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1. RITOS
INICIAIS

A. Canto Lit. 
2016/16 e can-
tos de Maria/16) 
Ref. /:Maria, 
Mãe do puro 
amor,/ rogai por 

nós, Rainha da paz!:/ 
Anim.: I  niciamos o novo ano ben-

dizendo a Deus pela maternidade  
divina de Maria, por quem nos 
deu seu Filho Jesus, nossa PAZ, 
que derrubou o muro da separação 
para formar um só povo. Que Ele 
nos ajude a vivermos como irmãos 
e irmãs, sem preconceitos e exclu-
sões, para termos a paz que tanto 
desejamos para todos em cada dia 
deste novo ciclo anual. 

A. (Cantos dedicados a Maria/1) 1. 
Tu és a glória de Jerusalém! Ave, 
Maria!/ És a alegria do Povo de 
Deus! Ave, Maria!

2. Tu és a honra da humanidade! 
Ave, Maria!/ És ditosa por Deus 
escolhida! Ave, Maria!

3. Das tuas mãos nos vieram prodí-
gios! Ave, Maria!/ És o refúgio do 
Povo de Deus! Ave, Maria!

4. O que fizeste agradou ao Senhor! 
Ave, Maria!/ Bendita sejas por 
Deus poderoso! Ave Maria!

5. Povos da terra, louvai a Maria! 
Ave, Maria!/ Eternamente acla-
mai o Seu nome! Ave, Maria!

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

A. Amém.
P. Que, hoje e ao longo deste ano 

novo, a misericórdia e o perdão de 
Deus Pai, que, pela Maternidade 
divina de Maria, no Espírito Santo, 
nos dá Cristo, nossa Paz, estejam 
convosco. 

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

A vida na liturgia
P. (... Oitava de Natal / Solenidade 

da Mãe de Deus, Maria / Passagem 

de ano – confraternizações, men-
sagens, votos, projetos para um 
novo período anual / 52º Dia Mun-
dial da Paz – “A boa política está a 
serviço da paz” / posse dos novos 
governantes do País e dos Estados 
– novos membros do Legislativo 
Federal e Estadual) 

Ato penitencial
P. São Tiago diz que “o fruto da jus-

tiça é semeado em paz por aque-
les que praticam a paz”. Peçamos 
perdão a Deus pelas vezes que não 
cultivamos relações pacíficas e 
imploremos sua clemência pelas 
situações de divisão, de ódio, de 
discriminação e seus responsáveis.  

L. Senhor, Filho de Deus, que, nas-
cendo da Virgem Maria, vos fizes-
tes nosso irmão, tende piedade de 
nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que assumindo a nossa 

condição humana, conheceis e 
compreendeis nossa fraqueza, ten-
de piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do 

Pai, que fazeis de nós uma só fa-
mília, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 432) 1. Glória a Deus e paz 

na terra! Hinos cantemos de lou-
vor,/hinos de paz e de alegria, hi-
nos dos anjos do Senhor.

Ref. /:Gló...ria a Deus nas altu-
ras!:/

2. Foi nessa noite venturosa do 
nascimento do Senhor,/ que an-
jos de voz harmoniosa deram a 
Deus o seu louvor.

3. Vinde juntar-vos aos pastores. 
Vinde com eles a Belém./ Vinde 
correndo pressurosos, o salvador 
enfim nos vem!

P. OREMOS. Ó Deus, que pela 
virgindade fecunda de Maria 
destes à humanidade a salva-
ção eterna, dai-nos contar sem-
pre com a sua intercessão, pois 
ela nos trouxe o autor da vida. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Solenida-

de da Santa Mãe de Deus, Maria, 
Paulinas-Paulus, p. 722-724)

Anim.: Guardando no coração, 
como Maria, tudo o que se pas-
sou em relação a seu Filho Jesus, 
a nossa Paz, poderemos viver bem 
este novo ano. 

1ª Leitura: Nm 6,22-27 
L. Leitura do Livro dos Números.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: 

“Fala a Aarão e a seus filhos: Ao 
abençoar os filhos de Israel, di-
zei-lhes: ‘O Senhor te abençoe e 
te guarde! O Senhor faça brilhar 
sobre ti a sua face, e se compade-
ça de ti! O Senhor volte para ti 
o seu rosto e te dê a paz!’ Assim 
invocarão o meu nome sobre os 
filhos de Israel, e eu os abençoa-
rei”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
 

Salmo: 66(67)
S. /:Que Deus nos dê a sua graça e 

sua bênção.:/
A. /:Que Deus nos dê a sua graça e 

sua bênção.:/
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça 

e sua bênção,* e sua face resplan-
deça sobre nós! - Que na terra se 
conheça o seu caminho* e a sua 
salvação por entre os povos.

2. - Exulte de alegria a terra inteira,* 
pois julgais o universo com justiça; 
- os povos governais com retidão,* 
e guiais, em toda a terra, as nações.

3. - Que as nações vos glorifiquem, 
ó Senhor,* que todas as nações vos 



glorifiquem! - Que o Senhor e nos-
so Deus nos abençoe,* e o respei-
tem os confins de toda a terra!

2ª Leitura: Gl 4,4-7 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Gálatas.
Irmãos: Quando se completou o 

tempo previsto, Deus enviou o seu 
Filho, nascido de uma mulher, 
nascido sujeito à Lei, a fim de res-
gatar os que eram sujeitos à Lei 
e para que todos recebêssemos 
a filiação adotiva. E porque sois 
filhos, Deus enviou aos nossos 
corações o Espírito do seu Filho, 
que clama: Abá - ó Pai! Assim, já 
não és escravo, mas filho; e se és 
filho, és também herdeiro: tudo 
isso por graça de Deus. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 2,16-21 
A. Aleluia...
L. De muitos modos, Deus outrora 

nos falou pelos profetas; nestes 
tempos derradeiros, nos falou pelo 
seu Filho. 

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

Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, os pastores foram 

às pressas a Belém e encontraram 
Maria e José, e o recém-nascido 
deitado na manjedoura. Tendo-o 
visto, contaram o que lhes fora dito 
sobre o menino. E todos os que ou-
viram os pastores ficaram maravi-
lhados com aquilo que contavam. 
Quanto a Maria, guardava todos 
esses fatos e meditava sobre eles em 
seu coração. Os pastores voltaram, 
glorificando e louvando a Deus por 
tudo que tinham visto e ouvido, con-
forme lhes tinha sido dito. Quando 
se completaram os oito dias para a 
circuncisão do menino, deram-lhe 
o nome de Jesus, como fora chama-
do pelo anjo antes de ser concebi-
do. - Palavra da Salvação. 

Homilia
Profissão da fé

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

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

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

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

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

A. E por nós, homens, e para nos-
sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez 
homem.

P. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. 

A. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à di-
reita do Pai.

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

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

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. 

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

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

 
Oração dos fiéis

P. A Deus, fonte de todos os bens e 
doador de todos os dons, apresen-
temos nossas preces, pedindo sua 
graça para realizarmos nossos pro-
jetos para este novo ano. 

A. Por Maria, escutai nossa prece, 
Senhor.

L.1. Para que todas as nações bus-
quem solidariamente a superação 
das guerras, da fome, das migra-
ções forçadas, das ameaças à casa 
comum, peçamos, irmãos. 

2. Para que os recursos financeiros 
e tecnológicos investidos na fabri-
cação de armas sejam aplicados na 
produção de alimentos, na constru-
ção de moradias, no cuidado com a 
saúde, peçamos, irmãos.

3. Para cultivarmos sempre o diá-
logo, a harmonia e o perdão em 
nossas famílias e na comunidade, 
peçamos, irmãos. 

4. Pelos que assumem o Governo 
dos Estados e a Presidência do 
País, com seus secretariados e mi-
nistérios, para que possam exer-
cer o mandato como verdadeiro 
serviço ao povo, especialmente 
aos mais necessitados, peçamos, 
irmãos. 

5. Para que todos os brasileiros vi-
vam seus deveres de cidadãos e 
tenham seus direitos assegurados, 
peçamos, irmãos. 

6. Para que sejam realizadas as re-
formas inadiáveis em nosso País 
para superar as desigualdades so-
ciais e eliminar os privilégios, sem 
o que não há paz verdadeira, peça-
mos, irmãos.

7. (Outras...)
P. “Senhor Deus de misericórdia, 

que nos criastes e nos chamais a 
viver como irmãos e irmãs, dai-nos 
força para sermos cada dia artesãos 
da paz, com olhar de benevolência 
para quem encontrarmos no cami-
nho, e renovai nossos corações e 
nossas mentes, a fim de que o nos-
so jeito de viver revele que ‘somos 
da Paz’, ‘da vossa Paz’!” Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: A exemplo de Maria, rainha 

da paz, coloquemos nossa vida a 
serviço da convivência pacífica 
com todos e apresentemos a Deus 
nossos dons. 

A. (Nº 509; Cantos dedicados a 
Maria/ 6) 1. Sobe a Jerusalém, 
Virgem oferente sem igual./ 
Vai, apresenta ao Pai/ teu meni-
no: luz que chegou no Natal./ E 
junto à sua cruz, quando Deus 
morrer, fica de pé./ Sim, ele te 
salvou,/ mas o ofereceste por nós 
com toda fé. 

2. Nós vamos renovar este sacri-
fício de Jesus:/ morte e ressur-
reição,/ vida que brotou de sua 
oferta na cruz./ Mãe, vem nos 
ensinar a fazer da vida uma 
oblação:/ Culto agradável a 



Deus/ é fazer a oferta do próprio 
coração. 

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

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

P. Ó Deus, que levais à perfeição 
os vossos dons, concedei aos 
vossos filhos, na festa da Mãe 
de Deus, que, alegrando-se com 
as primícias da vossa graça, 
possam alcançar a sua plenitu-
de. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
(Missal, p. 488)

Prefácio da Virgem Maria I
(Missal, p.445)

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, e, na Maternidade 
de Maria, sempre Virgem, celebrar 
os vossos louvores. À sombra do 
Espírito Santo, ela concebeu o vos-
so Filho único e, permanecendo 
virgem, deu ao mundo a luz eter-
na, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 
ele, os anjos cantam vossa gran-
deza, os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a 
nós associar-nos a seus louvores, 
cantando 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. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as coi-
sas: criastes o homem e a mulher 
à vossa imagem e lhes confiastes 
todo o universo, para que, servin-
do a vós, seu Criador, dominassem 
toda criatura. E quando pela deso-
bediência perderam a vossa amiza-
de, não os abandonastes ao poder 
da morte, mas a todos socorrestes 

com bondade, para que, ao procu-
rar-vos, vos pudessem encontrar.

A. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!

P. E, ainda mais, oferecestes mui-
tas vezes aliança aos homens e 
às mulheres e os instruístes pelos 
profetas na esperança da salvação. 
E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo que, chegada a plenitude 
dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso Sal-
vador. 

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado, anun-
ciou aos pobres a salvação, aos 
oprimidos, a liberdade, aos tristes, 
a alegria. E para realizar o vosso 
plano de amor, entregou-se à mor-
te e, ressuscitando dos mortos, 
venceu a morte e renovou a vida.

A. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!

P. E, a fim de não mais vivermos 
para nós, mas para ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como 
primeiro dom aos vossos fiéis para 
santificar todas as coisas, levando 
à plenitude a sua obra.

A. Santificai-nos pelo dom do vos-
so Espírito!

P. Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se 
tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, para celebrarmos este gran-
de mistério que ele nos deixou em 
sinal da eterna aliança.

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito!

P. Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorifica-
do, tendo amado os seus que esta-
vam no mundo, amou-os até o fim.

Enquanto ceavam, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
deu graças novamente, e o deu a 

seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

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

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando, agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anuncia-
mos a morte de Cristo e sua desci-
da entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vos-
sa direita, e, esperando a sua vin-
da gloriosa, nós vos oferecemos o 
seu Corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo 
inteiro.

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

P. Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes à vossa Igreja e conce-
dei aos que vamos participar do 
mesmo pão e do mesmo cálice 
que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em 
Cristo um sacrifício vivo para o 
louvor da vossa glória.

A. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!

P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o 
papa N., o nosso Bispo N., os bis-
pos do mundo inteiro, os presbí-
teros e todos os ministros, os fiéis 
que, em torno deste altar, vos ofe-
recem este sacrifício, o povo que 
vos pertence e todos aqueles que 
vos procuram de coração sincero.

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

P. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo 
e de todos os mortos dos quais só 
vós conhecestes a fé. 

A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e fi-

lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e todos os San-
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tos, possamos alcançar a herança 
eterna no vosso reino, onde, com 
todas as criaturas, libertas da cor-
rupção do pecado e da morte, vos 
glorificaremos por Cristo, Senhor 
nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim. Se os pastores puderam con-

templar o Menino Jesus junto de 
Maria e José, nós podemos receber 
o próprio Corpo de Cristo como 
alimento de nossa fé e sustento 
para este tempo novo que se abre 
para nós. 

A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1. 
Povo de Deus, foi assim:/ Deus 
cumpriu a palavra que diz:/ 
“Uma virgem irá conceber”,/ 
e a visita de Deus me fez mãe!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a 
humildade, a confiança total,/ e 
escutar o teu Filho que diz: 

Ref. /:Senta comigo à minha 
mesa,/ nutre a esperança, reúne 
os irmãos!/ Planta meu Reino, 
transforma a terra,/ mais que 
coragem, tens minha mão!:/

2. Povo de Deus, foi assim:/ nem 
montanha ou distância qual-
quer/ me impediu de servir e 
sorrir./ Visitei com meu Deus. 
Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nos-
sa mãe,/ nós queremos contigo 
aprender/ desapego, bondade, 
teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho 
o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:/ meu 
menino cresceu e entendeu/ que 
a vontade do Pai conta mais,/ e 
a visita foi Deus quem nos fez./ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender:/ a 
justiça, a vontade do Pai,/ e en-
tender o teu Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim:/ da 
verdade jamais se afastou./ Veio 
a morte e ficou nosso pão./ Visi-
tou-nos e espera por nós!/ Mãe 
do Senhor, nossa mãe,/ nós que-
remos contigo aprender/ a ver-
dade, a firmeza, o perdão,/ e se-
guir o teu filho que diz:

P. OREMOS. Ó Deus de bondade, 
cheios de júbilo, recebemos os 
sacramentos celestes; concedei 
que eles nos conduzam à vida 
eterna, a nós que proclamamos 
a Virgem Maria, Mãe de Deus e 
Mãe da Igreja. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Cheios de esperança, a exem-
plo de Maria, queremos guardar no 
coração e testemunhar a todos o 
grande dom do Pai para todos nós 
em seu Filho Jesus, como os pasto-
res que louvavam a Deus por tudo 
que tinham visto e ouvido.  .

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. Que Deus todo-poderoso, fonte e 

origem de toda bênção, vos conce-
da a sua graça, derrame sobre vós 
as suas bênçãos e vos guarde sãos 
e salvos todos os dias deste ano. 

A. Amém. 
P. Que Ele vos conserve íntegros na 

fé, pacientes na esperança e perse-
verantes na caridade até o fim. 

A. Amém. 
P. Que ele disponha em sua paz vos-

sos atos e vossos dias; atenda sem-
pre as vossas preces e vos conduza 
um dia à vida eterna.

A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino, 

Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
P. A graça de Deus e a proteção de 

Maria sejam vossa força todos os 
dias deste ano; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2016/16 e cantos de 
Maria/16) 1. Uma mensagem de 
paz/ ressoa com ternura em nos-
so coração./ É Deus a nos falar:/ 
“ó meus amados filhos, vinde à 
oração!”

Ref. /:Maria, Mãe do puro amor,/ 
rogai por nós, Rainha da paz!:/ 

2. Cristo é nossa paz/ e destruiu o 
muro da separação./ Pelo seu san-
gue e cruz,/ nós fomos resgatados, 
não há divisão. 

Parte da Oração do
Papa Francisco para a paz 

(adaptada - no encontro de oração 
com representantes de Israel e da 
Palestina, no dia 08 de junho de 
2014, no Vaticano)

“Senhor, dai-nos a vossa paz, en-
sinai-nos a vossa paz, guiai-nos 
para a vossa paz.

Abri nossos olhos e nossos cora-
ções. Tornai-nos disponíveis para 
ouvir o grito dos irmãos e irmãs 
que nos pedem para transformar 
as armas em instrumentos de paz, 
os medos em confiança e as ten-
sões em perdão. Conservai em 
nós a chama da esperança para 
criarmos, com perseverança, op-
ções de diálogo e de reconcilia-
ção, para que vença finalmente a 
paz. Do coração de todos ser hu-
mano sejam banidas as palavras: 
divisão, ódio, violência, guerra! 
Senhor, desarmai nossa língua e 
nossas mãos. Amém!

Feliz 2019! Que a luz que brilhou 
nas trevas em Belém há mais de 
2.000 anos, envolva a você e aos 
seus neste novo ano, para serem 
luz do mundo e sal da terra, rea-
lizando o lema do Ano Nacional 
do Laicato, para superarmos a 
violência e termos a paz anun-
ciada pelos anjos aos pastores. 
Votos de Dom José Gislon, bis-
po diocesano, de Dom Girônimo 
Zanandréa, bispo emérito, da Cú-
ria Diocesana, da Coordenação 
Diocesana de Pastoral.

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br
Livraria Diocesana: Av. Sete de 

Setembro, 1251 Centro Diocesano 
de Pastoral e Administração.



Comunidade em Oração 
Liturgia para a Solenidade da Epifania do Senhor – 06.01.2019

- Como os magos, ir ao encontro de Cristo e oferecer-lhe o melhor de nossa vida
Cor litúrgica:  BRANCO            Ano 38 - Nº 2375           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

 1. RITOS 
INICIAIS

 A. (Nº 419) 
Ref. /:Ele nas-
ce esperança, 

traz libertação,/ ensina o cami-
nho ao Pai e ao irmão.:/

Anim.: Como os magos ou sábios 
do Oriente foram a Belém guiados 
pelo sinal da estrela e encontra-
ram o Menino Jesus, nós, à luz da 
fé, viemos à nossa celebração co-
munitária para louvar a Deus pelo 
nascimento do Salvador. Como os 
magos, queremos retornar sempre 
mais por outro caminho, o indica-
do por Ele.  

A. (Nº 429) 1. Cristãos, vinde 
todos com alegres cantos./ Oh! 
vinde, oh! vinde até Belém./ 
Vede nascido, vosso rei eterno.

Ref. Oh! vinde, adoremos! Oh! 
vinde adoremos!/ Oh! vinde, 
adoremos o salvador.

3. O Deus invisível de eterna 
grandeza,/ sob véus de humilda-
de podemos ver. /Deus pequeni-
no, Deus envolto em faixas!

4. Nasceu em pobreza, repousan-
do em palhas/ o nosso afeto lhe 
vamos dar./ Tanto amou-nos! 
Quem não há de amá-lo?

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

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

Luz dos Povos, o amor infinito 
do Pai e a força de comunhão do 
Espírito Santo, 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 / a busca de Deus nas 
diferentes culturas e religiões / ...)

Ato penitencial
P. Os magos “viram a estrela e pu-

seram-se a caminho”. Olhando só 

para nós ou só para a terra, não 
percebemos os sinais de Deus, ou, 
se os percebemos, não nos coloca-
mos a caminho. Peçamos a Deus 
que nos mantenha sempre atentos 
e nos dê o seu perdão. 

L. Senhor, rei da paz, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, luz nas trevas, tende pie-

dade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, imagem do ser humano 

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

Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos 

altos céus, paz na terra aos seus 
amados./ A vós louvam rei celes-
te os que foram libertados.

Ref.: /:Glória a Deus! Glória a 
Deus!/ Glória ao nosso cria-
dor!:/

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos,/ damos 
glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.

3. Senhor nosso Jesus Cristo, 
unigênito do Pai,/ vós de Deus 
cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor,/ acolhei 
nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.

5. Vós somente sois o Santo, o Al-
tíssimo Senhor,/ com o Espírito 
Divino de Deus Pai o resplendor.

P. OREMOS. Ó Deus, que hoje 
revelastes o vosso Filho às na-
ções, guiando-as pela estrela, 
concedei aos vossos servos e 
servas, que já vos conhecem 
pela fé, contemplar-vos um dia 
face a face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

 (Lecionário Dominical, Epifania 
do Senhor, Paulinas-Paulus, 730-
732)

Anim.: Seguindo o sinal de Deus, 
os sábios do Oriente, em sua bus-
ca persistente, chegaram ao Me-
nino Jesus, luz das nações, que 
estava com sua Mãe.

 
1ª Leitura: Is 60,1-6 

L. Leitura do Livro do Profeta 
Isaías.

Levanta-te, acende as luzes, Jeru-
salém, porque chegou a tua luz, 
apareceu sobre ti a glória do Se-
nhor. Eis que está a terra envol-
vida em trevas, e nuvens escuras 
cobrem os povos; mas sobre ti 
apareceu o Senhor, e sua glória 
já se manifesta sobre ti. Os povos 
caminham à tua luz e os reis ao 
clarão de tua aurora. Levanta os 
olhos ao redor e vê: todos se re-
uniram e vieram a ti; teus filhos 
vêm chegando de longe com tuas 
filhas, carregadas nos braços. Ao 
vê-los, ficarás radiante, com o co-
ração vibrando e batendo forte, 
pois com eles virão as riquezas de 
além-mar e mostrarão o poderio 
de suas nações; será uma inun-
dação de camelos e dromedários 
de Madiã e Efa a te cobrir; virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e 
incenso e proclamando a glória 
do Senhor. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo 71(72)
S. As nações de toda a terra hão de 

adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão 

de adorar-vos, ó Senhor!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, 

Senhor Deus,* vossa justiça ao 
descendente da realeza! - Com 
justiça ele governe o vosso povo,* 
com equidade ele julgue os vos-
sos pobres.



2. - Nos seus dias a justiça florirá* 
e grande paz, até que a lua perca o 
brilho! - De mar a mar estenderá o 
seu domínio,* e desde o rio até os 
confins de toda a terra!

A. As nações de toda a terra hão
de adorar-vos, ó Senhor!
3. - Os reis de Társis e das ilhas hão 

de vir* e oferecer-lhe seus presen-
tes e seus dons; - e também os reis 
de Seba e de Sabá* hão de trazer-
-lhe oferendas e tributos. - Os reis 
de toda a terra hão de adorá-lo,* 
e todas as nações hão de servi-lo.

4. - Libertará o indigente que su-
plica,* e o pobre ao qual ninguém 
quer ajudar. - Terá pena do indi-
gente e do infeliz,* e a vida dos 
humildes salvará.

 
2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6 

L. Leitura da Carta de São Paulo 
aos Efésios.

Irmãos: Se ao menos soubésseis 
da graça que Deus me concedeu 
para realizar o seu plano a vosso 
respeito, e como, por revelação, 
tive conhecimento do mistério. 
Este mistério, Deus não o fez co-
nhecer aos homens das gerações 
passadas, mas acaba de o revelar 
agora, pelo Espírito, aos seus 
santos apóstolos e profetas: os 
pagãos são admitidos à mesma 
herança, são membros do mesmo 
corpo, são associados à mesma 
promessa em Jesus Cristo, por 
meio do Evangelho. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus. 
A. Aleluia, aleluia, aleluia....
L. Vimos sua estrela no Oriente e 

viemos adorar o Senhor.
A. Aleluia....
 

Evangelho: Mt 2,1-12 
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. Tendo nascido Jesus na cidade 

de Belém, na Judéia, no tempo de 
Herodes, eis que alguns magos 
do Oriente chegaram a Jerusa-
lém, perguntando: “Onde está o 
rei dos judeus, que acaba de nas-
cer? Nós vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos adorá-lo”.  Ao 

saber disso, o rei Herodes ficou 
perturbado, assim como toda a 
cidade de Jerusalém. Reunindo 
todos os sumos sacerdotes e os 
mestres da Lei, perguntava-lhes 
onde o Messias deveria nascer. 
Eles responderam: “Em Belém, 
na Judéia, pois assim foi escrito 
pelo profeta: E tu, Belém, terra 
de Judá, de modo algum és a me-
nor entre as principais cidades de 
Judá, porque de ti sairá um chefe 
que vai ser o pastor de Israel, o 
meu povo”. Então Herodes cha-
mou em segredo os magos e pro-
curou saber deles cuidadosamen-
te quando a estrela tinha apare-
cido. Depois os enviou a Belém, 
dizendo: “Ide e procurai obter 
informações exatas sobre o me-
nino. E, quando o encontrardes, 
avisai-me, para que também eu vá 
adorá-lo”.  Depois que ouviram o 
rei, eles partiram. E a estrela, que 
tinham visto no Oriente, ia adian-
te deles, até parar sobre o lugar 
onde estava o menino. Ao verem 
de novo a estrela, os magos sen-
tiram uma alegria muito grande. 
Quando entraram na casa, viram 
o menino com Maria, sua mãe. 
Ajoelharam-se diante dele, e o 
adoraram. Depois abriram seus 
cofres e lhe ofereceram presen-
tes: ouro, incenso e mirra. Avisa-
dos em sonho para não voltarem 
a Herodes, retornaram para sua 
terra, seguindo outro caminho. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor. 

Anúncio da Páscoa e demais
festas litúrgicas (de pé)

Anim.: Segundo uma antiga tradi-
ção da Igreja, hoje se faz o anún-
cio do dia da Páscoa e das demais 
festas litúrgicas deste ano. 

P. Irmãos caríssimos, a glória do 
Senhor se manifestou e sempre há 
de se manifestar no meio de nós 
até a sua vinda no fim dos tempos. 
Nos ritmos e nas variações do 
tempo, recordamos e vivemos os 
mistérios da salvação. 

O centro de todo Ano Litúrgico é o 
Tríduo do Senhor crucificado, se-
pultado e ressuscitado, que culmi-
nará no Domingo da páscoa, este 
ano no dia 21 de abril. 

Em cada Domingo, Páscoa sema-
nal, a Igreja torna presente este 
grande acontecimento, no qual 
Jesus Cristo venceu o pecado e a 
morte. Da celebração da Páscoa 
do Senhor derivam todas as cele-
brações do Ano Litúrgico: as Cin-
zas, início da Quaresma, a 06 de 
março; a Ascensão do Senhor, no 
dia 02 de junho; a festa de Pente-
costes, a 09 de junho; o primeiro 
Domingo do Advento, no dia 1º 
de dezembro. 

Também nas festas da Santa Mãe 
de Deus, dos apóstolos, dos san-
tos e santas e na comemoração 
dos fiéis defuntos, a Igreja, pere-
grina sobre a terra, proclama a 
Páscoa do Senhor.

A Cristo, que era, que é e que há de 
vir, Senhor do tempo e da história, 
louvor e glória pelos séculos dos 
séculos. Amém. 

A. (Ref. nº 429) Oh! vinde, adore-
mos! Oh! vinde adoremos!/ Oh! 
vinde, adoremos o salvador.

Homilia. 
Profissão da fé - Oração dos fiéis
P. Na atitude dos sábios do Orien-

te que, seguindo o sinal divino, 
chegaram ao “Recém-nascido” 
de Belém e O adoraram, apresen-
temos nossas preces a Deus que 
estende sua luz a todos os povos. 

A. Senhor, guiai-nos por vossa 
luz.

L. 1. Para que a Igreja, em sua ação 
evangelizadora, irradie com in-
tensidade o esplendor de Cristo, 
adorado pelos magos, rezemos, 
irmãos. 

2. Para que em Cristo, rei da jus-
tiça, todos sejam libertados de 
qualquer escravidão, rezemos, 
irmãos.  

3. Para que a exemplo dos magos, 
saibamos perceber os sinais de 
Deus em nossa vida, rezemos, ir-
mãos.  

4. Para que ninguém se canse de 
procurar o Senhor e de renovar a 
fé nele, com o testemunho da jus-
tiça, rezemos, irmãos.

5. Para que os líderes e governan-
tes dos povos respeitem e garan-
tam as diferentes manifestações 
religiosas das pessoas, rezemos, 
irmãos.  



L. Neste primeiro domingo do mês 
e do ano, renovemos nosso pedido 
diocesano 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.: Como os magos oferece-

ram seus presentes ao Menino Je-
sus, apresentemos nossos dons a 
Deus com a disposição de servi-lo 
com alegria. 

A. (Canto Lit. 2013/14) Ref. Que 
poderemos ao Senhor apresen-
tar,/ quando seu Filho de pre-
sente Ele nos dá?

1. O infinito do universo e o sor-
riso das crianças,/ nossas lutas 
e alegrias, nossas dores e espe-
ranças. 

2. Toda flor que desabrocha, toda 
lágrima que cai,/ o clamor dos 
pequeninos, todo riso e todo ai.

5. Pão e vinho vão tornar-se Cor-
po e Sangue do Senhor,/ nossa 
vida também seja transformada 
em seu amor. 

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

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

P. Ó Deus, olhai com bondade as 
oferendas da vossa Igreja, que 
não mais vos apresenta ouro, 
incenso e mirra, mas o próprio 
Jesus Cristo, imolado e recebi-
do em comunhão nos dons que 
o simbolizam. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio da Epifania
(Missal, p. 413)

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. Revelastes, hoje, 
o mistério de vosso Filho como 
luz para iluminar todos os povos 
no caminho da salvação. Quando 
Cristo se manifestou em nossa 
carne mortal, vós nos recriastes na 
luz eterna de sua divindade. Por 
essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos à multidão dos anjos 
e dos santos, cantando a uma só 
voz: 

A. (Nº 247) 1. Santo, santo, san-
to, dizem todos os anjos./ Santo, 
santo, santo é o Senhor Jesus!

Ref. Santo, santo, santo é quem 
nos redime:/ Porque meu Deus 
é santo, a terra cheia de sua gló-
ria está!/ Porque meu Deus é 
santo, a terra cheia de sua gló-
ria está./ Céus e terra passarão, 
mas tua palavra não passará!/ 
Céus e terra passarão, mas tua 
palavra não passará!/ Não, não, 
não passará! Não, não, não pas-
sará!

2. Hosana a Jesus Cristo, o Filho 
de Maria!/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor!

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

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

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus 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 deste 
Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; 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!
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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 da Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Anim.: Ao coração humano que 

busca a plenitude de vida, Deus 
oferece seu Filho, luz das nações, 
que se dá a nós em alimento na 
comunhão eucarística.

A. (Nº 430) Ref. No presépio pe-
quenino, Deus é hoje nosso ir-
mão./ E nos dá seu corpo e san-
gue nesta santa comunhão.

1. Para os homens que erravam nas 
trevas, lá do céu resplandece uma 
luz./ Hoje Deus visitou nossa ter-
ra e nos deu o seu Filho Jesus.

2. Duma flor germinada na terra, 
fecundada por sopro de Deus,/ 
hoje um novo começo desponta 
e se abraçam a terra e o céu.

3. Boas novas de grande alegria, 
mensageiros do céu vem cantar,/ 
e aos pastores um anjo anuncia: 
Deus nasceu em Belém de Judá.

4. Para nós nasceu hoje um meni-
no, do seu povo ele é salvador./ 
Glória a Deus no mais alto dos céus, 
paz aos homens aos quais tanto amou.

5. Para os pobres e fracos da terra, 
em Belém nasceu hoje um irmão./ 
Ele humilha os soberbos e fortes 
e se faz dos pequenos o pão.

6. Poderosos e grandes da terra 
nem souberam da grande ale-
gria,/ mas pastores e pobres 
vieram adorar ao Senhor com 
Maria.

P. OREMOS! Ó Deus, guiai-nos 
sempre e por toda parte com a 
vossa luz celeste, para que pos-
samos acolher com fé e viver 
com amor o mistério de que 
nos destes participar. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Os magos viram o sinal de 
Deus, puseram-se na estrada, ofe-
receram seus presentes ao Filho 
de Maria e voltaram por outro 
caminho. Procuremos seguir estes 
mesmos passos em nossa vida. 

A. (Nº 352) 4. Tudo seria bem me-
lhor se o Natal não fosse um dia/ 
e se as mães fossem Maria e se 
os pais fossem José,/ e se a gente 
parecesse com Jesus de Nazaré.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Deus, que vos chamou das tre-

vas à sua luz admirável, derrame 
sobre vós as suas bênçãos e vos 
confirme na fé, na esperança e na 
caridade.

A. Amém.
P. Porque seguis confiantes o Cris-

to, que hoje se manifestou ao 
mundo como luz entre as trevas, 
Deus vos torne também uma luz 
para os vossos irmãos e irmãs.

A. Amém.
P. Terminada a vossa peregrinação, 

possais chegar ao Cristo Senhor, 
luz da luz, que os magos procu-
ravam guiados pela estrela e com 
grande alegria encontraram.

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

Providente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2013/15) 1. Senhor, 
que no Natal nasceste para nós,/ 
queremos que tu nasças em nos-
so coração. 

2. Assim como o presépio, de lu-
zes carregado,/ queremos estar 
cheios de nossas boas obras. 

3. Igual àquela estrela que brilha 
sobre a gruta,/ queremos nós 
também brilhar em nossa fé. 

5. Seguindo o teu exemplo de 
amor à humanidade, / queremos 
sempre mais, viver a caridade.

Na festa da Epifania do Senhor, 
três atitudes

O Evangelho (cf. Mt 2, 1-12) 
apresenta-nos três atitudes com 
as quais foram acolhidas a vinda 
de Cristo Jesus e a sua manifes-
tação ao mundo. 

A busca amorosa: os Magos não 
hesitaram em pôr-se a caminho 
para procurar o Messias. Fize-
ram longa viagem e procuraram 
encontrar onde pode estar o Rei 
recém-nascido. 

A indiferença dos sacerdotes e 
doutores da Lei: Eles não se 
incomodavam. Conheciam as 
Escrituras e eram capazes de dar 
a resposta certa sobre o lugar do 
nascimento: “Em Belém de Ju-
deia”.  Sabem, mas não se dão ao 
trabalho de ir visitar o Messias. 
E Belém está a poucos quilôme-
tros, mas eles não se movem.

O medo de Herodes: Ele tem 
medo que aquele Menino o pri-
ve do poder. Chama os Magos 
para que lhe digam quando lhes 
apareceu a estrela, e envia-os a 
Belém dizendo: “Ide, e pergun-
tai [...] pelo menino e, quando 
o achardes, participai-me, para 
que também eu vá e o adore”. Na 
realidade, Herodes não queria ir 
adorar Jesus; quer saber onde 
se encontra o menino não para 
o adorar, mas para o eliminar, 
porque o considera um rival. O 
medo leva sempre à hipocrisia. 

Qual das três atitudes assumir? 
(Papa Francisco na oração do 
Angelus na Epifania de 2018)

Leituras da semana:
dia 07, 2ªf, S. Raimundo de Pen-

yafort: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2,7-8.10-
11; Mt 4,12-17.23-25; dia 08, 3ªf: 
1Jo 4,7-10; Sl 71(72); Mc 6,34-44; 
dia 09, 4ªf, 1Jo 4,11-18; Sl 71(72); 
Mc 6,45-52; dia 10, 5ªf: 1Jo 4,19-
5,4; Sl 71(72); Lc 4,14-22a; dia 11, 
6ªf: 1Jo 5,5-13; Sl 147(147B); Lc 
5,12-16; dia 12, sáb.: 1Jo 5,14-21; 
Sl 149; Jo 3,22-30; dia 13, dom.: 
Domingo do batismo do Senhor: 
Is 42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-
38; Lc 3,15-16.21-22; (Jesus bati-
zado por João).
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(Para a procissão, al-
gum símbolo do ba-
tismo, jarra(s) com 
água, a ser(em) utili-
zada(s) na aspersão 
da assembleia, no 
ato penitencial)

1.  RITOS INICIAIS
(Nº 53) Ref. Irmão, é bom se en-

contrar, é bom começar sempre 
de novo!/ Irmão, é bom repen-
sar, é bom celebrar a vida do 
povo!

Anim. Nascido entre nós, no Ba-
tismo do Jordão por João Batista, 
Jesus de Nazaré é revelado Filho 
amado do Pai e dá início à sua 
missão de nos congregar no amor 
divino. Na festa do seu Batismo, 
lembramos o nosso e renovamos 
nosso compromisso de segui-lo 
com fidelidade, como seus discí-
pulos missionários. 

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

1. Membros da Igreja que é o 
Corpo de Cristo,/ na graça 
abundante do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na histó-
ria, no mundo,/ sinais de espe-
rança num campo fecundo.

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

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

A. Amém.
P. A graça e a misericórdia de Nos-

so Senhor Jesus Cristo, Filho 
amado do Pai, ungido com o Es-
pírito Santo no batismo de João 
Batista, estejam convosco!

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

A vida na liturgia
P. ( ... Batismo do Senhor – nosso 

Batismo / agentes da pastoral do 
Batismo / quinta-feira, aniversário 
de ordenação episcopal de Dom 
Girônimo Zanandréa - 1988....)

Ato penitencial
aspersão da assembleia

P. Na festa do Batismo do Senhor, 
louvamos a Deus Pai porque o 
enviou para nos dar vida nova em 
nosso próprio batismo. Recordan-
do esta graça, peçamos a bênção 
de Deus para esta água, com a 
qual seremos aspergidos. 

Oremos! Nós vos louvamos, ó 
Deus nosso Pai e Criador, pela 
graça batismal que nos deu vida 
nova em vosso Filho amado, Je-
sus Cristo, nosso Redentor, no 
qual somos vossos filhos e filhas. 
Aben†çoai esta água, criatura 
vossa. Aspergida sobre nós, nos 
purifique de todo pecado e nos 
renove nos compromissos da fé. 
Por Cristo, nosso Senhor! (segue 
a aspersão)

A. (Cantar a Lit – Música Litúrgica 
2016/3) Banhados em Cristo,/ 
somos uma nova criatura./ As 
coisas antigas já se passaram,/ 
somos nascidos de novo!/ /:Ale-
luia, aleluia, aleluia!:/

P. Des onipotente e bondoso.....
A. Amém.

Glória 
P. Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por 

Ele amados. Senhor Deus, rei 
dos céus, Deus Pai todo-pode-
roso: Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imen-
sa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. Vós que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade de 

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

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que, sendo o Cristo 
batizado no Jordão, e pairando 
sobre ele o Espírito Santo, o 
declarastes solenemente vos-
so Filho, concedei aos vossos 
filhos adotivos, renascidos da 
água e do Espírito Santo, per-
severar constantemente em 
vosso amor. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, Batismo do 
Senhor, Paulinas-Paulus, p. 733-
735)

Anim.: Ao ser batizado por João, 
Jesus de Nazaré é envolvido pelo 
Espírito Santo e Deus Pai o decla-
ra seu filho amado, no qual, pelo 
nosso batismo, também nos faz 
seus filhos queridos. 

1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
Assim fala o Senhor: “Eis o meu 

servo - eu o recebo; eis o meu 
eleito - nele se compraz minh’al-
ma; pus meu espírito sobre ele, 
ele promoverá o julgamento das 
nações. Ele não clama nem le-
vanta a voz, nem se faz ouvir pe-
las ruas. Não quebra uma cana 
rachada nem apaga um pavio 
que ainda fumega; mas promo-
verá o julgamento para obter a 
verdade. Não esmorecerá nem 
se deixará abater, enquanto não 
estabelecer a justiça na terra; 
os países distantes esperam seus 
ensinamentos. Eu, o Senhor, te 
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chamei para a justiça e te tomei 
pela mão; eu te formei e te cons-
tituí como o centro de aliança do 
povo, luz das nações, para abri-
res os olhos dos cegos, tirar os 
cativos da prisão, livrar do cár-
cere os que vivem nas trevas”. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 28(29) 
S. Que o Senhor abençoe, com a 

paz, o seu povo!
A. Que o Senhor abençoe, com a 

paz, o seu povo!
S. 1. Filhos de Deus, tributai ao 

Senhor, tributai-lhe a glória e o 
poder! Dai-lhe a glória devida ao 
seu nome; adorai-o com o santo 
ornamento!

2. Eis a voz do Senhor sobre as 
águas, sua voz sobre as águas 
imensas! Eis a voz do Senhor com 
poder!  Eis a voz do Senhor ma-
jestosa.

3. Sua voz no trovão reboando! No 
seu templo os fiéis bradam: “Gló-
ria!” É o Senhor que domina os 
dilúvios, o Senhor reinará para 
sempre!

 
2ª Leitura: At 10,34-38 

L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, Pedro tomou a 

palavra e disse: “De fato, estou 
compreendendo que Deus não 
faz distinção entre as pessoas. 
Pelo contrário, ele aceita quem o 
teme e pratica a justiça, qualquer 
que seja a nação a que pertença. 
Deus enviou sua palavra aos is-
raelitas e lhes anunciou a Boa-
-nova da paz, por meio de Jesus 
Cristo, que é o Senhor de todos. 
Vós sabeis o que aconteceu em 
toda a Judéia, a começar pela 
Galileia, depois do batismo pre-
gado por João: como Jesus de 
Nazaré foi ungido por Deus com 
o Espírito Santo e com poder. Ele 
andou por toda a parte, fazendo 
o bem e curando a todos os que 
estavam dominados pelo demô-
nio; porque Deus estava com 
ele”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 3,15-16.21-22 
A. /: Aleluia, aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia!:/
L. Abriram-se os céus e fez-se ouvir 

a voz do Pai: Eis meu Filho muito 
amado; escutai-o, todos vós!

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

Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, o povo estava 

na expectativa e todos se pergun-
tavam no seu íntimo se João não 
seria o messias. Por isso, João 
declarou a todos: “Eu vos batizo 
com água, mas virá aquele que é 
mais forte do que eu. Eu não sou 
digno de desamarrar a correia de 
suas sandálias. Ele vos batiza-
rá no Espírito Santo e no fogo”. 
Quando todo o povo estava sendo 
batizado, Jesus também recebeu 
o batismo. E, enquanto rezava, o 
céu se abriu e o Espírito Santo 
desceu sobre Jesus em forma vi-
sível, como pomba. E do céu veio 
uma voz: “Tu és meu Filho ama-
do, em ti ponho o meu bem-que-
rer”.  - 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 di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 

A. para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu Reino não terá fim. 

P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e 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.

Oração dos fiéis 
P. Assumidos por Deus como seus 

filhos amados em nosso Batismo, 
apresentemos-lhe com toda con-
fiança nossas preces comunitárias. 

A. (196) Atendei a nossa prece, 
Senhor, /e fazei-nos acolher nos-
so irmão.

L. 1. Para que a Igreja viva sempre 
melhor sua missão de anunciar a 
alegria do Evangelho, oferecendo 
o batismo em nome da Trindade 
aos que o acolhem, rezemos, ir-
mãos.  

2. Para que a Pastoral do Batismo 
renovada ajude as famílias a for-
talecerem sua vida de fé, rezemos, 
irmãos.

3. Para que a celebração do sacra-
mento do Batismo renove a par-
ticipação comunitária dos pais e 
padrinhos, rezemos, irmãos.

4. Para que as crianças batizadas 
tenham a necessária iniciação à 
vida cristã em suas próprias famí-
lias, rezemos, irmãos.

5. Por todos os que passam dificul-
dades em sua fé para que a luz do 
Espírito os ajude a superá-las, re-
zemos, irmãos.

6. Para que Deus conserve Dom 
Girônimo, de aniversário de orde-
nação episcopal quinta-feira, com 
saúde e feliz em seu ministério, 
rezemos, irmãos.



7. ....
P. Reavivai em nós, ó Deus, a graça 

batismal e sustentai-nos com vossa 
força na fidelidade aos compromis-
sos da fé. Por Cristo, Nosso Senhor. 

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Anim. No altar do Senhor, coloca-

mos os frutos de nosso esforço de 
fidelidade aos compromissos do 
batismo.

A. (Canto Lit. 2007/16) 1. Muitos 
grãos de trigo se tornaram pão;/ 
hoje são teu Corpo, ceia e comu-
nhão./ Muitos grãos de trigo se 
tornaram pão. 

Ref. Toma, Senhor, nossa vida em 
ação,/ para mudá-la em fruto e 
missão!/ Toma, Senhor, nossa 
vida em ação,/ para mudá-la em 
missão. 

2. Muitos cachos de uva se tor-
naram vinho;/ hoje são teu San-
gue, força no caminho./ Muitos 
cachos de uva se tornaram vi-
nho. 

3. Muitas são as vidas feitas vo-
cação,/ hoje oferecidas em con-
sagração./ Muitas são as vidas 
feitas vocação. 

P. Recebei, ó Pai, as oferendas 
que vos apresentamos no dia 
em que revelastes vosso Filho, 
que por sua misericórdia la-
vou os pecados do mundo. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio: O Batismo de Cristo 
(Missal, p. 166)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Hoje, nas águas do rio Jor-
dão, revelais o novo batismo, com 
sinais admiráveis. Pela voz desci-
da do céu, ensinais que vosso Ver-
bo habita entre os seres humanos. 
E pelo Espírito Santo, aparecendo 
em forma de pomba, fazeis saber 
que o vosso Servo, Jesus Cristo, 
foi ungido com óleo da alegria e 
enviado para evangelizar os po-

bres. Por essa razão, hoje e sem-
pre, nós nos unimos aos anjos e a 
todos os santos, 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. 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

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. 
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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 da Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Anim.: Na mesa do altar, Deus ser-

ve o Pão da vida a seus filhos re-
nascidos em Cristo pela graça do 
Batismo. 

A. (Nº 292) 1. Vejam, eu andei 
pelas vilas,/ apontei as saídas 
como o Pai me pediu;/ Portas eu 
cheguei para abri-las./ Eu curei 
as feridas como nunca se viu.

Ref. Por onde formos também 
nós, que brilhe a tua luz!/ Fala, 
Senhor, na vossa voz, em nossa 
vida./ Nosso caminho então con-
duz. Queremos ser assim!/ Que 
o pão da vida nos revigore no 
nosso “SIM”!

2. Vejam, fiz de novo a leitura/ 
das raízes da vida, que meu Pai 
vê melhor./ Luzes acendi com 
brandura./ Para a ovelha perdi-
da não medi meu suor.

3. Vejam, procurei bem aqueles/ 
que ninguém procurava e falei 
de meu Pai./ Pobres, a esperan-
ça que é deles/ eu não quis ver 
escrava de um poder que retrai.

4. Vejam, semeei consciência/ nos 
caminhos do povo, pois o Pai 
quer assim./ Tramas, enfrentei 
prepotência/ dos que temem o 
novo qual perigo sem fim.

5. Vejam, eu quebrei as algemas,/ 
levantei os caídos, do meu Pai 
fui as mãos./ Laços, recusei os 
esquemas,/eu não quero oprimi-
dos, quero um povo de irmãos.

P. OREMOS! Nutridos pelo vos-
so sacramento, dai-nos, ó Pai, 
a graça de ouvir fielmente o 
vosso Filho amado, para que, 
chamados filhos de Deus, nós 
o sejamos de fato. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Na celebração do batismo 
do Senhor, renovemos nossa dis-
posição de permanecer n’Ele e 
com Ele levar o amor a todos.

A. (Nº 377) Ref. Sim, eu quero 
que a luz de Deus que, um dia, 
em mim brilhou,/ jamais se es-
conda e não se apague em mim 
o seu fulgor./ Sim, eu quero que 
o meu amor ajude o meu irmão/ 
a caminhar guiado por tua mão, 
em tua lei, em tua luz, Senhor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus conserve viva a luz da fé 

que recebestes no batismo, vos re-
nove com os outros sacramentos 
e vos conduza com sua Palavra. 
E que vos abençoe, proteja e de-
fenda de todo mal, o mesmo Deus 
onipotente e compassivo, Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

O Batismo do Senhor e o nosso 
A hodierna festa do Batismo do 

Senhor encerra o tempo do Natal 
e convida-nos a pensar no nos-
so batismo. Jesus quis receber o 
batismo pregado e administrado 
por João Batista no Jordão. Tra-
tava-se de um batismo de peni-
tência: quantos se aproximavam 
dele manifestavam o desejo de 
ser purificados dos pecados e, 
com a ajuda de Deus, compro-
metiam-se a encetar uma nova 
vida.

Então compreendemos a grande  
humildade de Jesus, Aquele que 
não tinha pecado, ao pôr-se em 
fila com os penitentes, misturan-
do-se entre eles para ser batizado 
nas águas do rio. Quanta humil-
dade tem Jesus! E, agindo assim, 
Ele manifestou aquilo que cele-
bramos no Natal: a disponibili-
dade de Jesus a imergir-se no rio 
da humanidade, a assumir sobre 
si as faltas e as debilidades dos 
homens, a compartilhar o seu 
desejo de libertação e de supera-

ção de tudo o que afasta de Deus 
e nos torna alheios aos irmãos. 

O Evangelho de hoje ressalta que 
o Espírito Santo desceu sobre 
Jesus em forma visível, como 
pomba (Lc 3, 22). O Espírito 
Santo, que tinha agido desde 
o princípio da criação, guian-
do Moisés e o povo no deserto, 
agora desce em plenitude sobre 
Jesus para lhe infundir a força 
para cumprir a sua missão no 
mundo. O Espírito é o artífice do 
Batismo de Jesus, e também do 
nosso batismo. Ele abre os olhos 
do nosso coração para a verda-
de, para toda a verdade. Impele 
a nossa vida pela vereda da ca-
ridade. 

A festa do Batismo de Jesus con-
vida cada cristão a fazer memó-
ria do próprio batismo. É o dia 
da nossa santificação inicial, é a 
data em que o Pai nos concedeu 
o Espírito Santo que nos impele 
a caminhar, é a data do grande 
perdão. (Papa Francisco, na ora-
ção do Angelus de 07 de janeiro 
de 2018)

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf: Hb 1,1-6; Sl 96(97); 

Mc 1,14-20; dia 15, 3ªf: Hb 
2,5-12; Sl 8,2a e 5.6-7.8-9; Mc 
1,21b-28; dia 16, 4ªf: Hb 2,14-
18; Sl 104(105); Mc 1,29-39; dia 
17, 5ªf: Sto. Antão: Hb 3,7-14; 
Sl 94(95); Mc 1,40-45; dia 18, 
6ªf: Hb 4,1-5.11; Sl 77(78); Mc 
2,1-12; dia 19 sáb.: Hb 4,12-16; 
Sl 18(19B); Mc 2,13-17; dia 20, 
Dom, 2º do Tempo Comum: Is 
62,1-5; Sl 95(96); 1Cor 12,4-11; 
Jo 2,1-11 (Bodas em Caná).
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Comunidade em Oração 
Liturgia para o 2º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 20.01.2019

- Por intercessão de Maria, Cristo realiza seu primeiro sinal e os discípulos creem n’Ele
Cor litúrgica:  VERDE             Ano 40 - Nº 2377           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS 
INICIAIS 

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

Anim.: Em diversas ocasiões e am-
bientes diferentes, Jesus esteve 
à mesa para a refeição, especial-
mente com os pecadores. Ele nos 
convida sempre para o banquete 
da vida, na celebração litúrgica da 
nova aliança, selada em seu san-
gue, o vinho novo que garante a 
verdadeira alegria que Ele quer 
para todos agora e na eternidade. 

A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que 
venho com amor e alegria!/ Vem 
provar misericórdia e perdão/ 
nesta fonte de esperança que 
sacia,/ te anima e te sustenta na 
missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre per-
doado./ Acolhe! Pois o amor te 
faz feliz./ Um povo que é mais 
dor do que pecado/ precisa mais 
de mãe que de juiz.

2. Deus, o Pai, me escolheu e me 
ungiu,/ para a todos Boa-Nova 
anunciar./ Para salvar quem o 
pecado destruiu;/ seu amor-mi-
sericórdia proclamar.  

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

A. Amém.
P. O Deus da esperança que sempre 

nos renova e enriquece com seus 
dons, em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... de terça-feira a domingo, 34ª 

Jornada Mundial da Juventude, 
no Panamá – “Eis aqui a Serva do 
Senhor; faça-se em mim segundo 
a tua Palavra”./ pessoas em férias 
/ ...). 

Ato penitencial
P. Ao celebrarmos a vitória de 

Cristo sobre a morte e o pecado, 
também nós somos convidados a 
morrer para o pecado e a ressurgir 
para uma vida nova. Reconhecen-
do-nos necessitados da misericór-
dia divina, imploremos o perdão 
de nossos pecados. 

L. Senhor, que viestes estabelecer a 
nova aliança em vosso sangue re-
dentor, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes renovar a hu-

manidade em vosso amor, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que socorreis quem está 

em dificuldades, tende piedade de 
nós.

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

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

por amor à sua imagem nos 
criou./ Glória ao Pai, eterna-
mente, que à vida nos chamou.

Ref. /:Aleluia, aleluia, aleluia, 
glória a Deus!:/ 

2. Glória a Cristo, imagem viva, 
luz de nosso coração./ Sua vida 
nos revela verdadeira vocação.

3. Ao Espírito, que anima nosso 
ser e nosso agir,/ seja dada toda 
a glória pela paz que faz sentir.

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que governais o céu 
e a terra, escutai com bondade 
as preces do vosso povo e dai 
ao nosso tempo a vossa paz. 
PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 2º DTC-C, 
Paulinas-Paulus, p. 879-881)

Anim. Por um sinal de solidarieda-
de, numa festa de casamento, Je-

sus de Nazaré revela sua missão 
de trazer vida nova e feliz para 
todos, com a abundância dos bens 
messiânicos.

1ª Leitura: Is 62,1-5 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
Por amor de Sião não me calarei, 

por amor de Jerusalém não des-
cansarei, enquanto não surgir 
nela, como um luzeiro, a justi-
ça e não se acender nela, como 
uma tocha, a salvação. As nações 
verão a tua justiça, todos os reis 
verão a tua glória; serás chama-
da com um nome novo, que a 
boca do Senhor há de designar. 
E serás uma coroa de glória na 
mão do Senhor, um diadema real 
nas mãos de teu Deus. Não mais 
te chamarão Abandonada, e tua 
terra não mais será chamada De-
serta; teu nome será Minha Pre-
dileta e tua terra será a Bem-Ca-
sada, pois o Senhor agradou-se 
de ti e tua terra será desposada. 
Assim como um jovem desposa a 
donzela, assim teus filhos te des-
posam; e como a noiva é a ale-
gria do noivo, assim também tu 
és a alegria de teu Deus. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 95(96)
S. Cantai ao Senhor Deus um canto 

novo, / manifestai os seus prodí-
gios entre os povos! 

A. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, / manifestai os seus 
prodígios entre os povos! 

S. 1. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo,* cantai ao Senhor 
Deus, ó terra inteira! - Cantai e 
bendizei seu santo nome!* Cantai 
e bendizei seu santo nome!

2. Dia após dia anunciai sua salva-
ção,* manifestai a sua glória entre 
as nações, - e entre os povos do 
universo seus prodígios!* E entre 



os povos do universo seus prodí-
gios.

A. Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, / manifestai os seus 
prodígios entre os povos!

3. Ó família das nações, dai ao Se-
nhor,* ó nações, dai ao Senhor po-
der e glória, - dai-lhe a glória que 
é devida ao seu nome!* Oferecei 
um sacrifício nos seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da san-
tidade,* terra inteira, estremecei 
diante dele! - Publicai entre as na-
ções: “Reina o Senhor!”*  pois os 
povos ele julga com justiça. 

2ª Leitura: 1Cor 12,4-11
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.  
Irmãos:
Há diversidade de dons, mas um 

mesmo é o Espírito. Há diver-
sidade de ministérios, mas um 
mesmo é o Senhor. Há diferentes 
atividades, mas um mesmo Deus 
que realiza todas as coisas em to-
dos. A cada um é dada a manifes-
tação do Espírito em vista do bem 
comum. A um é dada pelo Espíri-
to a palavra da sabedoria. A ou-
tro, a palavra da ciência segundo 
o mesmo Espírito. A outro, a fé 
no mesmo Espírito. A outro, o 
dom de curas no mesmo Espírito. 
A outro, o poder de fazer mila-
gres. A outro, profecia. A outro, 
discernimento de espíritos. A ou-
tro, falar línguas estranhas. A 
outro, a interpretação de línguas. 
Todas estas coisas as realiza um 
e o mesmo Espírito, que distribui 
a cada um conforme quer. - Pa-
lavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 2,1-11 
A. /: Aleluia, aleluia, aleluia:/
S. No casamento de Caná, de água 

vinho fez Jesus, manifestou-lhes a 
sua glória e os discípulos creram 
na luz. 

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, houve um ca-

samento em Caná da Galileia. 
A mãe de Jesus estava presente. 
Também Jesus e seus discípulos 
tinham sido convidados para o 
casamento. Como o vinho veio a 
faltar, a mãe de Jesus lhe disse: 
“Eles não têm mais vinho”.  Jesus 
respondeu-lhe: “Mulher, por que 
dizes isto a mim? Minha hora ain-
da não chegou”.  Sua mãe disse 
aos que estavam servindo: “Fazei 
o que ele vos disser”.  Estavam 
seis talhas de pedra colocadas aí 
para a purificação que os judeus 
costumam fazer. Em cada uma 
delas cabiam mais ou menos cem 
litros. Jesus disse aos que esta-
vam servindo: “Enchei as talhas 
de água”.  Encheram-nas até a 
boca. Jesus disse: “Agora tirai e 
levai ao mestre-sala”.  E eles le-
varam. O mestre-sala experimen-
tou a água, que se tinha transfor-
mado em vinho. Ele não sabia de 
onde vinha, mas os que estavam 
servindo sabiam, pois eram eles 
que tinham tirado a água. O mes-
tre-sala chamou então o noivo e 
lhe disse: “Todo mundo serve pri-
meiro o vinho melhor e, quando 
os convidados já estão embria-
gados, serve o vinho menos bom. 
Mas tu guardaste o vinho melhor 
até agora!” Este foi o início dos 
sinais de Jesus. Ele o realizou em 
Caná da Galileia e manifestou a 
sua glória, e seus discípulos cre-
ram nele. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé

(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, 
poder e ternura/ que toda cria-
tura governa. Amém!/ Amém! 
Aleluia! Por Deus fomos fei-
tos/ à sua imagem, pra sempre. 
Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de 
Deus/ que deu sua vida por nós. 
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é 
o Senhor./ Pois ressuscitou para 
sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade 
e amor/ que o Cristo mandou 
sobre nós. Amém!/ Amém! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Nas bodas de Caná da Galileia, 

Nossa Senhora falou a Jesus da 
dificuldade dos noivos pela falta 
de vinho para os convidados da 
festa. Por meio dela, manifeste-
mos a Deus as nossas necessida-
des e as de nossos irmãos e irmãs 
através das preces comunitárias.

A. Por Maria, escutai nossa pre-
ce, Senhor!

L.1. Para que a Igreja, fazendo-
-se presente junto às pessoas nas 
mais diversas realidades, as ajude 
a perceber os sinais de Deus e a 
chegar à fé em Cristo, rezemos, 
irmãos.

2. Para que os ministros ordenados 
e leigos, a exemplo de Maria, es-
tejam sempre atentos às necessi-
dades das famílias e comunidades 
e sejam solícitos em servi-las, re-
zemos, irmãos. 

3. Para que os participantes da Jorna-
da Mundial da Juventude, nesta se-
mana, no Panamá, vivam e irradiem 
a alegria do encontro transformador 
com Cristo, rezemos, irmãos.

4. Para que os casais renovem cons-
tantemente sua união pela oração, 
pela Palavra de Deus e pela Euca-
ristia, rezemos, irmãos.

5. Para que as festas de casamento 
e outras confraternizações resul-
tem sempre em verdadeira alegria 
para todos, rezemos, irmãos.

6. Para que os jovens que vão casar 
neste ano construam sua união em 
Cristo, rezemos, irmãos.

P. Concedei, ó Deus, que nunca nos 
falte o vinho novo do vosso amor 
e a generosidade em oferecê-lo 
aos nossos irmãos e irmãs em suas 
diversas necessidades. Por Cristo, 
Nosso Senhor. 

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim.: Para realizar seu primeiro 
sinal, em Caná da Galileia, Cristo 
precisou da água que os serventes 
colocaram à sua disposição. Em 
cada missa, ele conta com o pão 
e o vinho de nosso trabalho para 
dar-nos seu Corpo e Sangue. 

A. (Nº 202) 1. Neste altar da es-
perança, ofertamos nossa vida./ 



/:Vida que é dom e serviço, vida 
de amor, doação.:/

Ref. Aceitai, ó Senhor, estes dons. 
No altar, vinho e pão./ Nós que-
remos viver como irmãos/ pra 
formar um só coração!

2. Tanto pão mal repartido, tan-
tas bocas tão famintas./ /:Ah! 
Tão urgente é a partilha, indis-
pensável pra vida.:/

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-nos, ó Deus, a graça 
de participar constantemente da 
eucaristia, pois todas as vezes 
que celebramos este sacrifício, 
torna-se presente a nossa reden-
ção. 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 250) 1. Santo é o Senhor! 
Santo é o Senhor!/ Santo é o Se-
nhor, para sempre. Amém!

2. Os céus e a terra proclamam 
tua glória,/ Tua glória procla-
mam pra sempre. Amém!

3. Bendito o que vem em nome 
de Deus!/ Hosana nos céus para 
sempre. Amém!P. Na verdade, 
vós sois santo e digno de louvor, 
ó Deus, que amais os seres huma-
nos e sempre os assistis no cami-

nho da vida. Na verdade, é bendi-
to o vosso Filho presente no meio 
de nós, quando nos reunimos por 
seu amor. Como outrora aos discí-
pulos, 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 tor-
nem para nós o Corpo e † o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção.

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

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

Anim.: A água transformada em 
vinho por Cristo em Caná da Ga-
lileia foi o sinal que despertou a 
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fé dos discípulos. O pão e o vinho 
transformados em Corpo e San-
gue de Cristo são o alimento de 
nossa fé e de nosso compromisso 
de trabalharmos para que a nin-
guém falte o alimento, a paz e a 
alegria. 

A. (Nº 501) 1. Quando teu Filho 
contigo vier pra festa da vida fa-
zer,/ ensina-nos, Maria, a fazer 
o que ele disser.

Ref. Tudo é possível nas tuas 
mãos, meu Senhor!/ A eucaris-
tia é teu milagre de amor!

2. Quando o vinho do amor nos 
faltar e a gente ao irmão se fe-
char,/ ensina-nos...

3. Quando, à mesa do nosso ir-
mão, faltar água, vida e pão,/ 
ensina-nos...

4. Quando faltar a justiça entre 
nós e muitos ficarem sem voz,/ 
ensina-nos...

5. Quando o serviço ao irmão nos 
custar, cedendo à preguiça o lu-
gar,/ ensina-nos...

6. Quando o homem, em nome 
da paz, matar o irmão pra ter 
mais,/ ensina-nos...

7. Quando a tristeza invadir nos-
so ser e a vida o sentido perder,/ 
ensina-nos...

8. Quando é difícil ser bom e ter 
fé na força e poder que Deus é,/ 
ensina-nos...

P. OREMOS! Infundi em nós, ó 
Deus, o vosso Espírito de ca-
ridade, para que vivam unidos 
no vosso amor os que alimen-
tais com o mesmo pão.  Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Maria continua a nos pedir 
para fazer o que seu Filho nos diz. 
Dispostos a fazê-lo, peçamos-lhe 
que também interceda por nossas 
necessidades junto a Seu Filho, 
lembrando especialmente os par-
ticipantes da Jornada Mundial da 
Juventude, no Panamá, nesta se-
mana.

A. (Nº 505) Ref. Maria, medianeira 
divinal, se pedes, teu Jesus atenderá./
Repete o teu apelo maternal assim 
como nas bodas de Caná.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, por intercessão de Maria, 

nossa mãe, vos conserve sempre 
atentos e solidários com os irmãos 
e irmãs. E vos abençoe, defenda 
e console Deus todo-poderoso 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. 

Oração da Jornada Mundial da 
Juventude no Panamá 

“EIS AQUI A SERVA DO SE-
NHOR, FAÇA-SE EM MIM SE-

GUNDO A TUA PALAVRA”

Pai Misericordioso, Tu nos chamas 
a viver nossa vida como um cami-
nho de salvação. Ajuda-nos a con-
templar o passado com gratidão, a 
assumir o presente com coragem, 
a construir o futuro com esperan-
ça.

Senhor Jesus, amigo e irmão, agra-
deço por teu olhar de amor; faze 
que escutemos tua voz, que ressoa 
no coração de cada um com a for-
ça e a luz do Espírito Santo.

Concede-nos a graça de ser Igre-
ja em saída, anunciando com fé 
viva e com rosto jovem a alegria 
do Evangelho, para trabalhar na 
construção da sociedade mais jus-
ta e fraterna que sonhamos.

Pedimos-te pelo Papa e pelos bis-
pos; pelos sacerdotes e diáconos; 
pela vida consagrada e pelos vo-
luntários; pelos jovens, por todos 
que participarão da Jornada Mun-
dial da Juventude no Panamá e 
por todos que se preparam para 
acolhê-los.

Santa Maria la Antigua, Padroeira 
do Panamá, faze que possamos 
orar e viver com tua mesma ge-
nerosidade: “Eis aqui a serva do 
Senhor, faça-se em mim segundo 
a tua palavra” (Lc 1,38). Amém.

Bem-aventuranças e Maria nos 
temas das últimas 6 Jornadas 
Mundiais da Juventude

Em 2014, 29ª Jornada Mundial da 
Juventude - JMJ (âmbito dioc.): 
“Felizes os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino do Céu” 
(Mt 5,3). Na 30ª JMJ (âmbi-
to dioc.), em 2015: “Felizes os 
puros de coração, porque verão 
a Deus” (Mt 5,8). Para a grande 
celebração internacional (31ª) 
de 2016 em Cracóvia, Polônia, 
no Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia: “Felizes os mise-
ricordiosos, porque encontrarão 
misericórdia” (Mt 5,7).

Os temas para o triênio 2017-
2019 têm forte conotação ma-
riana, retomando, ao mesmo 
tempo, a imagem de uma juven-
tude em caminho entre o passa-
do (2017), o presente (2018) e o 
futuro (2019), animada pelas três 
virtudes teologais: fé, caridade e 
esperança”. Está em sintonia com 
o tema da recente As. Geral do 
Sínodo dos Bispos: ‘os jovens, 
a fé e o discernimento vocacio-
nal’”. - 32ª JMJ, 2017 (âmbito 
dioc.): “Grandes coisas fez por 
mim o Onipotente” (Lc 1,49). 
- 33ª JMJ, 2018 (âmbito dioc.): 
“Não temas, Maria, pois encon-
traste graça diante de Deus” (Lc 
1,30). -34ª JMJ, 2019 (âmbito 
mundial, no Panamá): “Eis aqui a 
serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua palavra” (Lc 1,38). 

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, Santa Inês: Hb 5,1-

10; Sl 109(110); Mc 2,18-22; 
dia 22, 3ªf, S. Vicente: Hb 6,10-
20; Sl 110(111); Mc 2,23-28; 
dia 23, 4ªf: Hb 7,1-3.15-17; Sl 
109(110); Mc 3,1-6; dia 24, 5ªf, 
S. Francisco de Sales: Hb 7,25-
8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12; dia 
25, 6ªf: Conversão de S. Pau-
lo: At 22,3-16; ou At 9,1-22; Sl 
116(117); Mc 16,15-18; dia 26, 
sáb., São Timóteo e São Tito: 
2Tm 1,1-8; Sl 95(96); Lc 10,1-
9; dia 27, dom., 3º do Tempo 
Comum: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 
18(19); 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-
4; 4,14-21 (Jesus em Nazaré).
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- Conduzido pelo Espírito, Cristo proclama a Boa Nova da Salvação para todos
Cor litúrgica:  VERDE             Ano 38 - Nº 2378       Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 121) 1. Eu 
vim para escu-
tar...
Ref. Tua pala-
vra, tua pala-

vra, tua palavra de amor.
Anim.: Normalmente, procura-

mos estar a par das notícias de 
cada dia. Mas a grande Boa Nova 
que permanece sempre atual é o 
anúncio da salvação proclamada 
por Cristo. Em cada celebração 
litúrgica, especialmente a domi-
nical, podemos acolher a Palavra 
de Deus que ilumina nossa vida 
e com a qual fortalecemos nossa 
comunhão fraterna.  

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

1. Ó Senhor, nós chegamos feli-
zes, a verdade queremos ouvir./ 
Tua palavra é luz que ilumina 
os caminhos que vamos seguir.

3. Nova aurora de vida e esperan-
ça, nós buscamos aqui, ó Senhor./ 
Cidadãos com direitos iguais 
pura imagem de Deus, criador!

4. Os valores do reino, um dia, 
nós possamos alegres viver./ A 
família, a escola, a Igreja sejam 
forças que os façam crescer.

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

A. Amém.
P. A graça, o amor e a paz de Deus, 

nosso Pai, e de Cristo, enviado 
para anunciar a Boa Nova aos po-
bres, com a força do Espírito San-
to, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... neste domingo, enceramento 

da 34ª Jornada Mundial da Juven-
tude no Panamá – “eis aqui a ser-
va do Senhor – faça-se em mim 
segundo a tua Palavra” / terça-fei-
ra, aniversário de ordenação pres-
biteral do Pe. Claudino Talaska, 
Pároco de Áurea – 1994 – jubileu 
de prata / pessoas em férias – em 
visita a familiares na comunidade 
ou em outras ...)

Ato penitencial
P. Com tantas informações dos 

modernos meios de comunica-
ção, corremos o perigo de não 
reservarmos tempo para o diálogo 
pessoal e para acolher, viver e tes-
temunhar a alegria do Evangelho, 
a permanente Boa Nova de Deus. 
Confiando na sua misericórdia, 
peçamos seu perdão. 

L. Senhor, Palavra viva do Pai a 
nos mostrar o caminho da salva-
ção, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, ungido e enviado para 

proclamar-nos o tempo favorável 
da graça do Pai, tende piedade de 
nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que continuamente rea-

lizais entre nós o que a Sagrada 
Escritura anuncia, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 95) 1. Glória a Deus Trin-

dade que primeiro nos amou;/ 
Deus comunidade que em Jesus 
se revelou.

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus eterno e 
todo-poderoso, dirigi a nossa 
vida segundo o vosso amor, 
para que possamos, em nome 
do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. PNSrJC.

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA  

(Lecionário Dominical, 3º DTC-C, 
Paulinas-Paulus, p. 882-887)

Anim. Em nossas celebrações, 
Cristo, com a força do Espírito, 
continua a anunciar a Boa Nova 
da Salvação como na sinagoga de 
Nazaré, onde havia crescido.

1ª Leitura: Ne 8,2-4a.5-6.8-10 
L. Leitura do Livro de Neemias. 
Naqueles dias, o sacerdote Es-

dras apresentou a Lei diante da 
assembleia de homens, de mu-
lheres e de todos os que eram 
capazes de compreender. Era o 
primeiro dia do sétimo mês. As-
sim, na praça que fica defronte 
da porta das Águas, Esdras fez 
a leitura do livro, desde o ama-
nhecer até ao meio-dia, na pre-
sença dos homens, das mulheres 
e de todos os que eram capazes 
de compreender. E todo o povo 
escutava com atenção a leitura 
do livro da Lei. Esdras, o escriba, 
estava de pé sobre um estrado de 
madeira, erguido para esse fim. 
Estando num lugar mais alto, 
ele abriu o livro à vista de todo 
o povo. E, quando abriu o livro, 
todo o povo ficou de pé. Esdras 
bendisse o Senhor, o grande 
Deus, e todo o povo respondeu, 
levantando as mãos: “Amém! 
Amém!” Depois inclinaram-se e 



prostraram-se diante do Senhor, 
com o rosto em terra. E leram 
clara e distintamente o livro da 
Lei de Deus e explicaram seu 
sentido, de maneira que se pu-
desse compreender a leitura. O 
governador Neemias e Esdras, 
sacerdote e escriba, e os levitas 
que instruíam o povo, disseram a 
todos: “Este é um dia consagra-
do ao Senhor, vosso Deus! Não 
fiqueis tristes nem choreis”, pois 
todo o povo chorava ao ouvir as 
palavras da Lei. E Neemias dis-
se-lhes: “Ide para vossas casas e 
comei carnes gordas, tomai bebi-
das doces e reparti com aqueles 
que nada prepararam, pois este 
dia é santo para o nosso Senhor. 
Não fiqueis tristes, porque a ale-
gria do Senhor será a vossa for-
ça”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 18(19)
S. Vossas palavras, Senhor, são es-

pírito e vida!
A. Vossas palavras, Senhor, são 

espírito e vida!
S. 1. - A lei do Senhor é perfeita,* 

conforto para a alma! - O testemu-
nho do Senhor é fiel,* sabedoria 
dos humildes.

2. - Os preceitos do Senhor são 
precisos,* alegria ao coração. - O 
mandamento do Senhor é brilhan-
te,* para os olhos é uma luz.

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

4. - Que vos agrade o cantar dos 
meus lábios* e a voz da minha 
alma; - que ela chegue até vós, ó 
Senhor,* meu Rochedo e Reden-
tor!

2ª Leitura 1Cor 12,12-30
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 
Como o corpo é um, embora tenha 

muitos membros, e como todos os 
membros do corpo, embora se-
jam muitos, formam um só cor-
po, assim também acontece com 
Cristo. De fato, todos nós, judeus 

ou gregos, escravos ou livres, 
fomos batizados num único Es-
pírito, para formarmos um único 
corpo, e todos nós bebemos de 
um único Espírito. Com efeito, o 
corpo não é feito de um membro 
apenas, mas de muitos membros. 

Se o pé disser: “eu não sou mão, 
portanto não pertenço ao corpo”, 
nem por isso deixa de pertencer 
ao corpo. E se o ouvido disser: 
“eu não sou olho, portanto não 
pertenço ao corpo”, nem por isso 
deixa de pertencer ao corpo. Se o 
corpo todo fosse olho, onde esta-
ria o ouvido? Se o corpo todo fos-
se ouvido, onde estaria o olfato? 
De fato, Deus dispôs os membros 
e cada um deles no corpo, como 
quis. Se houvesse apenas um 
membro, onde estaria o corpo? 
Há muitos membros e, no entan-
to, um só corpo. O olho não pode, 
pois, dizer à mão: “não preciso de 
ti”. Nem a cabeça pode dizer aos 
pés: “não preciso de vós”. Antes, 
pelo contrário, os membros do 
corpo que parecem mais fracos 
são muito mais necessários do 
que se pensa. Também os mem-
bros que consideramos menos 
honrosos, a estes nós cercamos 
com mais honra, e os que temos 
por menos decentes, nós os trata-
mos com mais decência. Os que 
consideramos decentes não pre-
cisam de cuidado especial. Mas 
Deus, quando formou o corpo, 
deu maior atenção e cuidado ao 
que nele é tido como menos hon-
roso, para que não haja divisão 
no corpo e, assim, os membros 
zelem igualmente uns pelos ou-
tros. Se um membro sofre, todos 
os membros sofrem com ele; se 
é honrado, todos os membros se 
regozijam com ele. 

Vós todos juntos, sois o corpo de 
Cristo e, individualmente, sois 
membros desse corpo. E, na 
Igreja, Deus colocou, em pri-
meiro lugar, os apóstolos; em 
segundo lugar, os profetas; em 
terceiro lugar, os que têm o dom 
e a missão de ensinar; depois, 
outras pessoas com dons diver-
sos, a saber: dom de milagres, 

dom de curas, dom para obras de 
misericórdia, dom de governo e 
direção, dom de línguas. Acaso 
todos são apóstolos? Todos são 
profetas? Todos ensinam? Todos 
realizam milagres? Todos têm o 
dom das curas? Todos falam em 
línguas? Todos interpretam? Pa-
lavra do Senhor

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 1,1-4; 4,14-21 
A./: Aleluia, aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia!:/
L. Foi o Senhor quem me mandou, 

Boas notícias anunciar; ao pobre, 
a quem está no cativeiro, liberta-
ção eu vou proclamar!

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

Jesus Cristo, escrito por Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Muitas pessoas já tentaram es-

crever a história dos aconteci-
mentos que se realizaram entre 
nós, como nos foram transmitidos 
por aqueles que, desde o princí-
pio, foram testemunhas oculares e 
ministros da palavra. Assim sen-
do, após fazer um estudo cuidado-
so de tudo o que aconteceu desde 
o princípio, também eu decidi 
escrever de modo ordenado para 
ti, excelentíssimo Teófilo. Deste 
modo, poderás verificar a solidez 
dos ensinamentos que recebeste. 

Naquele tempo, Jesus voltou para a 
Galileia, com a força do Espírito, 
e sua fama espalhou-se por toda a 
redondeza. Ele ensinava nas suas 
sinagogas e todos o elogiavam. E 
veio à cidade de Nazaré, onde se 
tinha criado. Conforme seu cos-
tume, entrou na sinagoga no sá-
bado, e levantou-se para fazer a 
leitura. Deram-lhe o livro do pro-
feta Isaías. Abrindo o livro, Jesus 
achou a passagem em que está es-
crito: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque ele me consa-
grou com a unção para anunciar a 
Boa-nova aos pobres; enviou-me 
para proclamar a libertação aos 
cativos e aos cegos a recuperação 
da vista; para libertar os oprimi-



dos e para proclamar um ano da 
graça do Senhor”.  Depois fechou 
o livro, entregou-o ao ajudante, e 
sentou-se. Todos os que estavam 
na sinagoga tinham os olhos fixos 
nele. Então começou a dizer-lhes: 
“Hoje se cumpriu esta passagem 
que acabastes de ouvir”. - Pala-
vra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé 
Oração dos fiéis 

P. Como membros da Igreja, Cor-
po de Cristo, apresentemos nossas 
preces comunitárias a Deus, que 
nos dirige sua Palavra para reve-
lar-nos seu plano de amor.

A. Ouvi-nos e atendei-nos, Se-
nhor.

L. 1. Para cultivarmos a leitura pes-
soal e a acolhida familiar e comu-
nitária da Palavra de Deus, peça-
mos, irmãos.

2. Para que a Igreja, anunciando 
a Palavra de Deus, ajude a todos 
a serem solidários com os mais 
necessitados, a quem Cristo foi 
enviado preferencialmente, peça-
mos, irmãos.  

3. Para que os missionários, condu-
zidos pelo Espírito Santo, supe-
rem as dificuldades em sua mis-
são, peçamos, irmãos.

4. Para que os participantes da Jor-
nada Mundial da Juventude, no 
Panamá, possam retornar para 
seus ambientes “anunciando com 
fé viva e rosto jovem a alegria do 
Evangelho e trabalhando por uma 
sociedade justa e fraterna”, peça-
mos, irmãos.

5. Pelo Pe. Claudino Talaska, que 
completa 25 anos de ordenação 
presbiteral terça-feira, para que se 
sinta confirmado e revigorado em 
seu ministério em nossa Diocese, 
peçamos, irmãos. 

6. Por todas as pessoas que reali-
zam cursos no período de férias, 
especialmente de teologia e pasto-
ral, peçamos, irmãos.

7. ... 
P. Disponde, ó Deus, nossa men-
te e nosso coração para acolher 
com a devida atenção vossa Pa-
lavra e praticá-la com fidelida-
de. Por Cristo, nosso Senhor!

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim.: Coloquemos em nossa 
oferta a vida e a ação evangeliza-
dora dos que anunciam a Palavra 
de Deus.

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

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

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

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

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

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

P. Ó Deus, acolhei com bondade 
as oferendas que vos apresen-
tamos para que sejam santifi-
cadas e nos tragam a salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias II

(Missal, p. 848)
A Ig. no caminho da salvação

P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai santo, criador 
do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabe-
doria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto o vosso povo 
de Israel. Hoje, com a luz e a força 
do Espírito Santo, acompanhais 
sempre a vossa Igreja, peregrina 
neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos 

caminhos da história até a felici-
dade perfeita em vosso reino. Por 
esta razão, também nós, com os 
anjos e santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-c) Santo, Santo, 
Santo é o Senhor/ Santo, Santo, 
Santo é o Senhor nosso Deus.

1. Senhor Deus do universo, o céu 
e a terra/ Proclamam vossa gló-
ria, hosana nas alturas.

2. Bendito o que vem, em nome 
do Senhor,/ Hosana nas alturas, 
hosana nas alturas.

P. Na verdade, vós sois santo 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, du-
rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele 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, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!



A. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste vi-
nho, anunciamos, Senhor, a vos-
sa morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifí-
cio pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por 
toda a eternidade, entre os mem-
bros do vosso Filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.

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

P. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nos-
so papa ... e o nosso bispo ... com 
todos os bispos, presbíteros, diá-
conos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e ale-
gria e caminhar com fé e esperan-
ça pelas estradas da vida. 

A. Tornai viva nossa fé, nossa es-
perança!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vos-
sa face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida.

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada virgem Maria, 
com São José, seu esposo, com os 
apóstolos e mártires (santo do dia 
ou padroeiro) e todos os santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, 

por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 

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

A. Amém!
 

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

Anim.: A Igreja, na diversidade de 
seus membros, sempre à escuta da 
Palavra, sustenta sua unidade no 
único Corpo do Senhor, dado em 
alimento de vida eterna.

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

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

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

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

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

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

6. Vivendo no terceiro milênio, 
com teu Evangelho nas mãos,/ 
renasce no mundo a justiça, se-
remos um povo de irmãos.

P. OREMOS! Concedei-nos, 
Deus todo-poderoso, que, ten-
do recebido a graça de uma 
nova vida, sempre nos glorie-
mos dos vossos dons. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso) 

Anim. A recomendação dada ao 
povo comovido com a proclama-
ção do livro da Lei foi de que se 
alegrasse, fizesse festa e partilhas-
se alimento com os que não o ti-
nham. Irradiemos a alegria desta 
celebração.

A. (Canto Lit. 2011/10) Ref.: /: 
Que nossos olhos não se fechem 
à tua graça que nos renova.

Cremos, Senhor, e seguiremos os 
teus caminhos por toda a vida.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos ilumine com a luz do seu 

Espírito para proclamar a Boa Nova 
aos pobres, libertar os presos, recu-
perar a alegria e a esperança aos 
tristes e desanimados. Abençoe-vos 
Deus clemente e indulgente, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

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

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, S. Tomás de Aquino: 

Hb 9,15.24-28; Sl 97(98); Mc 
3,22-30; dia 29, 3ªf: Hb 10,1-10; 
Sl 39(40); Mc 3,31-35; dia 30, 
4ªf: Hb 10,11-18; Sl 109(110); 
Mc 4,1-20; dia 31, 5ªf, São João 
Bosco: Hb 10,19-25; Sl 23(24); 
Mc 4,21-25; dia 1º, 6ªf: Hb 10,32-
39; Sl 36(37); Mc 4,26-34; dia 02, 
sáb., Apresentação do Senhor; Ml 
3,1-4; Sl 23(24); Lc 2,22-40; dia 
03, dom., 4º do Tempo Comum: 
Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71);1Cor 
12,31-13,13; 1Cor 13,4-13; Lc 
4,21-30;(Jesus e os Nazarenos)
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