado na paz, para 
aqueles que promovem a paz.  De 
onde vêm as guerras?  De onde 
vêm as brigas entre vós? Não 
vêm, justamente, das paixões que 
estão em conflito dentro de vós?  
Cobiçais, mas não conseguis ter. 
Matais e cultivais inveja, mas 
não conseguis êxito. Brigais e 
fazeis guerra, mas não conseguis 
possuir. E a razão está em que 
não pedis. Pedis, sim, mas não 
recebeis, porque pedis mal. Pois 
só quereis esbanjar o pedido nos 
vossos prazeres. - Palavra do Se-
nhor.

A. Graças a Deus.
 

Evangelho: Mc 9,30-37 
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Pelo Evangelho, o Pai nos cha-

mou, a fim de alcançarmos a gló-
ria de Nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Aleluia.... 
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 e seus dis-

cípulos atravessavam a Galileia. 
Ele não queria que ninguém sou-
besse disso, pois estava ensinan-
do a seus discípulos. E dizia-lhes: 
“O Filho do Homem vai ser entre-
gue nas mãos dos homens, e eles o 
matarão. Mas, três dias após sua 
morte, ele ressuscitará”.  Os discí-
pulos, porém, não compreendiam 
estas palavras e tinham medo de 
perguntar. Eles chegaram a Ca-
farnaum. Estando em casa, Jesus 
perguntou-lhes: “O que discutíeis 
pelo caminho?” Eles, porém, fi-
caram calados, pois pelo cami-
nho tinham discutido quem era o 
maior. Jesus sentou-se, chamou 
os doze e lhes disse: “Se alguém 
quiser ser o primeiro, que seja o 
último de todos e aquele que serve 
a todos!” Em seguida, pegou uma 
criança, colocou-a no meio de-
les, e abraçando-a disse: “Quem 
acolher em meu nome uma destas 
crianças, é a mim que estará aco-
lhendo. E quem me acolher, está 
acolhendo, não a mim, mas àque-
le que me enviou”.  - 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 sem-
pre. 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! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Com a simplicidade das crian-

ças, apresentemos a Deus nossas 
preces comunitárias por nossas 
necessidades e pelas da Igreja e 
do mundo.

A. Ouvi-nos, Senhor, e socorrei a 
todos.

L. Ajudai, Ó Deus de misericórdia, 
a todos os membros da Igreja, 
especialmente os que exercem 
ministérios, a viverem o serviço 
humilde e generoso; nós vos pe-
dimos. 

2. Concedei, ó Pai de bondade; aos 
que exercem funções públicas 
desempenhá-las com espírito de 
serviço, sem ambições de poder e 
dominação; nós vos pedimos. 

3. Fazei, Senhor, que nossas famí-
lias e nossas comunidades ofere-
çam ambiente acolhedor às crian-
ças; nós vos pedimos.

4. Inspirai-nos, ó Deus, renova-
do amor à vossa Palavra, a fim 
de que, com a sabedoria que nos 
transmite, posamos ser sábios e 
justos; nós vos pedimos.

5. Senhor, dai aos participantes das 
Romarias em nossa diocese vivê-
-las como oportunidade especial 
de crescimento na fé nas suas fa-
mílias e nas suas comunidades; 
nós vos pedimos.

P. Lembrando o Ano Nacional do 
Laicato, rezemos parte de sua ora-
ção: Ó Trindade Santa, Amor ple-
no e eterno,

A. Nós vos agradecemos pelos 
dons, carismas, vocações, mi-
nistérios e serviços dos leigos e 
leigas na busca do bem comum, 
na missão evangelizadora e na 
transformação social, no cami-
nho 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 traba-
lho, na política e na economia, 
nas ciências e nas artes, na edu-
cação, 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.: Ao apresentarmos a Deus 

os dons do altar, vamos oferecer-
-lhe também o esforço dos que 
procuram viver segundo a verda-
de. 

A. (Nº 230) 1. É prova de amor 
junto à mesa partilhar./ É sinal 



de humildade nossos dons apre-
sentar.

Ref. Acolhei as ofertas deste vi-
nho e deste pão/ e o nosso cora-
ção também./ Senhor, que vos 
doastes totalmente por amor,/ 
fazei de nós o que convém!

2. Quem vive para si empobrece 
seu viver./ Quem doar a própria 
vida, vida nova há de colher.

3. Oferta é bem servir por amor 
ao nosso irmão./ É reunir-se 
nesta mesa e celebrar a reden-
ção.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Acolhei, ó Deus, nós vos pe-
dimos, as oferendas do vos-
so povo, para que possamos 
conseguir por este sacramen-
to o que proclamamos pela fé. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. circunstâncias III

Jesus, Caminho para o Pai 
(Missal, p. 854)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai santo, Senhor do céu e da ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 
vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos des-
tes o vosso Filho como mediador. 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus pas-
sos. 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 mulhe-
res, 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 243 - solo e repetição) San-
to, santo, santo é o Senhor!/ Ó 
Deus do universo, Deus nosso 
criador!/ No céu, na terra bri-

lha o esplendor/ de tua imensa 
glória, ó Deus, nosso Senhor!/ 
Bendito seja aquele que vem, / 
aquele que vem vindo em nome 
do Senhor!/ Hosana, hosana, 
hosana, ó salvador!/ Ó vem nos 
perdoar no teu imenso amor!/ Ó 
vem nos consolar no teu imenso 
amor!

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, 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 San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTRE-
GUE 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, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so 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 ofer-
ta!

P. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortale-
cei-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 re-
conhecer 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 eter-
na, 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 patro-
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no) e todos os Santos, vos louva-
remos 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.: Para seguirmos o caminho 

do serviço a que Cristo nos con-
vida, Ele se dá como alimento. 
Sustentados por Ele, poderemos 
viver e promover a igualdade entre 
todos.

A. (Canto Lit. 2018/27) /: “Sal da 
terra e luz do mundo”,/ o Senhor 
nos chama e nos envia!/ Teste-
munhas do seu Reino em toda a 
parte,/ vivendo a fé no amor e na 
alegria!:/ 

1. Membros da Igreja que é o Cor-
po de Cristo,/ na graça abundan-
te do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na história, 
no mundo,/ sinais de esperança 
num campo fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igre-
ja em saída,/ fiéis ao chamado, 
em nossa vida!

P. OREMOS! Ó Deus, auxiliai 
sempre os que alimentais com 
o vosso sacramento para que 
possamos colher os frutos da 
redenção na liturgia e na vida. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.. O que o discípulo missio-
nário de Cristo deve procurar é 
o serviço humilde e generoso, de 
preferência entre os pobres, sem 
busca de poder e privilégios, como 
propõe a sociedade de consumo. 

A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Se-
nhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra 
fazer tua vontade, pra viver do 
teu amor,/ pra fazer tua vontade, 
pra viver do teu amor,/ eis-me 
aqui, Senhor!

P. O Senhor esteja convosco.

A. Ele está no meio de nós.
P. Deus faça frutificar em vós a sua 

graça e vos disponha para o pro-
gresso espiritual, a fim de que, sus-
tentados por Ele em vossas ações, 
possais servir a todos com alegria 
e generosidade. E que vos abençoe 
Deus, infinitamente misericordio-
so, 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. 

83ª Romaria da Salette em Mar-
celino Ramos

Salette, ensina-nos a viver a recon-
ciliação e a paz

Tríduo final, nos dias 26 a 28, com 
missa no Santuário, às 18h.

Dia 29, sábado, no Santuário: 08h, 
missa e bênção dos peregrinos; 
10h, missa e bênção das famílias; 
11h30, oração do Angelus; 14h, 
missa e bênção dos/as zeladores/as 
e associados/as da Revista Salette; 
16h, missa e bênção da juventude. 
Às 19h, missa na igreja São João 
Batista, no centro da cidade, pro-
cissão luminosa ao Santuário e 
bênção com o Santíssimo Sacra-
mento.

Dia 30, domingo, no Santuário: 
05h30, oração da manhã e alvo-
rada; 06h, missa e bênção dos tra-
balhadores; 07h15, missa. Às 08h, 
missa na igreja São João Batista 
e procissão, com missa campal às 
10h. Às 12h, no Santuário, missa 
e bênção da saúde com imposição 
das mãos; 14h, terço meditado no 
altar campal; 15h, bênção com o 
Santíssimo Sacramento; 15h30, 
envio dos romeiros. 

Lembretes:
- Terça-feira, das 08h30 às 16h, reti-

ro dos agentes da Cáritas; reunião 
da assessoria regional do serviço 
de evangelização da juventude, na 
sede do Secretariado Regional da 
CNBB.

- Sábado, das 13h30 às 17h, no Cen-
tro Diocesano, encontro de líderes 
de grupos da Infância e Adolescên-
cia Missionária; 18h, crismas na 
igreja São Pedro, Erechim.  

- Sábado e domingo, 19º Congresso 
Estadual da Pastoral Familiar, em 
Santo Ângelo.

- Domingo, 83ª Romaria Interes-
tadual da Salette, em Marcelino 
Ramos – Salette, ensina-nos a vi-
ver a reconciliação e a paz; 09h, 
Crismas na igreja São Pedro, em 
Erechim. 

Leituras da semana:
dia 24/9, 2ªf: Pr 3,27-34; Sl 14(15); 

Lc 8,16-18; dia 25/9, 3ªf: Pr 21,1-
6.10-13; Sl 118(119); Lc 8,19-21; 
dia 26/9, 4ªf, Ss. Cosme e Da-
mião, Bv Paulo VI: Pr 30,5-9; Sl 
118(119); Lc 9,1-6; dia 27/9, 5ªf, 
S. Vicente de Paulo; Ecl 1,2-11 Sl 
89(90); Lc 9,7-9; dia 28/09, 6ªf: 
S. Venceslau, S. Lourenço Ruiz e 
Comps: Ecl 3,1-11; Sl 143(144); 
Lc 9,18-22; dia 29/9, sáb., S. Mi-
guel, S. Gabriel e S. Rafael Arcan-
jos: Dn 7,9-10.13-14; Sl 137(138); 
Jo 1,47-51; dia 30/9, dom.: 26º do 
TC-B: Nm 11,25-29; Sl 18(19); Tg 
5,1-6 Mc 9,38-43.45.47-48 (Ensi-
namentos).

(Nº 298) 1. A quem nós servi-
mos, quando partimos o pão do 
amor?/ Criança sem nome, mor-
rendo de fome, eras tu, Senhor?

Ref. Vem ser nesta mesa o pão da 
igualdade e da libertação./ Teu 
corpo e teu sangue animem, sus-
tentem a nossa missão!

2. A quem acolhemos quando en-
volvemos de humano calor?/ O 
velho esquecido, também excluí-
do, eras tu, Senhor?

3. De quem nós cuidamos quando 
curamos feridas e dor?/ O pobre 
doente da vida descrente, eras 
tu, Senhor?

4. A quem escutamos quando tra-
tamos com digno valor?/ O índio 
poeta, de sangue profeta, eras tu, 
Senhor?

5. A quem amparamos, quando 
mostramos um mundo melhor?/ 
O jovem drogado, por não ser 
amado, eras tu, Senhor?

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, 
Av. Sete de Setembro, 1251



Comunidade em Oração 
Liturgia para o 26º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 30.09.2018

- A busca do bem e da justiça une a todos no amor 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 2358           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

(ver entronização do 
livro da Palavra de 
Deus)

1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 508) 
Ref.: Ouviste 
a palavra de 

Deus, guardaste em teu cora-
ção,/ feliz porque creste, Maria. 
Por ti nos vem a salvação.

Anim.: Em comunhão com os ro-
meiros da Salette em Marcelino 
Ramos, neste domingo, e motiva-
dos pela novena da romaria de Fá-
tima a partir de sexta-feira, a exem-
plo Nossa Senhora, queremos aco-
lher a Palavra de Deus que nos dá 
a verdadeira sabedoria, como nos 
lembra o mês da Bíblia, que tem 
seu ponto alto hoje, Dia Nacional 
da Bíblia para nós católicos. 

A. (Nº 52) 1. Ó Senhor, nós esta-
mos aqui, junto à mesa da cele-
bração,/ simplesmente atraídos 
por vós. Desejamos formar co-
munhão.

Ref. Igualdade, fraternidade, 
nesta mesa nos ensinais./ /:As 
lições que melhor educam na 
Eucaristia é que nos dais.:/

2. Todos cantam o vosso louvor, 
pois em vós todos somos ir-
mãos./ Ouviremos com fé, ó Se-
nhor, os apelos de libertação.

3. Este encontro convosco, Se-
nhor, incentiva a justiça e a 
paz,/ nos inquieta e convida a 
sentir os apelos que o pobre nos 
faz.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. A luz de Deus Pai que nos revela 

seu mistério através da história e 
da Bíblia, o amor de Cristo, Pala-

vra encarnada, e a força do Espíri-
to que inspirou e nos faz entender 
a Sagrada Escritura, estejam con-
vosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... Dia Nacional da Bíblia – A 

Sabedoria é um espírito amigo 
do ser humano / 83ª Romaria In-
terestadual da Salette – “Salette, 
ensina-nos a viver a reconciliação 
e a paz” / assembleia regional da 
Pastoral Familiar, em Santo Ân-
gelo, neste sábado e domingo / 
terça-feira, início da 15ª Assem-
bleia Geral Ordinária do Sínodo 
dos Bispos – “Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional” / sex-
ta-feira, início da novena da 67ª 
Romaria de Fátima / Semana Na-
cional da Vida – “A fecundidade 
do amor na família”, de segunda-
-feira a domingo),

Ato penitencial 
P. De muitos modos e a todas as 

pessoas, Deus revela seu amor. 
Pela Bíblia, podemos compreen-
der melhor sua revelação, o que 
devemos fazer e o que deixamos 
de realizar.  Peçamos que nos pu-
rifique de nossas faltas e nos ajude 
a caminhar com todos os que bus-
cam a justiça. 

L. Senhor, que por vossa Palavra 
nos corrigis e formais na justiça, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que contais com todos na 

construção de vosso Reino, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais a luz do Es-

pírito para recordar e viver tudo o 
que nos ensinais, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da histó-

ria...
A. Amém.

Glória
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na 

imensidão/ e paz na terra ao ho-
mem, nosso irmão.:/

1. Senhor, Deus Pai, criador oni-
potente,/ 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 ir-
mão, sois o nosso redentor.

3. Senhor, Espírito Santo, Deus 
de amor,/ nós vos adoramos e 
vos glorificamos/ por nos con-
duzirdes por Cristo a nosso Pai.

P. OREMOS. Ó Deus, que 
mostrais vosso poder sobre-
tudo no perdão e na miseri-
córdia, derramai sempre em 
nós a vossa graça, para que, 
caminhando ao encontro das 
vossas promessas, alcance-
mos os bens que nos reser-
vais. PNSrJC.

A. Amém. 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 652-654).
Anim. Agradecidos a Deus pela luz 

de sua Palavra, neste Dia Nacio-
nal da Bíblia, acolhemos o livro 
sagrado, renovando nosso com-
promisso de viver com determi-
nação o que nos ensina.

A. (Nº 116) /:A palavra de Deus 
vai chegando, vai!:/

1. /:É Jesus que hoje vai nos fa-
lar.:/

2. /:É palavra de Deus aos peque-
nos.:/

3. /:É palavra de libertação.:/
5. /:É semente fecunda na terra.:/



1ª Leitura: Nm 11,25-29 
 L. Leitura do Livro dos Números. 
Naqueles dias, o Senhor desceu na 

nuvem e falou a Moisés. Retirou 
um pouco do espírito que Moi-
sés possuía e o deu aos setenta 
anciãos. Assim que repousou 
sobre eles o espírito, puseram-
-se a profetizar, mas não conti-
nuaram. Dois homens, porém, 
tinham ficado no acampamento. 
Um chamava-se Eldad e o ou-
tro Medad. O espírito repousou 
igualmente sobre os dois, que es-
tavam na lista, mas não tinham 
ido à Tenda, e eles profetizavam 
no acampamento. Um jovem cor-
reu a avisar Moisés que Eldad e 
Medad estavam profetizando no 
acampamento. Josué, filho de 
Nun, ajudante de Moisés desde 
a juventude, disse: “Moisés, meu 
Senhor, manda que eles se ca-
lem!” Moisés respondeu: “Tens 
ciúme por mim? Quem dera que 
todo o povo do Senhor fosse pro-
feta, e que o Senhor lhe conce-
desse o seu espírito!” - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 18(19)
S. A lei do Senhor Deus é perfeita, 

alegria ao coração. 
S. A lei do Senhor Deus é perfei-

ta, alegria ao coração. 
S. 1. - A lei do Senhor Deus é per-

feita,* conforto para a alma! - O 
testemunho do Senhor é fiel,* sa-
bedoria dos humildes. 

2. - É puro o temor do Senhor,* 
imutável para sempre. - Os julga-
mentos do Senhor são corretos* e 
justos igualmente. 

3. - E vosso servo, instruído por 
elas,* se empenha em guardá-las. 
- Mas quem pode perceber suas 
faltas?* Perdoai as que não vejo!

4. - E preservai o vosso servo do 
orgulho;* não domine sobre mim! 
- E assim puro, eu serei preserva-
do* dos delitos mais perversos. 

 
2ª Leitura: Tg 5,1-6 

L. Leitura da Carta de São Tiago. 
E agora, ricos, chorai e gemei, por 

causa das desgraças que estão 
para cair sobre vós. Vossa rique-

za está apodrecendo, e vossas 
roupas estão carcomidas pelas 
traças. Vosso ouro e vossa prata 
estão enferrujados, e a ferru-
gem deles vai servir de testemu-
nho contra vós e devorar vossas 
carnes, como fogo! Amontoastes 
tesouros nos últimos dias. Vede: 
o salário dos trabalhadores que 
ceifaram os vossos campos, que 
vós deixastes de pagar, está gri-
tando, e o clamor dos trabalha-
dores chegou aos ouvidos do 
Senhor todo-poderoso. Vós vi-
vestes luxuosamente na terra, 
entregues à boa vida, cevando 
os vossos corações para o dia da 
matança. Condenastes o justo e 
o assassinastes; ele não resiste a 
vós. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 9,38-43.45.47-48 
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Vossa palavra é verdade, orien-

ta e dá vigor; na verdade santifica 
vosso povo, ó Senhor!

A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
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, João disse a Je-

sus: “Mestre, vimos um homem 
expulsar demônios em teu nome. 
Mas nós o proibimos, porque ele 
não nos segue”.  Jesus disse: 
“Não o proibais, pois ninguém 
faz milagres em meu nome para 
depois falar mal de mim. Quem 
não é contra nós é a nosso favor. 
Em verdade eu vos digo: quem 
vos der a beber um copo de água, 
porque sois de Cristo, não ficará 
sem receber a sua recompensa. E, 
se alguém escandalizar um destes 
pequeninos que creem, melhor se-
ria que fosse jogado no mar com 
uma pedra de moinho amarrada 
ao pescoço. Se tua mão te leva a 
pecar, corta-a! É melhor entrar 
na Vida sem uma das mãos, do 
que, tendo as duas, ir para o in-
ferno, para o fogo que nunca se 
apaga. Se teu pé te leva a pecar, 
corta-o! É melhor entrar na Vida 
sem um dos pés, do que, tendo os 

dois, ser jogado no inferno. Se teu 
olho te leva a pecar, arranca-o! É 
melhor entrar no Reino de Deus 
com um olho só, do que, tendo os 
dois, ser jogado no inferno, ‘onde 
o verme deles não morre, e o fogo 
não se apaga’”. - Palavra da Sal-
vação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé 
Oração dos fiéis 

P. Sem a luz da Palavra de Deus e 
a sua graça, não conseguiremos 
cortar o mal pela raiz em nossa 
vida. Com todos os que o buscam 
com sinceridade, apresentemos-
-lhe nossas preces.  

A. Senhor, atendei nosso pedido.
L. 1. Ajudai-nos, ó Deus, a cultivar 

a tolerância e a valorizar o bem 
realizado por todas as pessoas, in-
dependentemente de sua crença, 
cultura, partido político, posição 
social; nós vos pedimos. 

2. Nós vos bendizemos, ó Deus, 
pela Sabedoria que a Sagrada 
Escritura nos oferece; para culti-
varmos sempre a leitura vivencial 
dela, nós vos pedimos. 

3. Ó Deus, fazei crescer a fecundi-
dade do amor na família, confor-
me propõe a Semana Nacional da 
Vida; nós vos pedimos.

3. Concedei aos romeiros da Salet-
te em Marcelino Ramos e a todos 
nós viver a reconciliação e a paz 
que a Virgem Maria veio nos tra-
zer; nós vos pedimos.  

4. Fazei que a novena da Romaria 
de Fátima, a partir de sexta-feira, 
nos ajude a todos, especialmente 
aos leigos e leigas, a estar a ser-
viço da vida e da paz; nós vos pe-
dimos. 

P. Quarta-feira iniciará a 15ª As-
sembleia Geral Ordinária do Sí-
nodo dos Bispos, cujo tema é: “Os 
jovens, a fé e o discernimento vo-
cacional”. Rezemos a oração que 
nosso Papa propõe para este im-
portante encontro de nossa Igreja 
- Senhor Jesus,

A. a tua Igreja, a caminho do Sí-
nodo, dirige o olhar a todos os 
jovens do mundo. Pedimos-te 
que, com coragem, assumam 
a própria vida, olhem para as 



realidades mais bonitas e mais 
profundas e conservem sempre 
um coração livre.

 P. Acompanhados por guias sábios 
e generosos,

A. ajuda-os a responder à cha-
mada que Tu diriges a cada 
um deles, para realizar o pró-
prio projeto de vida e alcançar 
a felicidade. Mantém aberto o 
seu coração aos grandes sonhos 
tornando-os atentos ao bem dos 
irmãos.

 P. Como o Discípulo amado,
A. também eles permaneçam ao 

pé da Cruz para acolher a tua 
Mãe, recebendo-a como um 
dom de Ti. Sejam testemunhas 
da tua Ressurreição e saibam 
reconhecer-te vivo ao lado deles 
anunciando com alegria que Tu 
és o Senhor. Amém.

 
3. LITURGIA EUCARÍSTICA 

Procissão e apresentação
das oferendas

Anim.: Em nosso rito de oferta, 
apresentemos a Deus a vida dos 
jovens e tudo o que é feito na 
defesa e na promoção da vida, 
especialmente das pessoas mais 
frágeis.

A. (Nº 212) Ref. Eu venho trazer 
pra junto do altar/ /:o que fui 
colher no meu caminhar.:/

1. A sede de amor de todos ir-
mãos/ te oferto, Senhor, com vi-
nho e com pão.

2. Oferto a criança, o jovem, o ve-
lho,/ a paz, a esperança na luz 
do Evangelho.

3. Eu trago, também, ao teu santo 
altar/ os passos de quem te quer 
anunciar.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para o nosso bem 
e de toda a santa Igreja.

P. Ó Deus de misericórdia, que 
esta oferenda vos seja agradável 
e possa abrir para nós a fonte de 
toda bênção. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística
Div. Circunstâncias I

(Missal, p. 842)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças e cantar-vos um hino de 
glória e louvor, Senhor, Pai de 
infinita bondade. Pela palavra do 
Evangelho do vosso Filho reunis-
tes uma só Igreja de todos os po-
vos, línguas e nações. Vivificada 
pela força do vosso Espírito não 
deixais, por meio dela, de con-
gregar na unidade todos os seres 
humanos. Assim, manifestando a 
aliança do vosso amor, a Igreja 
transmite constantemente a alegre 
esperança do vosso reino e brilha 
como sinal da vossa fidelidade 
que prometestes para sempre em 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 
esta razão, com todas as virtudes 
do céu, nós vos celebramos na ter-
ra, cantando (dizendo) com toda 
Igreja a uma só voz:

A. (Nº 238-Solo e repetição) San-
to, santo, santo,/ Senhor Deus 
do universo!/ O céu e a terra 
proclamam a vossa glória!/ Ho-
sana, hosana, hosana,/ hosana 
nas alturas!/ Bendito o que vem/ 
em nome do Senhor!/ Hosana, 
hosana, hosana,/ hosana nas al-
turas!

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós. 

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, 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 San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTRE-

GUE 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, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos destes cáli-
ce, 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so 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 ofer-
ta!

P. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 
em N.). Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão com o nosso Papa N., e 
o nosso Bispo N. e os bispos do 
mundo inteiro, para que o vosso 
povo, neste mundo dilacerado por 
discórdias, brilhe como sinal pro-
fético de unidade e de paz.

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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 
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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 eter-
na, 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 Patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos 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. Para vivermos a Palavra de 

Salvação que nos trouxe, em har-
monia com todas as pessoas, res-
peitando seu jeito de ser, de crer 
e de agir, Cristo nos sustenta com 
o seu próprio Corpo, Pão da vida.  

A. (Nº 290) 1. Na mesa sagrada 
se faz unidade,/ no pão que ali-
menta, que é pão do Senhor,/ 
formamos família na fraterni-
dade,/ não há diferença de raça 
e de cor.

Ref. /:Importa viver, Senhor, uni-
dos no amor,/ na participação, 
vivendo em comunhão.:/

2. Chegar junto à mesa é com-
prometer-se,/ é a Deus conver-
ter-se com sinceridade./ O grito 
dos fracos devemos ouvir,/ e em 
nome de Cristo amar e servir.

3. Enquanto na terra o pão for 
partido,/ o homem nutrido se 
transformará;/ vivendo a espe-
rança num mundo melhor,/ com 
Cristo lutando o amor vencerá.

4. Se participamos da Eucaris-
tia,/ é grande a alegria que Deus 
oferece./ Porém, não podemos 
deixar esquecida/ a dor desta 
vida que o pobre padece.

5. Assim comungando da única 

vida,/ a morte vencida, será nos-
sa sorte./ Se unidos buscarmos a 
libertação,/ teremos com Cristo 
a Ressurreição.

P. OREMOS! Ó Deus, que a 
comunhão nesta Eucaristia 
renove a nossa vida para que, 
participando da paixão de 
Cristo neste mistério, e anun-
ciando a sua morte, sejamos 
herdeiros da sua glória. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)

Anim. Renovemos nosso compro-
misso de ler, rezar e colocar em 
prática, cada dia, tudo o que a Bí-
blia nos ensina.

A. (nº 174) Ref. Bendita, bendita, 
bendita a palavra do Senhor!/ 
Bendito, bendito, bendito quem 
a vive com amor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus, por sua Palavra, vos 

mostre o caminho a seguir; vos 
previna do mal e vos forme na 
justiça, na verdade e no amor. E 
que vos abençoe Deus de ternura 
e de bondade, Pai e Filho e Espí-
rito Santo.

A. Amém.
P. Anunciai e praticai a Palavra da 

Salvação; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

67ª Romaria de Fátima – 
14/10/18

Tema: Cristãos leigos e leigas, 
como Maria, a serviço da vida 
e da paz. Lema: “Vós sois o sal 
da terra e a luz do mundo” (Mt 
5,13).

Novena: de 05 a 13/10; Romaria 
da Criança: dia 13, procissão 
às 09h. Programação: todos os 
dias, 14h: terço e missa no San-
tuário; 20h: procissão da Cate-
dral ao Santuário e missa; 18h: 
terço e missa no Santuário; das 
14h até o final da missa da noite: 
confissões. 

Enfoques da novena: cristãos lei-
gos e leigas de diversos segmen-
tos da sociedade e da Igreja, jo-

vens, trabalhadores e empreen-
dedores, educadores, profissio-
nais da saúde e da segurança, 
as famílias, as comunidades, a 
serviço da vida e da paz. 

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião 

com representantes par. do Ap. 
da Oração, no Centro Dioc.

- Quinta-feira, 08h30, reunião da 
Área Past. de Erexim na sede 
par. N. Sra. Aparecida, Bela Vis-
ta; às 19h, Dom José, 2ª noite da 
Novena de N. Sra. Aparecida, 
em Aparecida/SP – Tema: “Com 
Maria e Jesus resgatamos o Jar-
dim do Édem”. 

- De segunda-feira a domingo, Se-
mana Nacional da Vida – “A fe-
cundidade do amor na família”.

- De quarta-feira a 28, 15ª Assem-
bleia Geral Ord. do Sínodo dos 
Bispos – “Os jovens, a fé e o dis-
cernimento vocacional”.

- De sexta-feira ao dia 13, novena 
da 67ª Romaria de N. Sra. de Fáti-
ma; sexta-feira, às 14h, participa-
ção das zeladoras de capelinhas no 
terço e missa da tarde do primeiro 
dia da novena de Fátima.

 Leituras da Semana:
dia 1º/10, 2ªf, Sta. Teresinha do 

Menino Jesus: Jó 1,6-22;  Sl 
16(17); Lc 9,46-50; dia 02/10, 
3ªf, Santos Anjos da Guarda: Ex  
23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-
5.10; dia 03/10, 4ªf, Stos. André 
de Soveral, Ambrósio Francis-
co Ferro: Jó 9,1-12.14-16; Sl 
87(88); Lc 9,57-62; dia 04/10, 
5ªf, S. Francisco de Assis: Jó 
19,21-27; Sl 26(27); Lc 10,1-
12; dia 05/10, 6ªf, S. Benedito, 
o Negro: Jó 38,1.12-21; 40,3-5; 
Sl 138(139); Lc 10,13-16; dia 
06/10, sáb., S. Bruno: Jó 42,1-
3.5-6.12-16; Sl 118/(119); Lc 
10,17-24;dia 07/10, dom., 27º 
do TC-B: Gn 2,18-24; Sl 127 
(128); Hb 2,9-11; Mc 10,2-16 
(Nova lei do matrimônio)

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, 
Av. Sete de Setembro, 1251


