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Liturgia para a comemoração de todos os fiéis defuntos – 02.11.2018
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
- Na vigilância e na esperança, caminhar ao encontro definitivo com o Senhor na eternidade
Cor litúrgica: ROXO              Ano 40 - Nº 2363            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS 

A. (Ref. Canto 
Lit. 2018/6 /:A 
certeza que vive 
em mim/ é que 
um dia verei a 
Deus. /Contem-

plá-lo com os olhos meus/ é a 
felicidade sem fim.:/ 

Anim. Na oração por todos os fiéis 
defuntos, renovamos nossa es-
perança na ressurreição eterna e 
o compromisso de vivermos em 
comunhão fraterna com todos, de 
praticarmos a justiça, buscarmos 
a verdade que liberta e cuidarmos 
da natureza, nossa casa comum. 

A. (Canto Lit. 2018/11) Ref. Aos 
que morreram com Cristo, bri-
lhe a luz da ressurreição. /:Que 
se abra a eles o céu, na paz da 
eterna mansão.:/

1. O Senhor é pastor que me con-
duz;/ não me falta coisa algu-
ma./ Pelos prados e campinas 
verdejantes/ Ele me leva a des-
cansar. 

2. Para as águas repousantes me 
encaminha/ e restaura as mi-
nhas forças;/ Ele me guia no ca-
minho mais seguro/ pela honra 
do seu nome. 

3. Mesmo que eu passe pelo vale 
tenebroso/ nenhum mal eu te-
merei./ Estais comigo com bas-
tão e com cajado,/ eles me dão 
segurança. 

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

A. Amém.
P. Que o amor do Pai, que nos 

criou, a graça de Jesus Cristo, 
que é a ressurreição e a vida, e a 
comunhão do Espírito Santo, que 
renova nossa esperança, estejam 
convosco.

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

A vida na liturgia
P. (...falecidos a recomendar a Deus 

– os parentes, os membros da co-
munidade, os que morreram de 
morte natural, as vítimas da vio-
lência, do descaso da sociedade, 
os que viveram poucos dias ou 
muitos anos.... / aspectos que o 
dia de finados propõe retomar /...)

 
Ato penitencial

P. Recordamos os falecidos à luz do 
mistério da Morte e Ressurreição 
de Cristo que ilumina nossa vida 
e nos faz confiar na misericórdia 
divina, que imploramos por nós 
e por aqueles que já partiram de 
nosso meio. 

L. Senhor, que nos dais a certeza 
da ressurreição, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que, ressuscitando, ven-

cestes a morte e renovastes a vida, 
tende piedade de nós.

A. Cristo tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantistes recom-

pensa até a um copo d’água dado 
com amor, tende piedade de nós.

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

ria ....
A. Amém. 
P. (Missal, 02/11, segundo mode-

lo, p. 694) OREMOS. Ó Deus, 
fizestes o vosso Filho úni-
co vencer a morte e subir ao 
céu. Concedei a vossos filhos 
e filhas superar a mortalidade 
desta vida e contemplar eterna-
mente a vós, Criador e Reden-
tor de todos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Na certeza da ressurreição, 

viver na fidelidade a Deus e inter-
ceder pelos irmãos e irmãs faleci-
dos.

1ª Leitura: 2Mc 12,43-46
(Lecionário, p, 1051)

L. Naqueles dias, Judas mandou 
fazer uma coleta, recolhendo 
cerca de dez mil dracmas, que 
enviou a Jerusalém para que 
se oferecesse um sacrifício pelo 
pecado. Ação justa e nobre, ins-
pirada na sua crença na ressur-
reição. Pois, se ele não esperasse 
que os soldados mortos haviam 
de ressuscitar, teria sido vão e 
supérfluo rezar por eles. Con-
siderava, porém, que aos que 
morrem piedosamente está re-
servada uma bela recompensa. 
Santo e piedoso pensamento, este 
de orar pelos mortos. Por isso ele 
ofereceu um sacrifício expiatório 
pelos defuntos, para que fossem 
livres dos seus pecados. 

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 26(27)
(Canto Lit. 2018/1)

S. (Canto Lit. 2018/1) No entarde-
cer da vida, acolhei-nos, Senhor./ 
De vós viemos e para vós retor-
naremos!

A. No entardecer da vida, aco-
lhei-nos, Senhor./ De vós viemos 
e para vós retornaremos!

1. O Senhor é minha luz e salva-
ção;/ de quem eu terei medo?/ O 
Senhor é proteção da minha vida;/ 
perante quem eu tremerei?

2. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa/ e é isto que eu desejo:/ ha-
bitar no santuário do Senhor/ por 
toda a minha vida. 

3. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver/ na terra nos viventes./ 
Espera no Senhor e tem coragem,/ 
espera no Senhor. 



2ª Leitura: 2Cor 4,14-5,1
(Lecionário p. 1075)    

L. Leitura da Segunda Carta de 
São Paulo aos Coríntios.   

Irmãos: Estamos certos de que 
aquele que ressuscitou o Senhor 
Jesus nos ressuscitará também 
com Jesus e nos colocará ao seu 
lado, juntamente convosco. E 
tudo isso é por causa de vós, para 
que abundância da graça em um 
número maior de pessoas faça 
crescer a ação de graças para 
a glória de Deus. Por isso, não 
desanimamos. Mas se o nosso 
homem exterior se vai arruinan-
do, o nosso homem interior, pelo 
contrário, vai se renovando, dia 
a dia. Com efeito, o volume insig-
nificante de uma tribulação mo-
mentânea acarreta para nós uma 
glória eterna e incomensurável. 
E isso acontece, porque voltamos 
os nossos olhares para as coisas 
invisíveis. Pois o que é visível é 
passageiro, mas o que é invisível 
é eterno. De fato, sabemos que, 
se a tenda em que moramos nes-
te mundo for destruída, Deus nos 
dá uma outra moradia no céu 
que não é obra de mãos huma-
nas, mas que é eterna. 

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus.
 

Evangelho: Lc 12,35-40
(Lecionário p. 1087)

A. Aleluia... 
L. É esta a vontade de quem me 

enviou: que eu não perca nenhum 
dos que ele me deu, mas que eu os 
ressuscite no último dia.

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “Que vossos rins 
estejam cingidos e as lâmpadas 
acesas. Sede como homens que 
estão esperando seu senhor voltar 
de uma festa de casamento, para 
lhe abrir, imediatamente, a porta, 
logo que ele chegar e bater. Feli-
zes os empregados que o senhor 
encontrar acordados, quando 

chegar. Em verdade eu vos digo: 
Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los 
sentar-se à mesa e, passando, os 
servirá. E caso ele chegue à meia-
-noite ou às três da madrugada, 
felizes serão, se assim os encon-
trar! Mas ficai certos: se o dono 
da casa soubesse a hora em que 
o ladrão iria chegar, não deixaria 
que arrombasse a casa. Vós tam-
bém, ficai preparados! Porque o 
Filho do Homem vai chegar na 
hora em que menos o esperardes” 
– Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Preces dos fiéis

P. Dirijamos a nossa prece con-
fiante a Deus, que ressuscitou seu 
Filho Jesus dentre os mortos, no 
qual nos enriqueceu de todos os 
dons para a vida presente e a vida 
após a morte. 

A. Ouvi-nos, Senhor dos vivos e 
dos mortos.

L. 1. Fortalecei, ó Deus, as Igrejas 
cristãs na defesa e promoção da 
vida desde a concepção até seu 
término natural, na perspectiva da 
eternidade, em meio à atual cultu-
ra de morte; nós vos pedimos. 

2. Concedei, ó Pai, aos ministros 
ordenados e aos agentes de pasto-
ral leigos serem presença de con-
solo e esperança junto às famílias 
enlutadas; nós vos pedimos.  

3. Ajudai-nos, ó Deus, na comemo-
ração dos fiéis falecidos, crescer 
na solidariedade fraterna na fa-
mília e na comunidade; nós vos 
pedimos. 

4. Dai, ó Deus, a todos os falecidos 
que seguiram o Evangelho a ale-
gria de contemplar-vos face a face 
na glória eterna; nós vos pedimos. 

5. Recompensai, ó Deus, os que 
dedicaram sua vida na prática da 
justiça, na defesa da verdade, na 
promoção da dignidade dos ex-
cluídos da sociedade; nós vos pe-
dimos. 

6. Acolhei benignamente, ó Deus, 
os falecidos de nossa comunida-
de; nós vos pedimos. 

7. ...
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, 

pelo bem realizado entre nós pe-

los irmãos e irmãs que chamastes 
para junto de vós e vos pedimos 
que lhes concedais a recompensa 
prometida aos que vos são fiéis e 
a nós, a graça da perseverança no 
vosso amor. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Façamos nossa oferta a 

Deus em favor dos falecidos que 
mais lembramos neste dia. 

A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais 
vida e esperança,/ aqui traze-
mos, com toda a confiança./ Ao 
teu altar, Senhor, nós elevamos/ 
a vida que nos deste e os bens 
que esperamos.

Ref. Nós ofertamos, Senhor, a 
nossa vida,/ o mundo que sus-
pira por tua luz./ A nossa oferta 
é feita de esperança,/ de esforço 
que não cansa de ouvir tua voz.

2. De ti saímos, a ti é que volta-
mos,/ na caminhada, que neste 
mundo damos,/ e com tua bên-
ção, no altar, nos consagramos,/ 
tornando nossa vida o dom que 
te ofertamos.

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, a nossa oferen-
da em favor de todos os que ador-
meceram em Cristo, para que, por 
este sacrifício, livres dos laços da 
morte, obtenham a vida eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio dos fiéis defuntos III
Morte de Cristo, vida do cristão

(Missal, p. 463)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Um por todos, ele aceitou 
morrer na cruz para nos livrar a 
todos da morte. Entregou de boa 



vontade sua vida, para que pu-
déssemos viver eternamente. Por 
isso, com os anjos e todos os san-
tos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 237) (Solo e repetição) San-
to, Santo é o Senhor/ Deus do uni-
verso. /O céu e a terra estão cheios 
da vossa glória./ Hosana nas altu-
ras!/ Bendito o que vem/ em nome 
do Senhor!/ Hosana nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-

xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa (...), 
o nosso bispo (...), com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Conforme a promessa de 

Cristo, quem se alimenta do Pão 
da Vida que é seu próprio Corpo, 
oferecido a nós agora, tem a vida 
eterna e será por Ele ressuscitado. 

A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Pro-
curo abrigo nos corações:/ de 
porta em porta, desejo entrar. 
/:Se alguém me acolhe com gra-
tidão,/ faremos juntos a refei-
ção!:/

1. Eu nasci pra caminhar assim,/ 
dia e noite, vou até o fim./ O 
meu rosto, o forte sol queimou,/ 
meu cabelo, o orvalho já mo-
lhou:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

2. Vou batendo, até alguém abrir./ 
Não descanso, o amor me faz se-
guir./ É feliz quem ouve a minha 
voz,/ e abre a porta, entro bem 
veloz:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

3. Junto à mesa, vou sentar de-
pois,/ e faremos refeição nós 
dois./ Sentirá seu coração ar-
der,/ e esta chama tenho que 
acender:/ Eu cumpro a ordem 
do meu coração!

4. Aqui dentro, o amor nos en-
tretém,/ e, lá fora, o dia eterno 
vem./ Finalmente, nós seremos 
um,/ e teremos tudo em co-
mum:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

P. OREMOS.
Ó Deus, pela Eucaristia que 
celebramos, derramai vossa 
misericórdia sobre os vossos 
filhos e filhas falecidos; e aos 
que destes a graça do batismo, 
concedei-lhes a plenitude da 
alegria eterna. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Os diversos aspectos que 
este dia ressalta, entre outros, a 
oração pelos falecidos, a cons-
ciência da brevidade da vida, a 
fidelidade da fé até o fim, devem 
ser vividos sempre por nós.  

A. (Canto Lit. 2018/18) Se nós 
morremos com Cristo, com Ele 
nós viveremos./ Se nós sofremos 
com Cristo, /:com Ele, enfim, 
reinaremos.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de toda consolação vos 

dê a sua bênção, ele que na sua 
bondade criou o ser humano e deu 
aos que creem em seu Filho res-
suscitado a esperança da ressur-
reição. / A. Amém.

P. Deus vos conceda o perdão dos 
pecados, e a todos os que mor-
reram, a paz e a luz eterna. / A. 
Amém.

P. E todos nós, crendo que Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, vi-
vamos eternamente com ele./ A. 
Amém.

P. Abençoe-vos Deus compassivo e 
indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo./ A. Amém. 

P. A certeza da ressurreição seja a 
vossa força e a vossa esperança; 
ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. 

A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2018/19) Ref.: Maria, 
ó Mãe cheia de graça,/ Maria, 
protege os filhos teus./ Maria, 
Maria, nós queremos contigo 
estar nos céus.

1. Aqui servimos a Igreja do teu 
Filho,/ sob o Teu Imaculado Co-
ração./ Dá-nos a bênção, e nós 
faremos/ de nossa vida uma 
constante oblação. 

2. A nossa vida é feita de esperan-
ça./ Paz e flores nós queremos 
semear./ Felicidade somente al-
cança 

   quem cada dia se dispõe a ca-
minhar. 

3. Ah! Quem me dera poder estar 
agora/ festejando lá no céu Nos-
so Senhor!/ Mas sei que chega 
a minha hora,/ e então, feliz, eu 
cantarei o Seu louvor. 

(Canto Lit. 2018/14) Ref.: Espera-
mos o Senhor e Salvador Cristo 
Jesus./ /:Ele há de transformar 
o nosso corpo de humildade/ 
em um corpo glorioso, glorioso 
como o seu.:/ 

1. Os que dormem nos sepulcros 
voltarão a ver a luz./ Pois, na mor-
te adormecidos para nós volveu 
Jesus. 

2. O que morre ressuscita a exem-
plo do Senhor./ É da terra que a 
semente torna a ser verdura e flor. 

3. Para glórias tão diversas, tu serás 
ressurreição./ Toda a carne cor-
rompida será luz, será clarão.

4. O Senhor ressuscitou e garantiu 
nosso viver./ Com Jesus ressurgi-
remos, como a fé nos manda crer. 

Oração do Papa Francisco
pelos fiéis defuntos

Deus de infinita misericórdia,/ 
confiamos à tua imensa bondade/ 
aqueles que deixaram este mundo 
para a eternidade,/ onde Tu aguar-
das toda a humanidade/ redimida 
pelo sangue precioso de Cristo,/ 
morto para nos libertar dos nossos 
pecados.

Não olhes, Senhor, para as tantas 
pobrezas, misérias/ e fraquezas 
humanas quando nos apresentar-
mos diante do Teu tribunal,/ para 
sermos julgados, para a felicidade 
ou a condenação.

Dirige para nós o teu olhar miseri-
cordioso/ que nasce da ternura do 
teu coração,/ e ajuda-nos a cami-
nhar na estrada de uma completa 
purificação. / Que nenhum dos 
teus filhos se perca no fogo eterno 
do inferno/ onde já não poderá ha-
ver arrependimento. / Nós Te con-
fiamos, Senhor, as almas dos nos-
sos entes queridos,/ das pessoas 
que morreram sem o conforto 
sacramental,/ ou não tiveram oca-
sião de se arrepender nem mesmo 
no fim da sua vida. / Que ninguém 
tenha receio de te encontrar/ de-
pois da peregrinação terrena,/ na 
esperança de sermos recebidos/ 
nos braços da tua infinita miseri-
córdia. / Que a irmã morte corpo-
ral nos encontre vigilantes na ora-
ção/ e carregados de todo o bem 

realizado ao longo da nossa breve 
ou longa existência./ Senhor, nada 
nos afaste de Ti nesta terra,/ mas 
em tudo nos dês o apoio/ no ar-
dente desejo de repousar serena e 
eternamente em Ti./ Amém.

Da breve homilia do Papa Fran-
cisco em cemitério de mortos de 
guerra de Roma, 02/11/2017, em 
missa pelas vítimas das guerras  

Hoje, todos nós estamos aqui re-
unidos em esperança. Cada um 
de nós, no próprio coração, pode 
repetir as palavras de Jó: “Porque 
eu sei que o meu Redentor vive, 
e que por fim se levantará sobre a 
terra”. A esperança de reencontrar 
Deus, de nos reencontrarmos to-
dos, como irmãos: e esta esperan-
ça não desilude. 

... Mas muitas vezes a esperança 
nasce e lança as suas raízes em 
muitas chagas humanas, em mui-
tos sofrimentos e aquele momen-
to de dor, de chaga, de sofrimento 
faz-nos olhar para o Céu e dizer: 
“Eu creio que o meu Redentor está 
vivo. Mas, Senhor, detém-te”. ... 
“Mas, por favor, Senhor, chega. 
Nunca mais a guerra, Nunca mais 
este massacre inútil”, como disse-
ra Bento XV. Melhor esperar sem 
esta destruição... Com a guerra 
perde-se tudo.

... Hoje rezamos por todos os de-
funtos, por todos, mas de modo 
especial por estes jovens, num 
momento em que tantos morrem 
nas batalhas de todos os dias des-
ta guerra aos pedaços. Rezamos 
também pelos mortos de hoje, pe-
los mortos de guerra, até crianças, 
inocentes. Eis o fruto da guerra: a 
morte. E que o Senhor nos conce-
da a graça de chorar.

 Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

 notícias, artigos, informativo 
diocesano e de paróquias de cada 
semana, jornal mensal, este fo-

lheto de missa, caderno das cele-
brações dominicais da Palavra de 

Deus, galeria de fotos...



Comunidade em Oração 
Liturgia para o 31º DTC-B, solenidade de todos os Santos - 04.11.2018

- Com os santos e santas, viver a “alegria da santidade” na prática das bem-aventuranças 
- 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:  BRANCO             Ano 40 - Nº 2364          Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

(A procissão pode-
ria ter Lecionário 
– Evangeliário ou 
Bíblia, cruz com 
pano branco e ve-
las (tochas) e/ou 
palmas, que fica-
riam na frente da 
assembleia)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 143) Ref. Entoai ação de 

graças e cantai um canto novo!/ 
Aclamai a Deus Javé, aclamai 
com amor e fé!

Anim.: No esforço de responder ao 
“chamado de Deus à santidade no 
mundo atual”, festejamos com es-
perança a Virgem Maria, os santos 
e santas que já a alcançaram, pe-
dindo sua intercessão para nossa 
fidelidade a Cristo para nossa pró-
pria santificação. 

A. (Nº 45) /: Conversão, justiça, 
comunhão/ e alegria no cristão 
é missão de cada dia.:/

1. Feliz quem tem coração de po-
bre. Dele é o Reino, Cristo fa-
lou./ Grito de fé e de esperança 
num só caminho de paz e amor.

2. Feliz o manso e o oprimido, 
que a boa nova anunciou./ Grito 
de fé e de esperança num só ca-
minho de paz e amor.

3. Feliz também é o perseguido, 
do irmão a dor o preocupou./ 
Grito de fé e de esperança num 
só caminho de paz e amor.

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

A. Amém.
P. A graça de Deus, nosso Pai, que 

nos chama à santidade; o amor de 
Cristo, nosso Salvador, que nos 
indica as bem-aventuranças para 
vivê-la; e a luz do Espírito Santo 
que ilumina nossa vida, estejam 
convosco. 

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

A vida na liturgia
P. (... dia de oração pelas vocações 

e da partilha / terça-feira, reunião 
dos padres e diáconos no Semi-
nário / segunda-feira, retiro dos 
agentes de Cáritas, no Seminário 
/ domingo, retiro diocesano do 
Apostolado da Oração ...) 

Ato penitencial 
P. O Senhor “quer-nos santos e es-

pera que não nos resignemos com 
uma vida medíocre, superficial e 
indecisa”. Peçamos que nos per-
doe se nem sempre buscamos o 
ideal que nos propõe e nos dê a 
graça de imitarmos os santos e 
santas que hoje celebramos.

L. Senhor, que nos chamais a todos 
à glória eterna convosco, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos indicais as bem-

-aventuranças como caminho de 
santidade, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que destes a graça da 

perseverança aos santos e santas, 
tende piedade 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 ce-
lebre pra sempre. Amém.

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que nos dais cele-
brar numa só festa os méritos 
de todos os santos, concedei-
-nos, por intercessores tão nu-
merosos, a plenitude da vossa 
misericórdia. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade 

de todos os santos, Paulinas-Pau-
lus, p. 1047-1050)

Anim.: Nas bem-aventuranças, 
“como que o bilhete da identidade 
do cristão”, que nos dizem “o que 
é ser santo”, está o caminho para a 
santidade “no mundo atual”.

1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14 
L. Leitura do Livro do Apocalipse 

de São João. 
Eu, João, vi um outro anjo, que 

subia do lado onde nasce o sol. 
Ele trazia a marca do Deus vivo 
e gritava, em alta voz, aos quatro 
anjos que tinham recebido o po-
der de danificar a terra e o mar, 
dizendo-lhes:

“Não façais mal à terra, nem ao 
mar, nem às árvores, até que te-
nhamos marcado na fronte os 
servos do nosso Deus”. Ouvi en-
tão o número dos que tinham sido 
marcados: eram cento e quaren-
ta e quatro mil, de todas as tribos 
dos filhos de Israel. Depois disso, 
vi uma multidão imensa de gente 
de todas as nações, tribos, povos 
e línguas, e que ninguém podia 
contar. Estavam de pé diante do 
trono e do Cordeiro; trajavam 
vestes brancas e traziam palmas 
na mão. Todos proclamavam 
com voz forte: “A salvação per-
tence ao nosso Deus, que está 
sentado no trono, e ao Cordei-
ro”. Todos os anjos estavam de 



pé, em volta do trono e dos An-
ciãos e dos quatro Seres vivos e 
prostravam-se, com o rosto por 
terra, diante do trono. E adora-
vam a Deus, dizendo: “Amém. 
O louvor, a glória e a sabedoria, 
a ação de graças, a honra, o po-
der e a força pertencem ao nos-
so Deus para sempre. Amém”. 
E um dos Anciãos falou comigo 
e perguntou: “Quem são esses 
vestidos com roupas brancas? 
De onde vieram?” Eu respondi: 
“Tu é que sabes, meu Senhor”. E 
então ele me disse: “Esses são os 
que vieram da grande tribulação. 
Lavaram e alvejaram as suas 
roupas no sangue do Cordeiro”. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração / dos que pro-

curam o Senhor!
A. É assim a geração / dos que 

procuram o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e 

o que ela encerra,* o mundo intei-
ro com os seres que o povoam; - 
porque ele a tornou firme sobre os 
mares,* e sobre as águas a man-
tém inabalável.  

2. - “Quem subirá até o monte do 
Senhor,* quem ficará em sua san-
ta habitação?” - “Quem tem mãos 
puras e inocente o coração,* quem 
não dirige sua mente para o crime.

3. - Sobre este desce a bênção do 
Senhor* e a recompensa de seu 
Deus e Salvador”. - “É assim a 
geração dos que o procuram,* e 
do Deus de Israel buscam a face”. 

2ª Leitura: 1Jo 3,1-3 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São João. 
Caríssimos, vede que grande pre-

sente de amor o Pai nos deu: 
de sermos chamados filhos de 
Deus! E nós o somos! Se o mun-
do não nos conhece, é porque 
não conheceu o Pai. Caríssimos, 
desde já somos filhos de Deus, 
mas nem sequer se manifestou 
o que seremos! Sabemos que, 
quando Jesus se manifestar, se-
remos semelhantes a ele, porque 
o veremos tal como ele é. Todo o 

que espera nele purifica-se a si 
mesmo, como também ele é puro. 
– Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 5,1-12a 
A. Aleluia....
L. Vinde a mim, todos vós que es-

tais cansados e penais a carregar 
pesado fardo, e descanso eu vos 
darei, diz o Senhor.

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Mateus. 
A. Glória a Vós, Senhor.
P. Naquele tempo, vendo Jesus as 

multidões, subiu ao monte e sen-
tou-se. Os discípulos aproxima-
ram-se, e Jesus começou a en-
siná-los: “Bem-aventurados os 
pobres em espírito, porque deles 
é o Reino dos Céus. Bem-aven-
turados os aflitos, porque serão 
consolados. Bem-aventurados os 
mansos, porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome 
e sede de justiça, porque serão 
saciados. Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque alcança-
rão misericórdia. Bem-aventura-
dos os puros de coração, porque 
verão a Deus. Bem-aventurados 
os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que são per-
seguidos por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus. 
Bem-aventurados sois vós, quan-
do vos injuriarem e perseguirem, 
e, mentindo, disserem todo tipo de 
mal contra vós, por causa de mim. 
Alegrai-vos e exultai, porque será 
grande a vossa recompensa nos 
céus”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor! 

Homilia - Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai....

Preces dos fiéis
P. Contando com a intercessão de 

todos os santos e santas, suplique-
mos a Deus Pai para vivermos o 
ideal da santidade. 

A. Pela intercessão dos santos, es-
cutai-nos, Senhor.

1. Confirmai, ó Deus, a vossa Igreja 
no contínuo processo de purifica-
ção para ser sempre mais santa, a 
fim de que seu anúncio do Evan-
gelho tenha a credibilidade neces-
sária; nós vos pedimos.

2. Concedei-nos, ó Deus, cultivar a 
oração, a leitura orante da vossa 
Palavra, a celebração litúrgica, a 
prática da justiça, o cuidado com 
a casa comum, para realizarmos 
nossa santificação; nós vos pedi-
mos.

3. Ó Deus de misericórdia, dai às 
nossas famílias ambiente favorá-
vel à santificação de seus mem-
bros; nós vos pedimos. 

4. Confirmai, Senhor, na vossa gra-
ça, os que são prejudicados ou 
sofrem perseguições até de morte 
por amarem a justiça e a verdade, 
a fim de perseverarem na fidelida-
de a vós até o fim; nós vos pedi-
mos.

L. Em comunhão com todas as co-
munidades da Diocese, rezemos 
pelas vocações:

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 convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Tudo o que conseguimos 

fazer no caminho da santidade se 
deve a Deus. Agradecidos, apre-
sentemos-lhe nossa oferta. 

A. (Canto Lit. 2014/7 e 2015/13) 
1. Que maravilha, Senhor, estar 
aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a 
celebrar./ Apresentando os fru-
tos do caminho,/ no pão e vinho, 
ofertas deste altar.

Ref. Bendito sejais por todos os 
dons!/ Bendito sejais pelo vinho 
e pelo pão!/ /:Bendito, bendito,/ 



bendito seja Deus para sem-
pre!:/

2. Que grande bênção servir nes-
ta missão./ Missão de Cristo, 
tarefa do cristão./ Tornar-se 
Igreja, formar comunidade,/ ser 
solidário, tornar-se um povo ir-
mão.

3. Que graça imensa viver a mes-
ma fé,/ ter esperança de um 
mundo bem melhor./ Na carida-
de sentir-se familiares,/ lutando 
juntos em nome do Senhor.

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

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

P. Possam agradar-vos, ó Deus, 
as oferendas apresentadas em 
honra de todos os Santos. Cer-
tos de que eles já alcançaram 
a imortalidade, esperamos sua 
intercessão contínua pela nos-
sa Salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística I 
(Missal, p. 469)

Prefácio: A Jerusalém celeste
(Missal, p. 692)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Festejamos, hoje, a cidade 
do céu, a Jerusalém do alto, nossa 
mãe, onde nossos irmãos, os san-
tos, vos cercam e cantam eterna-
mente o vosso louvor. Para essa 
cidade caminhamos, pressurosos, 
peregrinando na penumbra da fé. 
Contemplamos, alegres, na vos-
sa luz tantos membros da Igreja, 
que nos dais como exemplo e in-
tercessão. Enquanto esperamos a 
glória eterna, com os anjos e to-
dos os santos, proclamamos vossa 
bondade, cantando a uma só voz: 

A. (Nº 240) Ref. Santo, Santo, 
Santo é o Senhor!/ Todos nós 
sabemos e queremos proclamar.

1. Santo é o Senhor nas alturas. O 
Senhor é Santo.

2. Santo é o Senhor de toda a ter-
ra. O Senhor é Santo.

P. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que abençoeis 
† estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.

A. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos tam-
bém pelo vosso servo o papa (...), 
por nosso bispo (...) e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos e filhas (...) e de todos 
os que circundam este altar, dos 
quais conheceis a fidelidade e a 
dedicação em vos servir. Eles vos 
oferecem conosco este sacrifício 
de louvor por si e por todos os 
seus e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas fal-
tas, a segurança em suas vidas e a 
salvação que esperam.

A. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!

P. Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre virgem Ma-
ria, mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também são José, 
esposo de Maria, os santos após-
tolos e mártires: Pedro e Paulo, 
André (Tiago e João, Tomé, Tia-
go e Filipe, Bartolomeu e Mateus, 
Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Cle-
mente, Sisto, Cornélio e Cipria-
no, Lourenço e Crisólogo, João e 
Paulo, Cosme e Damião) e todos 
os vossos os santos. Por seus mé-
ritos e preces, concedei-nos sem 
cessar a vossa proteção.

A. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e 
de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, 
aceitar e santificar estas oferendas, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso filho e Senhor nosso.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu 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, PRA RE-
MISSÃO 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, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sacri-
fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons 
de Melquisedeque. Nós vos supli-
camos que ela seja levada à vossa 
presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Cor-
po e o Sangue de vosso Filho, se-
jamos repletos de todas as graças 
e bênçãos do céu.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (...) que partiram 
desta vida, marcados com o si-
nal da fé. A eles e a todos os que 
adormeceram no Cristo concedei 
a felicidade, a luz e a paz.
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A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos apóstolos e mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé (Inácio, Alexandre, Mar-
celino e Pedro; Felicidade e Per-
pétua, Águeda e Luzia, Inês, Ce-
cília, Anastácia) e todos os vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e san-
tificar estes bens e distribuí-los 
entre nós.

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.: Deus que nos aponta o ca-

minho da santidade também nos 
dá o sustento para percorrê-lo. 

A. (Nº 282) 1. Novamente nos 
unimos nesta ceia do perdão,/ 
para em Cristo e só por Cristo 
encontrar a salvação.

Ref. Renovemos nossa vida nesta 
santa comunhão;/ na esperan-
ça trabalhemos por um mundo 
mais cristão.

2. Na justiça e no trabalho povo 
santo, caminhai;/ com Jesus res-
suscitado demos novo mundo ao 
Pai.

3. Tudo o que nasceu do amor em 
amor há de ficar;/ nosso irmão é 
como a hóstia: não se pode pro-
fanar.

4. “O meu Pai trabalha sempre”, 
Cristo um dia revelou;/ pela gló-
ria do Calvário vida nova come-
çou.

5. Não se ponha o sol da tarde 
sobre a ira e a opressão./ O tra-
balho e a justiça deve haver pra 
todo irmão.

6. Quando no alto a liberdade 
majestosa aparecer,/ a alegria 

da verdade todos vamos rece-
ber.

P. OREMOS. Ao celebrarmos, 
ó Deus, todos os Santos, nós 
vos adoramos e admiramos, 
porque só vós sois o Santo, e 
imploramos que a vossa gra-
ça nos santifique na plenitude 
do vosso amor, para que, desta 
mesa de peregrinos, passemos 
ao banquete do vosso reino. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Ao nos lembrar a vontade do 
Pai a nosso respeito, sermos san-
tos como Ele é santo, Jesus nos 
proclama o sentido absoluto de 
nossa vida: a santidade. N’Ele e 
com Ele a alcançaremos. 

A. (Canto Lit. 2018/18) Se nós 
morremos com Cristo, com Ele 
nós viveremos./ Se nós sofremos 
com Cristo, /:com Ele, enfim, 
reinaremos.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, glória e exultação dos San-

tos que hoje celebrais solenemen-
te, vos abençoe para sempre.

A. Amém. 
P. Livres, por sua intercessão, dos 

males presentes, e inspirados pelo 
exemplo de sua vida, possais co-
locar-vos constantemente a servi-
ço de Deus e dos irmãos.  

A. Amém. 
P. E assim, com todos eles, vos seja 

dado viver a alegria da verdadeira 
pátria, onde a Igreja reúne seus fi-
lhos e filhas aos santos para a paz 
eterna.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus benigno e 

clemente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.  

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- Seg.-feira, das 08h30 às 16h, re-

tiro com agentes da Cáritas, no 
Sem. de Fátima.

- Terça-feira, reunião dos bispos, 
padres e diáconos, no Sem. de Fá-
tima.

- Quarta-feira, às 19h, reunião da 
Área de São Valentim em Erval 
Grande; às 19h30, 6ª reunião da 
Eq. Voc. no Sem. de Fátima.

- De quarta a sexta-feira, Dom José, 
celebração dos 50 anos da Provín-
cia dos Capuchinhos do Paraná.

- Quinta-feira, das 08h30 às 12h, 
reunião das coord. paroquiais da 
Pas. da Pessoa Idosa, no Centro 
Dioc. 

- Quinta e sexta-feira, das 08h30 às 
16h, no Centro Dioc. assembleia 
eletiva da Past. da Criança. 

- Sábado, 16h, Crismas na Cat. São 
José, Erechim; 18h30min, Cris-
mas na ig. N. Sra. Aparecida, Bela 
Vista, Erechim.

- Domingo- 09h, Crismas na ig. N. 
Sra. Aparecida, Bela Vista, Ere-
chim; 09h, retiro do Apostolado 
da Oração;  10h, Crismas na ig. 
S. Luiz Gonzaga, Gaurama; 10h, 
Crismas na ig. S. João Batista, de 
Quatro Irmãos, Par. Sag. Cor. de 
Jesus, Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 05/11, 2ªf: Fl 2,1-4; Sl 130(131)  

Lc 14,12-14; dia 06/11, 3ªf: Fl 
2,5-11; Sl 21(22); Lc 14,15-24; 
dia 07/11, 4ªf: Fl 2,12-18; Sl 
26(27); Lc 14,25-33; dia 08/11, 
5ªf: Fl 3,3-8a; Sl 104(103); Lc 
15,1-10; dia 09/11, 6ªf: Ez 47,1-
2.8-9.12;ou 1Cor 3,9c-11.16-17; 
Sl 45(46);  Jo 2,13-22; dia 10/11, 
sáb.: Fl 4,10-19; Sl 111(112); Lc 
16,9-15; dia 11/11, dom.: 32º do 
TC-B: 1Rs 17,10-16; Sl 145(146); 
Hb 9,24-28; Mc 12,38-44 ou 
abrev. Mc 12,41-44 (O óbolo da 
viúva).

 Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

 notícias, artigos, informativo 
diocesano e de paróquias de cada 
semana, jornal mensal, este fo-

lheto de missa, caderno das cele-
brações dominicais da Palavra de 

Deus, galeria de fotos...



1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2016/2) Ref. /:Mi-
sericordiosos, 
misericordiosos, 
misericordiosos 
como o Pai!:/

Anim.: Quem é simples e des-
prendido, por isso vive a pobreza 
evangélica, é capaz de realizar 
gestos de total generosidade. Com 
tais gestos, inúmeras pessoas su-
prem a necessidade de muitos, 
sustentam obras sociais e garan-
tem recursos para a ação evange-
lizadora da Igreja. Que Deus nos 
ajude a fazer o mesmo.

A. (Nº42) Ref. /:E todos repar-
tiam o pão e não havia necessi-
tados entre eles!:/ 

1. Nossos irmãos repartiam os 
seus bens, / fraternalmente ti-
nham tudo em comum; / e era 
grande a alegria e união, / no 
dia-a-dia e ao partir o pão. 

2. Hoje de novo a palavra nos 
reúne / e com a mesma união e 
alegria, / vamos, na ceia do Se-
nhor, partir o pão, / para depois 
repartir com nosso irmão. 

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

A. Amém.
P. Que o amor e a generosidade 

de Deus Pai, que nos enviou seu 
Filho Jesus para que todos tivés-
semos vida em plenitude, estejam 
convosco.

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

A vida na liturgia
Anim.: ( .... mês em que lembra-

mos de modo especial os faleci-
dos e as realidades últimas da vida 
/ tempo de celebração de crismas 
em diversas Paróquias / sábado 

próximo, reunião do Conselho 
Diocesano de Pastoral...)

Ato penitencial 
P. “O Evangelho convida-nos a re-

conhecer a verdade do nosso co-
ração, para ver onde colocamos 
a segurança da nossa vida.” Se a 
colocarmos nos bens, não teremos 
espaço para Deus e os irmãos. 
Peçamos que Deus nos perdoe de 
nossos apegos e nos torne genero-
sos. (Pausa)

L. Senhor, que nos envolveis com 
vosso amor sem nenhum mereci-
mento de nossa parte, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos fizestes pobre 

para nos enriquecer a todos, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que avaliais o que da-

mos e fazemos pelo critério do 
amor e não pelo da quantidade, 
tende piedade de nós.

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

amor...
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. Deus de poder e 
misericórdia, afastai de nós 
todo obstáculo para que, in-
teiramente disponíveis, nos 
dediquemos ao vosso serviço. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 32º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 673-676)
Anim.: Nas pessoas que “têm o co-

ração pobre, pode entrar o Senhor 
com a sua incessante novidade”, 
levando a gestos de generosidade 
e partilha que santificam.

1ª Leitura: 1Rs 17,10-16 
L. Leitura do Primeiro Livro dos 

Reis.
Naqueles dias, Elias pôs-se a cami-

nho e foi para Sarepta. Ao chegar 
à porta da cidade, viu uma viúva 
apanhando lenha. Ele chamou-a 
e disse: “Por favor, traze-me um 
pouco de água numa vasilha para 
eu beber”. Quando ela ia buscar 
água, Elias gritou-lhe: “Por favor, 
traze-me também um pedaço de 
pão em tua mão”. Ela respondeu: 
“Pela vida do Senhor, teu Deus, 
não tenho pão. Só tenho um pu-
nhado de farinha numa vasilha e 
um pouco de azeite na jarra. Eu 
estava apanhando dois pedaços 
de lenha, a fim de preparar esse 
resto para mim e meu filho, para 
comermos e depois esperar a 
morte”. Elias replicou-lhe: “Não 
te preocupes! Vai e faze como 
disseste. Mas, primeiro, prepara-
-me com isso um pãozinho, e tra-
ze-o. Depois farás o mesmo para 
ti e teu filho. Porque assim fala o 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 32º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 11.11.2018

- Deus olha o que brota do coração da pessoa e é realizado com generosidade e autenticidade 
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino 
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
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Senhor, Deus de Israel: ‘A vasilha 
de farinha não acabará e a jarra de 
azeite não diminuirá, até ao dia 
em que o Senhor enviar a chuva 
sobre a face da terra’”. A mulher 
foi e fez como Elias lhe tinha dito. 
E comeram, ele e ela e sua casa, 
durante muito tempo. A farinha da 
vasilha não acabou nem diminuiu 
o óleo da jarra, conforme o que o 
Senhor tinha dito por intermédio 
de Elias. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 145(146) 
S. Bendize, minh’alma, bendize ao 

Senhor!
A. Bendize, minh’alma, bendize 

ao Senhor!
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 
cegos,+ o Senhor faz erguer-se o 
caído;* o Senhor ama aquele que 
é justo.= É o Senhor quem prote-
ge o estrangeiro,+ quem ampara a 
viúva e o órfão,* mas confunde os 
caminhos dos maus.  

3. - O Senhor reinará para sempre!* 
Ó Sião, o teu Deus reinará - para 
sempre e por todos os séculos!* 
Para sempre e por todos os sécu-
los. 

2ª Leitura: Hb 9,24-28 
L. Leitura da Carta aos Hebreus.
Cristo não entrou num santuário 

feito por mão humana, imagem 
do verdadeiro, mas no próprio 
céu, a fim de comparecer, agora, 
na presença de Deus, em nosso 
favor. E não foi para se oferecer 
a si muitas vezes, como o sumo-
-sacerdote que, cada ano, entra 
no Santuário com sangue alheio. 
Porque, se assim fosse, deveria 
ter sofrido muitas vezes, desde 
a fundação do mundo. Mas foi 
agora, na plenitude dos tempos, 
que, uma vez por todas, ele se 
manifestou para destruir o peca-
do pelo sacrifício de si mesmo. O 
destino de todo homem é morrer 
uma só vez, e depois vem o jul-
gamento. Do mesmo modo, tam-
bém Cristo, oferecido uma vez 

por todas, para tirar os pecados 
da multidão, aparecerá uma se-
gunda vez, fora do pecado, para 
salvar aqueles que o esperam. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 12,38-44 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Felizes os pobres em espírito, 

porque deles é o reino dos céus. 
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 dizia, no 

seu ensinamento, a uma grande 
multidão: “Tomai cuidado com 
os doutores da Lei! Eles gostam 
de andar com roupas vistosas, de 
ser cumprimentados nas praças 
públicas; gostam das primeiras 
cadeiras nas sinagogas e dos 
melhores lugares nos banquetes. 
Eles devoram as casas das viúvas, 
fingindo fazer longas orações. 
Por isso eles receberão a pior 
condenação”. Jesus estava sen-
tado no Templo, diante do cofre 
das esmolas, e observava como 
a multidão depositava suas moe-
das no cofre. Muitos ricos depo-
sitavam grandes quantias. Então 
chegou uma pobre viúva que deu 
duas pequenas moedas, que não 
valiam quase nada. Jesus chamou 
os discípulos e disse: “Em verda-
de vos digo, esta pobre viúva deu 
mais do que todos os outros que 
ofereceram esmolas. Todos deram 
do que tinham de sobra, enquanto 
ela, na sua pobreza, ofereceu tudo 
aquilo que possuía para viver”. - 
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!

Preces dos fiéis
P. A Deus, que recompensa os mí-

nimos gestos de amor, confiemos 
nossas necessidades através das 
preces comunitárias.

A. Senhor, nosso refúgio, escutai-
-nos

L. 1. Para sermos Igreja solidária, 
com atenção preferencial aos ex-
cluídos da sociedade, peçamos, 
irmãos.

2. Para superarmos o apego aos 
bens, a fim de podermos realizar 
gestos de generosidade no serviço 
a Deus e aos necessitados, peça-
mos, irmãos.

3. Para que os governantes e as or-
ganizações não governamentais 
desenvolvam iniciativas de pro-
moção humana para os desem-
pregados, migrantes, crianças e 
idosos em situação de vulnerabi-
lidade e outros, peçamos, irmãos. 

4. Para sermos sempre generosos 
ao sermos solicitados à ajuda em 
necessidades concretas, também 
no dízimo para com a comunida-
de, peçamos, irmãos.

5. Para que os generosos colabora-
dores das obras sociais em favor 
dos desamparados se sintam gra-
tificados pelo bem realizado na 
certeza da recompensa divina, pe-
çamos, irmãos. 

6. Para que a recordação especial 
das realidades últimas da vida, 
neste mês, nos ajude a viver o des-
prendimento dos bens terrenos, 
peçamos, irmãos.

7. ... 
P. Mantende, ó Deus, nossa men-

te, nosso coração e nossas mãos 
sempre voltadas para os nossos 
irmãos e irmãs para socorrê-los 
em suas necessidades. Por Cristo, 
nosso Senhor.



3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Ao fazermos nossa oferta 

a Deus, tenhamos presente a ge-
nerosidade da viúva da primeira 
leitura e a do evangelho de hoje.

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 
dizer: 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. Lançai, ó Deus, sobre o nosso 
sacrifício um olhar de perdão e 
de paz, para que, celebrando a 
paixão do vosso Filho, possa-
mos viver o seu mistério. Por 
Cristo, nosso Senhor.

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 
Cristo, 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 (dizen-
do) a uma só voz:

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

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

2. E bendito seja Cristo, filho 
amado, / que em seu nome veio 
ser o redentor./ Foi, por nossa 
culpa, morto e sepultado,/ mas 
ressuscitou em glória e esplen-
dor.

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. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
N., o nosso Bispo N., com todos 
os Bispos, presbíteros e diáconos 
e todo o povo que conquistastes.

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

P. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, 
e seguindo o seu mandamento, 
nos empenhemos lealmente no 
serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da 
liberdade, da justiça e da paz, para 
que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo. 

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós 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 
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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 Deus, nada do que do 

que é feito com amor fica sem re-
compensa.  Transformou em Cor-
po e Sangue de seu Filho o pouco 
de pão e de vinho que lhe ofer-
tamos e nos alimenta agora para 
sermos sempre generosos. 

A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, 
a comunhão, nos une a Cristo 
e aos irmãos/ /:e nos ensina a 
abrir as mãos para partir, re-
partir o pão.:/

1. Lá no deserto, a multidão com 
fome segue o bom pastor,/ com 
sede busca a nova palavra: Je-
sus tem pena e reparte o pão.

2. Na páscoa nova da nova lei, 
quando amou-nos até o fim,/ 
partiu o pão, disse: “Isto é meu 
corpo por vós doado: tomai, co-
mei!”

3. Se neste pão, nesta comunhão, 
Jesus, por nós, dá a própria 
vida,/ vamos também repartir 
os dons, doar a vida por nosso 
irmão.

4. Onde houver fome, reparte 
o pão, e tuas trevas hão de ser 
luz;/ encontrarás Cristo no ir-
mão, serás bendito do Eterno 
Pai.

5. “Não é feliz quem não sabe 
dar”, quem não aprende a lição 
do altar/ de abrir a mão e o co-
ração, para doar-se no próprio 
dar.

6. Abri, Senhor, estas minhas 
mãos, que, pra tudo guardar, se 
fecham!/ Abri minh’alma, meu 

coração, para doar-me no eter-
no dom!

P. OREMOS! Fortificados por 
este alimento sagrado, nós vos 
damos graças, ó Deus, e implo-
ramos a vossa clemência; fazei 
que perseverem na sinceridade 
do vosso amor aqueles que for-
talecestes pela infusão do Es-
pírito Santo. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. A exemplo de Jesus, saiba-
mos perceber e valorizar peque-
nos gestos de grandeza generosa 
de muitas pessoas, bem como imi-
tá-las em sua forma de viver.

A. (Cantos a Maria/19) Ref. Que 
a graça de Deus cresça em nós, 
sem cessar! E de ti, nosso Pai, 
venha o Espírito Santo de amor, 
pra gerar e formar Cristo em 
nós!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai vos dê um coração 

grande para amar e perdoar.
A. Amém. 
P. O Senhor Jesus vos faça sensí-

veis aos sofrimentos dos irmãos 
desamparados.

A. Amém. 
P. O Espírito Santo vos torne ge-

nerosos na vida e nos serviços da 
comunidade. 

A. Amém. 
P. Abençoe-vos o Deus Criador e 

fonte da vida, Pai e Filho e Espí-
rito Santo.

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

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- Segunda-feira, 09h, reunião da 

com. de serv. e ministros, no Cen-
tro Dioc.; 09h, reunião da past. da 
saúde, no Centro Dioc.

- Terça-feira, 14h, reunião do Cons. 
de Presbíteros, no Centro Dioc.; 
16h, reunião dos formadores; 19h, 
reunião da Área Past. de Jacutinga 

em Jacutinga; 19h30, reunião da 
Área Past. de Erexim, com leigos, 
no Centro Cat. da Catedral para 
estudo da Camp. da Frat. 2019; 
19h30, reunião da Área Past. de 
Gaurama em Viadutos.

- De quarta-feira a domingo, prepa-
ração para a 1ª Semana Brasileira 
de Iniciação à Vida Cristã e 4ª Se-
mana de Catequese.

- Sábado, das 08h30min às 11h30, 
reunião do Cons. Dioc. de Pasto-
ral, no  Sem.; às 19h30, crismas 
na ig. Sto. Antônio, Bairro Aldo 
Ariolli, Paróquia S. Cristóvão, 
Erechim; 19h, Crismas na ig. Sto. 
Antonio, Jacutinga.

– Domingo, 33º do TC-B, Segundo 
Dia Mundial dos Pobres (instituí-
do pelo Papa Francisco na Carta 
Apostólica Misericordia et mise-
ra, de 20/11/2016) - 09h, encontro 
de lazer do Apostolado da Oração 
iniciando com a missa no Santuá-
rio da Salette, Marcelino Ramos; 
10h, Crismas na ig. Sta. Isabel da 
Hungria, Três Arroios; no mesmo 
horário, crismas na ig. N. Sra. de 
Fátima, Entre Rios do Sul;.

Leituras da semana:
dia 12/11, 2ªf, S. Josafá: Tt 1,1-9; 

Sl 23(24); Lc 17,1-6; dia 13/11, 
3ªf: Tt 2,1-8,11-14; Sl 36(37); Lc 
17,7-10; dia 14/11, 4ªf: Tt 3,1-7; 
Sl 22(23); Lc 17,11-19; dia 15/11, 
5ªf, Sto. Alberto Magno: Fm 
7-20; Sl 145(146); Lc 17,20-25; 
dia 16/11, 6ªf, Sta. Margarida 
da Escócia e Sta. Gertrudes: 2Jo 
4,9; Sl 118(119); Lc 17,26-37; dia 
17/11, sáb.: 3Jo 5,-8; Sl 111(112); 
Lc 18,1-8; dia 18/11, Dom,: 33º 
do TC-B: Dn 12,1-3; Sl 15(16); 
Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
(Profecia escatológica) – Segundo 
Dia Mundial dos Pobres.

 Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

 notícias, artigos, informativo 
diocesano e de paróquias de cada 
semana, jornal mensal, este fo-

lheto de missa, caderno das cele-
brações dominicais da Palavra de 

Deus, galeria de fotos...



Comunidade em Oração 
Liturgia para o 33º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 18.11.2018

- Em Cristo, a vida em plenitude que permanece para sempre, alcançada em meio ao que passa 
- 2º Dia Mundial dos Pobres (Misericordia et Misera, 21)
- 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 2366           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 319) 
Ref. Quem 
nos separa-
rá? Quem vai 
nos separar?/ 
Do amor de 
Cristo, quem 

nos separará?/ Se ele é por nós, 
quem será, quem será contra 
nós?/ Quem vai nos separar do 
amor de Cristo, quem será?

Anim.: As contínuas inovações da 
tecnologia, o desgaste natural das 
coisas ou fenômenos extraordiná-
rios, como incêndios e intempé-
ries da natureza, nos fazem sentir 
quanto tudo é passageiro. Nessa 
realidade, a fé nos revela o que 
nunca passará e o que vale a pena 
viver.  

A. (Nº 49) /: Ó Pai, somos nós o 
povo eleito que Cristo veio reu-
nir.:/

1. Pra viver da sua vida, aleluia, o 
Senhor nos enviou, aleluia.

2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, 
o Senhor nos enviou, aleluia.

8. Pra construir um mundo novo, 
aleluia, o Senhor nos...

9. Pra caminhar na esperança, ale-
luia, o Senhor nos...

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

A. Amém.
P. Que o amor e a paz de Nosso Se-

nhor Jesus Cristo, cujas palavras 
nunca passarão, estejam convos-
co. 

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

A vida na liturgia
P. (2º Dia Mundial dos Pobres – 

Mensagem do Papa: “Este pobre 
grita e o Senhor escuta” / quinta-
-feira, dia nacional e universal de 

ação de graças / domingo próxi-
mo, Solenidade de Cristo Rei, iní-
cio da Campanha da Evangeliza-
ção no Brasil e conclusão do Ano 
Nacional do Laicato com encon-
tro diocesano de leigos e leigas 
em Erechim ...)

Ato penitencial 
P. Na agitação de nossos dias, cor-

re-se o risco de não reservarmos 
tempo para o diálogo com as pes-
soas e com Deus; de perdermos 
de vista o essencial da vida. Tam-
bém, como diz o Papa Francisco, 
que o grito dos pobres que chega 
até Deus não chegue aos nossos 
ouvidos e permaneçamos indife-
rentes. Invoquemos a misericór-
dia divina. (Pausa)

L. Senhor, que fareis os justos bri-
lhar como estrelas, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos preparais um lu-

gar junto do Pai, tende piedade de 
nós.

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

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

Glória
(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 irmão, sois o nosso reden-
tor.

3. Senhor, Espírito Santo, Deus 

de amor,/ nós vos adoramos e 
vos glorificamos/ por nos con-
duzirdes por Cristo a nosso Pai.

P. OREMOS! Senhor nosso 
Deus, fazei que a nossa alegria 
consista em vos servir de todo 
o coração, pois só teremos fe-
licidade completa, servindo a 
vós, o criador de todas as coi-
sas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 33º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 677-679)
Anim. Em meio às muitas ativida-

des e provações da breve vida pre-
sente, somos exortados a viver a 
esperança com o coração fixo nas 
coisas que não passam.

1ª Leitura: Dn 12,1-3 
L. Leitura da Profecia de Daniel. 
Naquele tempo, se levantará Mi-

guel, o grande príncipe, defensor 
dos filhos de teu povo; e será um 
tempo de angústia, como nunca 
houve até então, desde que co-
meçaram a existir nações. Mas, 
nesse tempo, teu povo será salvo, 
todos os que se acharem inscri-
tos no Livro. Muitos dos que dor-
mem no pó da terra despertarão, 
uns para a vida eterna, outros 
para o opróbrio eterno. Mas os 
que tiverem sido sábios brilharão 
como o firmamento; e os que ti-
verem ensinado a muitos homens 
os caminhos da virtude brilharão 
como as estrelas, por toda a eter-
nidade. - Palavra do Senhor

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 15(16)
S. Guardai-me, ó Deus, porque em 

vós me refugio!
A. Guardai-me, ó Deus, porque 

em vós me refugio!



S. 1. - Ó Senhor, sois minha he-
rança e minha taça,* meu destino 
será seguro em vossas mãos! - Te-
nho sempre o Senhor ante meus 
olhos,* pois se o tenho a meu lado 
não vacilo.

A. Guardai-me, ó Deus, porque 
em vós me refugio!

2. = Eis por que meu coração está 
em festa,+ minha alma rejubila 
de alegria,* e até meu corpo no 
repouso está tranquilo; - pois não 
haveis de me deixar entregue à 
morte,* nem vosso amigo conhe-
cer a corrupção. 

3. - Vós me ensinais vosso caminho 
para a vida;* junto a vós, felici-
dade sem limites, - delícia eterna 
e alegria ao vosso lado!* Delícia 
eterna e alegria ao vosso lado!

2ª Leitura: Hb 10,11-14.18 
L. Leitura da Carta aos Hebreus. 
Todo sacerdote se apresenta dia-

riamente para celebrar o cul-
to, oferecendo muitas vezes os 
mesmos sacrifícios, incapazes 
de apagar os pecados. Cristo, 
ao contrário, depois de ter ofe-
recido um sacrifício único pelos 
pecados, sentou-se para sempre 
à direita de Deus. Não lhe resta 
mais senão esperar até que seus 
inimigos sejam postos debaixo de 
seus pés. De fato, com esta única 
oferenda, levou à perfeição defi-
nitiva os que ele santifica. Ora, 
onde existe o perdão, já não se 
faz oferenda pelo pecado. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 13,24-32 
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. É preciso vigiar e ficar de pron-

tidão; em que dia o Senhor há de 
vir, não sabeis não!

A. Aleluia, aleluia, aleluia!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por Marcos 
(13,24-32). 

A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus disse a 

seus discípulos: “Naqueles dias, 
depois da grande tribulação, o sol 
vai se escurecer, e a lua não bri-

lhará mais, as estrelas começarão 
a cair do céu e as forças do céu se-
rão abaladas. Então vereis o Filho 
do Homem vindo nas nuvens com 
grande poder e glória. Ele envia-
rá os anjos aos quatro cantos da 
terra e reunirá os eleitos de Deus, 
de uma extremidade à outra da 
terra. Aprendei, pois, da figueira 
esta parábola: quando seus ramos 
ficam verdes e as folhas começam 
a brotar, sabeis que o verão está 
perto. Assim também, quando vir-
des acontecer essas coisas, ficai 
sabendo que o Filho do Homem 
está próximo, às portas. Em ver-
dade vos digo, esta geração não 
passará até que tudo isto aconte-
ça. O céu e a terra passarão, mas 
as minhas palavras não passarão. 
Quanto àquele dia e hora, nin-
guém sabe, nem os anjos do céu, 
nem o Filho, mas somente o Pai”. 
- Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram 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 
direita do Pai. E de novo há de 
vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu Reino 
não terá fim. 

P. Creio no Espírito Santo, 

A. Senhor que dá a vida, e proce-
de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, 
A. una, santa, católica e 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.

Preces dos fiéis
P. Na disposição de vivermos volta-

dos ao que permanece para a vida 
eterna, apresentemos nossas pre-
ces a Deus, que “sempre responde 
ao pobre com uma intervenção de 
salvação para cuidar das feridas 
da alma e do corpo, para repor a 
justiça e para ajudar a recuperar 
uma vida com dignidade”. 

A. Por vosso amor, ouvi-nos, Se-
nhor!

L. 1. Para buscarmos e transmitir-
mos a verdadeira sabedoria que 
faz conhecer o que é fundamental 
e permanente na vida, peçamos, 
irmãos.

2. Para que todos, conforme suas 
responsabilidades e ocupações, 
cuidem zelosamente da casa co-
mum, conscientes de que nela se 
decide a eternidade, peçamos, ir-
mãos.

3. Para que as pessoas em situação 
de angústia e de falta de sentido 
para a vida reencontrem a espe-
rança e o alento de que necessi-
tam, peçamos, irmãos.

4. Para que o Dia de Ação de Gra-
ças, quinta-feira, nos ajude a cul-
tivar sempre o espírito de gratidão 
a Deus e a solidariedade fraterna, 
peçamos, irmãos.

5. Pelo encontro diocesano de lei-
gos no próximo domingo, em Ere-
chim, no encerramento do Ano 
do Laicato no Brasil, peçamos, 
irmãos.

6. Para vivermos ativamente a 
Campanha para a Evangelização 
a ser iniciada no próximo domin-
go em todas as comunidades ca-
tólicas de nosso País, peçamos, 
irmãos.

7. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, a graça da 



solidariedade permanente com os 
pobres e de vivermos de tal modo 
neste mundo que possamos estar 
convosco na eternidade. Por Cris-
to, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Gestos concretos de doação 

aos irmãos e o rito da oferta na 
celebração litúrgica nos ajudam 
a viver o desprendimento e a ge-
nerosidade da partilha dos bens e 
dos dons recebidos.

A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o 
que temos é tão pouco pra dar./ 
Mas este pouco nós queremos 
com os irmãos compartilhar.

1. Queremos nesta hora, dian-
te dos irmãos,/ comprometer a 
vida, buscando a união.

2. Sabemos que é difícil os bens 
compartilhar,/ mas com a tua 
graça, Senhor, queremos dar.

3. Olhando teu exemplo, Senhor, 
vamos seguir,/ fazendo o bem a 
todos, sem nada exigir.

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

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

P. Concedei, Senhor nosso Deus, 
que a oferenda colocada sob o 
vosso olhar nos alcance a gra-
ça de vos servir e a recompen-
sa de uma eternidade feliz. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística V 
(Missal, p. 496)

Prefácio O Dia do Senhor
(Missal, p. 436)

Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças e bendizer-vos, Senhor, 
Pai santo, fonte da verdade e da 
vida, porque, neste domingo festi-
vo, nos acolhestes em vossa casa. 
Hoje, vossa família, para escutar 
vossa palavra e repartir o pão con-
sagrado, recorda a ressurreição do 
Senhor, na esperança de ver o dia 
sem ocaso, quando a humanidade 
inteira repousará junto de vós. En-
tão, contemplaremos vossa face e 

louvaremos sem fim vossa miseri-
córdia. Por isso, cheios de alegria 
e esperança, unimo-nos aos anjos 
e a todos os santos, cantando (di-
zendo) a uma só voz...

A. (Nº 243 - solo e repetição) Santo, 
santo, santo é o Senhor!/ Ó Deus 
do universo, Deus nosso cria-
dor!/ No céu, na terra brilha 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 salva-
dor!/ Ó vem nos perdoar no teu 
imenso amor!/ Ó vem nos conso-
lar no teu imenso amor!

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

pão, toda vez que se bebe des-
te vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e esse fica esperan-
do sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofere-
cidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a N., que é Bispo desta Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que 
na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: A comunhão de que partici-

pamos nos lança para a eternidade 
feliz para a qual levaremos aquilo 
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que não passa e que tivermos cul-
tivado nesta vida. 

A. (Nº 283) 1. É bom estarmos 
juntos à mesa do Senhor/ e, uni-
dos na alegria, partir o pão do 
amor.

Ref. Na vida caminha quem come 
deste pão./ Não anda sozinho 
quem vive em comunhão.

2. Embora sendo muitos, é um 
o nosso Deus./ Com ele vamos 
juntos, seguindo os passos seus.

3. Formamos a Igreja, o corpo do 
Senhor;/ que, em nós, o mundo 
veja a luz do seu amor.

4. Foi Deus quem deu outrora, ao 
povo o pão do céu;/ porém, nos 
dá agora o próprio Filho seu.

5. Será bem mais profundo o en-
contro, a comunhão,/ se formos 
para o mundo sinal de salvação.

6. A nossa Eucaristia ajude a sus-
tentar/ quem quer no dia-a-dia 
o amor testemunhar.

 
P. OREMOS! Tendo recebido em 
comunhão o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, concedei, 
ó Deus, possa esta Eucaristia 
que ele mandou celebrar em 
sua memória fazer-nos crescer 
em caridade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Para o Papa Francisco, o 
Dia Mundial dos Pobres, neste 
domingo, é “a mais digna prepa-
ração para bem viver a solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei 
do Universo – domingo próximo 
- que Se identificou com os mais 
pequenos e os pobres e nos há de 
julgar sobre as obras de miseri-
córdia”.

A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Se-
nhor, eu quero estar, eu quero 
estar./ Sempre ao teu lado, ó Se-
nhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus volte para vós o seu olhar, 

vos mostre o caminho a seguir 
e vos proteja ao percorrê-lo. E 
abençoe-vos Deus todo-poderoso 

e fonte da vida, Pai e Filho e Es-
pírito Santo. 

A. Amém. 
P. Anunciai a todos as palavras de 

vida eterna de Nosso Senhor Je-
sus Cristo; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 
                      

Campanha para a
Evangelização:

Na solenidade de Cristo Rei, próxi-
mo domingo, 25, a Igreja no Brasil 
iniciará a Campanha para a Evan-
gelização, cujo encerramento será 
no terceiro domingo de Advento, 
dia 16 de dezembro, com a cole-
ta para a ação evangelizadora da 
Igreja no País. O tema da Campa-
nha é: “Evangelizar partindo de 
Cristo”. O lema: “EvangeliJá”

Destino da coleta: 45% para a pró-
pria diocese; 20% para os Regio-
nais da CNBB; 35% para a CNBB 
nacional.

Oração da Campanha para a 
Evangelização:

Deus, nosso Pai, quereis a salva-
ção de todos os povos da terra. / 
Nós vos pedimos que susciteis em 
nós o compromisso com a Evan-
gelização, para que conheçam a 
vida que de vós provém. / Nós 
vos pedimos que nossos projetos 
evangelizadores sirvam para nos-
sa santificação e da sociedade in-
teira que, assim, será justa, frater-
na e solidária. / Nós vos pedimos 
que, em nossas comunidades e em 
toda a Igreja no Brasil, cresça o 
sentimento de partilha e que, por 
meio do testemunho de comunhão 
e da Coleta para a Evangelização, 
todas as comunidades recebam a 
força do Evangelho. – Amém.

 
Leituras da Semana: 
ia 19/11, 2ªf, S. Roque Gonzáles, 

Afonso Rodrígues e João del 
Castilho: Ap 1,1-4; 2,1-5; Sl 1,1-
2.3.4.6(R/.Ap 2,7b); Lc 18,35-43; 
dia 20/11, 3ªf: Ap 3,1-6.14-22; Sl 
14(15); Lc 19,1-10;  dia 21/11, 
4ªf, Apresentação de N. Sra.: 
Zc 2,14-17; Cânt.Lc 1,46-47.48-
49.50-51.52-53.54-55(R/.49); 
Mt 12,46-50; dia 22/11, 5ªf, 

Sta. Cecília: Ap 5,1-10; Sl 
149,1-2.3-4.5-6a.9b(R/.Ap 5,10); 
Lc 19,41-44; dia 23/11, 6ªf: S. 
Clemente I e S. Columbano: Ap 
10,8-11;  Sl 118(119); Lc 19,45-
48;  dia 24/11, sáb.: Sto André 
Dung-Lac e Comps. Mts: Ap 
11,4-12; Sl 143(144); Lc 20,27-
40; dia 25/11, dom., 34º  do TC-
B: Nosso senhor Jesus Cristo 
Rei do Universo: Dn 7,13-14; Sl 
92(93); Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37 
(“Eu sou Rei”).

Lembretes: 
- Terça-feira, dia de oração e ação 

pelas crianças – 19h30, reunião 
da Área Pastoral de Severiano de 
Almeida, em Severiano de Al-
meida; 19h30, reunião da Área 
de Aratiba em Aratiba; reunião da 
assessoria regional do serviço de 
evangelização da juventude, na 
sede do Secretariado Regional da 
CNBB, Porto Alegre.

- De terça a quinta-feira, reunião do 
Conselho Permanente da CNBB, 
Brasília, com participação de 
Dom José.

- Sábado, reunião da equipe de 
coordenação do Núcleo dos Re-
ligiosos da Diocese de Erexim, 
no Santuário de N. Sra. da Santa 
Cruz;  19h, Crismas, na igreja São 
João Batista, Marcelino Ramos. 

- Sábado e domingo, reunião de 
Assessoria, comunicadores e ar-
ticuladores Arqui/Diocesanos do 
Serviço de Evangelização da Ju-
ventude, no Centro de Espiritua-
lidade Cristo Rei, São Leopoldo.

- Domingo - Solenidade de Cris-
to Rei, início da Campanha para 
a Evangelização, conclusão do 
Ano Nacional do Laicato - das 
13h30min às 17h, encontro dio-
cesano de leigos/as para encerra-
mento do Ano do Laicato, no Gi-
násio da URI, Erexim.

 Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

 notícias, artigos, informativo 
diocesano e de paróquias de cada 
semana, jornal mensal, este fo-

lheto de missa, caderno das cele-
brações dominicais da Palavra de 

Deus, galeria de fotos...



Comunidade em Oração 
Liturgia para o 34º DTC-B, solenidade de J. Cristo Rei do Universo - 25.11.2018
- No “trono” da Cruz, resplandece a realeza de Cristo, Servo humilde e Senhor da história
- Campanha para a Evangelização – Evangelizar partindo de Cristo
- Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas – Conclusão do Ano Nacional do Laicato 
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica:  BRANCO             Ano 40 - Nº 2367       Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 175) 
/:Honra, glória, 
poder e louvor,/ 
a Jesus, nosso 
Deus e Senhor!:/

Anim.: Neste último domingo do 
Ano Litúrgico, dia dos leigos e lei-
gas, com a con clusão do Ano Na-
cional do Laicato, proclamamos 
Cristo nosso Rei e Senhor, reno-
vando o compromisso de anunciar 
e testemunhar seu reino de amor, 
justiça e verdade, como nos pede 
a Campanha para a Evangelização 
que hoje também iniciamos.  

A. (Nº 37) 1. Nossa fé no mesmo 
Deus nos reuniu./ Seu amor em 
Jesus Cristo nos uniu./ Em Je-
sus de Nazaré somos irmãos,/ 
o mundo inteiro nos chama de 
Cristãos./ Relembrando aquilo 
que Jesus pediu/ que soubésse-
mos viver no seu amor,/ reuni-
mos nesta ceia de amizade,/ a 
comunidade do povo do Senhor.

Ref. /:Somos cidadãos do Reino,/ 
do reino de Jesus de Nazaré.:/

2. Ao redor da mesa santa do Se-
nhor/ nossa gente se faz povo 
por amor./ Em Jesus de Nazaré 
somos irmãos/ e carregamos a 
história em nossas mãos./ Cada 
vez que oferecemos vinho e pão/ 
que se tornam nosso ponto de 
união,/ reviveremos num mo-
mento de unidade/ a eternidade 
da nossa religião.

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Cristo, Rei 

do Universo, que anuncia o reino 
do serviço, do amor, da justiça e 
da paz, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. ( ... início da Campanha para a 

Evangelização – Evangelizar par-
tindo de Cristo / Dia nacional dos 
leigos e leigas no Brasil / encer-
ramento do Ano Nacional do Lai-
cato, com encontro de leigos em 
Erexim /...)

Ato penitencial 
P. Em Cristo, Rei pelo serviço e 

pelo testemunho da verdade, que 
nos trouxe a bênção da vida, per-
dida pelo pecado, abramos o co-
ração ao arrependimento para 
alcançarmos o perdão de nossas 
faltas e a força de sermos sal, luz 
e fermento na realização de seu 
Reino. (Pausa)

L. Senhor, Rei do Universo, que 
conduzis a nossa história, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, Testemunha fiel, que nos 

lavastes de nossos pecados, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, rei pacífico, que, com a 

força do Pai, nos libertais dos ma-
les que nos afligem, tente piedade 
de nós.

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

Glória
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas al-

turas! 
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra! 
A. Glória, glória, aleluia!
/:Glória! Glória nos céus!/ Paz na 

terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai! 

Glória a Deus criador,/ que no 
Filho tornou-se o Senhor Deus 
da vida!

2. Glória a Deus, glória ao Filho! 
Glória a Deus, nosso irmão!/ 
Nos remiu do pecado, nos abriu 
novo reino!/ 

3. Glória ao Espírito Santo, Deus 
que nos santifica!/ Glória a Deus 
que nos une a caminho do Pai!

4. Glória a Deus uno e santo: Pai, 
Espírito e Filho!/ Glória a Deus 
uno e trino! Glória a Deus co-
munhão!

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que dispusestes res-
taurar todas as coisas no vosso 
amado Filho, Rei do universo, 
fazei que todas as criaturas, li-
bertas da escravidão e servindo 
à vossa majestade, vos glorifi-
quem eternamente. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 34º DTC-

-B, solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Rei do Universo, 
Paulinas-Paulus, p. 680-682)

Anim. A realeza de Cristo não está 
no poder e distinção, mas no ser-
viço ao Pai e aos irmãos e no tes-
temunho da verdade que liberta.

1ª Leitura: Dn 7,13-14 
L. Leitura da profecia de Daniel.
“Continuei insistindo na visão no-

turna, e eis que, entre as nuvens 
do céu, vinha um como filho de 
homem, aproximando-se do An-
cião de muitos dias, e foi condu-
zido à sua presença. Foram-lhe 
dados poder, glória e realeza, e 
todos os povos, nações e línguas 
o serviam: seu poder é um poder 
eterno que não lhe será tirado, e 
seu reino, um reino que não se 
dissolverá”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 92(93)
S. Deus é Rei e se vestiu de majes-

tade, glória ao Senhor!
A. Deus é Rei e se vestiu de ma-

jestade, glória ao Senhor!
S. 1. Deus é Rei e se vestiu de ma-

jestade, / revestiu-se de poder e de 
esplendor! 

2. Vós firmastes o universo inaba-
lável, / vós firmastes vosso trono, 
desde a origem, / desde sempre, ó 
Senhor, vós existis. 

3. Verdadeiros são os vossos teste-
munhos, / refulge a santidade em 
vossa casa, / pelos séculos dos sé-
culos, Senhor! 

2ª Leitura: Ap 1,5-8 
L. Leitura do Livro do Apocalipse.
Jesus Cristo é a testemunha fiel, 

o primeiro a ressuscitar dentre 
os mortos, o soberano dos reis 
da terra. A Jesus, que nos ama, 
que por seu sangue nos libertou 
dos nossos pecados e que fez de 
nós um reino, sacerdotes para 
seu Deus e Pai, a ele a glória e 
o poder, em eternidade. Amém.  
Olhai! Ele vem com as nuvens, 
e todos os olhos o verão, também 
aqueles que o traspassaram. To-
das as tribos da terra baterão no 
peito por causa dele. Sim. Amém! 
“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o 
Senhor Deus, “aquele que é, que 
era e que vem, o Todo-poderoso”. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 18,33b-37 
 A. Aleluia...
L. É bendito aquele que vem vin-

do, que vem vindo em nome do 
Senhor, e o Reino que vem, seja 
bendito, ao que vem e a seu Rei-
no, o louvor!

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Pilatos cha-

mou Jesus e perguntou-lhe: “Tu 
és o rei dos judeus?” Jesus res-
pondeu: “Estás dizendo isto por 
ti mesmo, ou outros te disseram 
isto de mim?” Pilatos falou: “Por 

acaso, sou judeu? O teu povo e os 
sumos sacerdotes te entregaram a 
mim. Que fizeste?” Jesus respon-
deu: “O meu reino não é deste 
mundo. Se o meu reino fosse deste 
mundo, os meus guardas lutariam 
para que eu não fosse entregue 
aos judeus. Mas o meu reino não 
é daqui”.  Pilatos disse a Jesus: 
“Então tu és rei?” Jesus respon-
deu: “tu o dizes: eu sou rei. Eu 
nasci e vim ao mundo para isto: 
para dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade es-
cuta a minha voz”. - Palavra da 
Salvação. 

Homilia - Profissão da fé
Preces dos fiéis

P. Sem a graça divina, não podere-
mos servir a Cristo, nosso Rei e 
Senhor. Confiantes, apresentemos 
nossas preces a Deus Pai. 

A. Em vosso amor, atendei-nos, ó 
Senhor.

L. 1. Para que o Ano Nacional do 
Laicato se prolongue na ação dos 
leigos e leigas nas organizações 
da sociedade civil, rezemos, ir-
mãos.

2. Para que, com o impulso do Ano 
Nacional do Laicato, os leigos e 
leigas fortaleçam a Igreja em sua 
ação evangelizadora, rezemos, ir-
mãos.

2. Para que as atividades de leigos 
e leigas neste ano e o seu encon-
tro neste domingo, em Erexim, 
desencadeie a formação dos seus 
conselhos nas paróquias e na Dio-
cese, rezemos, irmãos. 

4. Para sermos servidores do Rei-
no no testemunho da verdade no 
mundo marcado pela mentira e 
falsidade, rezemos, irmãos.

5. Para participarmos ativamente 
da Campanha para a Evangeli-
zação em nossa Igreja Católica a 
partir deste domingo, no Brasil, 
rezemos, irmãos.

6. ...
P. Nesta solenidade de Cristo Rei, 

cujo Reino queremos testemunhar 
e na conclusão do Ano Nacional 
do Laicato, 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.: Apresentemos a Deus, em 

nosso rito de oferta, as atividades 
desenvolvidas pelos leigos e lei-
gas neste seu Ano Nacional. 

A. (Nº 211) 1. Juntos estamos 
pra o mundo trazer, fazendo a 
oferta do pão./ Pão que resume 
o trabalho sem fim e o vinho de 
nossa canção./ Pomos no altar 
nossa inquietação: “Amar a jus-
tiça e a paz.”

Ref. /:Saber que virás, saber que 
estarás/ partindo entre os po-
bres o pão.:/

2. A sede de todos os homens sem 
luz, a dor e a triste opressão,/ o 
ódio de tantos que morrem sem 
fé, cansados de tanta ilusão./ 
Nesta patena de nossa oblação 
aceita a vida, Senhor.

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

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

P. Oferecendo-vos estes dons 
que nos reconciliam convosco, 
nós vos pedimos, ó Deus, que 
o vosso próprio Filho conceda 
paz e união a todos os povos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III 
(Missal, p. 482)

Pref.: “Cristo, rei do universo” 
(Missal, p. 384-385)

P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-po-
deroso. Com óleo de exultação, 
consagrastes sacerdote eterno e 
rei do universo vosso Filho úni-
co, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
Ele, oferecendo-se na cruz, vítima 
pura e pacífica, realizou a reden-
ção da humanidade. Submetendo 



ao seu poder toda criatura, entre-
gará à vossa infinita majestade um 
reino eterno e universal: reino da 
verdade e da vida, reino da santi-
dade e da graça, reino da justiça, 
do amor e da paz. Por essa razão, 
hoje e sempre, nós nos unimos 
aos anjos e arcanjos, aos queru-
bins e serafins, e a toda a milícia 
celeste cantando a uma só voz:

A. (Nº 236) Ref. Santo, Santo, 
Santo, sois vós, Senhor nosso 
Deus!

1. O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória.

2. Hosana, hosana, hosana, hosa-
na nas alturas.

3. Bendito o que vem, bendito, 
em nome do Senhor.

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 

DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa (...), 
o nosso bispo (...), com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 

que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Cristo, o Senhor do Reino, 

nos convida para a Eucaristia, na 
qual antecipa o banquete em seu 
Reino eterno para todos os que, 
como Ele, testemunham a verda-
de.

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 
afirmar:/ o reino da verdade, eu 
vim testemunhar./ Se tens auto-
ridade, foi Deus que concedeu,/ 
não vás fazer mau uso de um 
dom que não é teu!



5. Com Cristo e os irmãos nós 
viemos comungar/ e a força des-
ta ceia nos há de transformar./ 
Queremos ser um povo, formar 
feliz nação,/ em que justiça e 
paz – no amor – se abraçarão.

P. OREMOS! Alimentados pelo 
pão da imortalidade, nos vos 
pedimos, ó Deus, que, glorian-
do-nos de obedecer na terra 
aos mandamentos de Cristo, 
Rei do universo, possamos 
viver com ele eternamente no 
reino dos céus. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)

Anim. Servidores do Reino, como 
Cristo, devemos abraçar o serviço 
humilde do amor e testemunhar 
a verdade que liberta e dá a vida. 
Ele estará sempre conosco.

A. (Nº 495) Ref. Eis que eu vou 
proclamar tua vida./ Sim, eu 
vou anunciar teu amor./ Livre 
pra poder amar./ Feliz por que-
rer te anunciar./ Pronto para es-
cutar quando tua voz me falar!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos li-

vre sempre de toda adversidade 
e derrame sobre vós as suas bên-
çãos. 

A. Amém. 
P. Torne os vossos corações atentos 

à sua palavra, a fim de que trans-
bordeis de alegria divina.

A. Amém. 
P. Assim, abraçando o bem e a jus-

tiça, possais correr sempre pelo 
caminho dos mandamentos divi-
nos e tornar-vos co-herdeiros dos 
Santos. 

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus Criador e 

Providente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém. 
P. Proclamai a todos que Jesus 

Cristo é o Senhor, Rei do Uni-
verso; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

A Campanha
para a Evangelização 2018

1. Criada em 1997, durante a As-
sembleia Geral da CNBB, e ini-
ciada em 1998, a Campanha para 
a Evangelização tem como objeti-
vo favorecer a vivência do tempo 
litúrglco do Advento e mobilizar 
todos para uma Coleta Nacional 
que ofereça recursos a serem apli-
cados na sustentação do trabalho 
missionáno no Brasil. Tal inicia-
tiva considera a ajuda para dioce-
ses de regiões mais desassistidas e 
necessitadas.

2. O objetivo da Campanha é 
(também) despertar os(as) discí-
pulos(as) missionários(as) para 
o compromisso evangelizador e 
para a responsabilidade com a 
susten tação das atividades pasto-
rais no Brasil.

3. A abertura da Campanha para a 
Evangelização é realizada na So-
lenidade do Cristo Rei e Dia dos 
Cristãos Leigos e Leigas, encer-
ramento do Ano Litúrgiico. Este 
ano. no dia 25 de novembro.  A 
conclusão acontece no 3º Domin-
go do Advento, tempo de prepa-
ração e alegre espera do Senhor 
que vem e enche a terra inteira 
de alegria, celebrada dia 16 de 
dezembro, quando deve ser reali-
zada, em todas as comunidades, a 
coleta para a ação evangelizadora 
no Brasil.

4. A Campanha para a Evangeli-
zaçao 2018 acontece em sintonia 
com a Exortação Apostólica do 
Papa Francisco: Goudete et Ex-
sultate, sobre o chama do à santi-
dade no mundo atual, com o lema: 
“Evangelizar partindo de Cristo”.

5. No Tempo Pascal (deste ano de 
2018), o Papa Francisco ofereceu 
a toda a Igreja uma exortação so-
bre a santidade. A santidade e a 
evangelização caminham juntas, 
pois todo o projeto evangelizador 
nasce do encontro pessoal com 
Jesus de Nazaré, no qual desco-
brimos sua predileção pelo ser hu-
mano, buscando-o e alcançando-o 
com sua misericórdia.

6. Os homens e as mulheres, alcan-
çados pelo amor dc Deus ofere-
cido na pessoa de Jesus, tornam-

-se anunciadores desse amor. O 
Evangelho contagia e faz conta-
giar. Todo o projeto evangelizador 
tem como único fim a santificação 
de todos os que fizeram a expe-
riência com Jesus (do texto-base 
da Campanha para a Evangeliza-
ção 2018).

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

união coordenadores da Cáritas 
no Centro Dioc. de Past.

- Sábado, das 09h às 16h, retiro da 
Past. da Criança; 20h, crismas na 
ig. S. Caetano, Severiano de Al-
meida. 

- Domingo, 1º D. Adv. B - 
09h30min, Crismas, ig. S. Tiago, 
Aratiba. 

Leituras da semana:
dia 26/11, 2ªf: Ap 14,1-3.4b-5;  Sl 

23(24); Lc 21,1-4; dia 27/11, 3ªf: 
Ap 14,14-19; Sl 95(96); Lc 21,5-
11; dia 28/11, 4ªf: Ap 15,1-4; Sl 
97(98); Lc 21,12-19; dia 29/11, 
5ªf: Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; 
Sl 99(100); Lc 21,20-28; dia 
30/11, 6ªf, André: Rm 10,9-18; Sl 
18(19A); Mt 4,18-22; dia 1º/12, 
sáb.: Ap 22,1-7; Sl 94(95); Lc 
21,34-36; dia 02/12, dom., 1º do 
Advento: Jr 33,14-16; Sl 24(25); 
1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
(Fim do mundo).

Oração da Campanha para a 
evangelização

Deus, nosso Pai, quereis a salva-
ção de todos os povos da terra. / 
Nós vos pedimos que susciteis em 
nós o compromisso com a Evan-
gelização, para que conheçam a 
vida que de vós provém. / Nós 
vos pedimos que nossos projetos 
evangelizadores sirvam para nos-
sa santificação e da sociedade in-
teira que, assim, será justa, frater-
na e solidária. / Nós vos pedimos 
que, em nossas comunidades e em 
toda a Igreja no Brasil, cresça o 
sentimento de partilha e que, por 
meio do testemunho de comunhão 
e da Coleta para a Evangelização, 
todas as comunidades recebam a 
força do Evangelho. – Amém.
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