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1. ACOLHIDA
A. (490) Ref. 
/:Como é boni-
to, Senhor, no 
meio do povo 
escutar tua 
voz!/ É muito 
lindo saber que 

sempre caminhas no meio de 
nós!:/

Anim.: A Palavra de Deus que nos 
reúne para a celebração litúrgi-
ca nos revela o amor de Deus e a 
missão que Ele confia a cada um 
de nós, desde antes de nosso nas-
cimento. Agradecidos por sua mi-
sericórdia, peçamos-lhe a graça 
da fidelidade à missão recebida e 
a perseverança daqueles que são 
perseguidos por causa do seu tes-
temunho profético.  

A. (Nº 482) 1. Me chamaste para 
caminhar na vida contigo./ De-
cidi para sempre seguir-te, não 
voltar atrás./ Me puseste uma 
brasa no peito e uma flecha na 
alma./ É difícil, agora, viver sem 
lembrar-me de ti.

Ref. /: Te amarei, Senhor! Te ama-
rei, Senhor!/ Eu só encontro a 
paz e alegria bem perto de ti!:/

2. Eu pensei muitas vezes calar e 
não dar nem resposta./ Eu pensei 
na fuga esconder-me, ir longe de 
ti./ Mas tua força venceu e, ao fi-
nal, eu fiquei seduzido./ É difícil 
agora viver sem saudade de ti.

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Deus, nos-

so Pai, que nos ama desde o ventre 
materno, e de Cristo, o profeta que 
realiza a Escritura, estejam con-
vosco. 

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 / neste sábado, festa 

da Apresentação do Senhor – Dia 
Mundial da Vida Consagrada / 
neste domingo, na comunidade 
de Rio Branco, Paróquia de Ma-
riano Moro, ordenação diaconal 
do seminarista Lucas André Stein 
e sexta-feira, do seminarista Feli-
pe Fioravante Filippini, na igreja 
São Cristóvão, Erechim ... embora 
liturgicamente omitida, a devoção 
popular lembra São Brás, a quem 
invoca para proteção dos males da 
garganta). 

Ato penitencial 
P. Nos momentos de oração e de 

contemplação, percebemos melhor 
quanto Deus nos ama e ao mesmo 
tempo em que nem sempre cor-
respondemos ao que nos concede. 
Peçamos-lhe que seja clemente co-
nosco e nos perdoe. 

L. Senhor, que pensais em nós mui-
to antes de nosso nascimento, ten-
de piedade de nós.  

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos revelais o amor 

do Pai e nos convidais a viver nele, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que percorrestes com de-

terminação o caminho da missão, 
enfrentando a perseguição, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz.... 
A. Amém. 

Glória
(Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! 

Na terra haja Paz/ pros filhos e 
filhas do Pai. Amém!/ Amém. 
Aleluia! Ao Pai demos glória!/ 
Do amor a história se cante. 
Amém.!

2. Ao Cristo Senhor louvor seja 
dado,/ Cordeiro Imolado por 
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do 
Filho a vitória,/ cantemos a gló-
ria pra sempre. Amém!

3. Do Espírito Santo se cante o 

louvor,/ Divino Amor que nos 
une. Amém!/ Amém. Aleluia! Do 
Pai e do Verbo/ o amor se celebre 
pra sempre. Amém.

P. OREMOS. Concedei-nos, Se-
nhor nosso Deus, adorar-vos 
de todo o coração, e amar to-
das as pessoas com verdadeira 
caridade. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, 4º DTC-C, 
Paulinas-Paulus, p. 888-892)

Anim. Em seu plano de amor, desde 
antes do nascimento, Deus chama 
todos à missão profética, que deve 
ser vivida com a firmeza e a força 
de Cristo, rejeitado em sua própria 
terra. 

1ª Leitura: Jr 1,4-5.17-19
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias. 
Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-

-me dirigida a palavra do Senhor, 
dizendo: “Antes de formar-te no 
ventre materno, eu te conheci; 
antes de saíres do seio de tua mãe, 
eu te consagrei e te fiz profeta das 
nações. Vamos, põe a roupa e o 
cinto, levanta-te e comunica-lhes 
tudo que eu te mandar dizer: não 
tenhas medo, senão, eu te farei 
tremer na presença deles. Com 
efeito, eu te transformarei hoje 
numa cidade fortificada, numa 
coluna de ferro, num muro de 
bronze contra todo o mundo, fren-
te aos reis de Judá e seus prínci-
pes, aos sacerdotes e ao povo da 
terra; eles farão guerra contra ti, 
mas não prevalecerão, porque eu 
estou contigo para defender-te”, 
diz o Senhor. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 70(71)
S. Minha boca anunciará todos os 

dias / vossas graças incontáveis, ó 
Senhor!



A. Minha boca anunciará todos os 
dias / vossas graças incontáveis, 
ó Senhor!

S. 1. - Eu procuro meu refúgio em 
vós, Senhor:* que eu não seja en-
vergonhado para sempre! - Porque 
sois justo, defendei-me e libertai-
-me!* Escutai a minha voz, vinde 
salvar-me!

2. - Sede uma rocha protetora para 
mim,* um abrigo bem seguro que 
me salve! = Porque sois a minha 
força e meu amparo,+ o meu refú-
gio, proteção e segurança!* Liber-
tai-me, ó meu Deus, das mãos do 
ímpio. 

3. - Porque sois, ó Senhor Deus, 
minha esperança,* em vós confio 
desde a minha juventude! - Sois 
meu apoio desde antes que eu nas-
cesse,* desde o seio maternal, o 
meu amparo.

4. - Minha boca anunciará todos os 
dias* vossa justiça e vossas graças 
incontáveis. - Vós me ensinastes 
desde a minha juventude,* e até 
hoje canto as vossas maravilhas. 

2ª Leitura: 1Cor 12,31-13,13 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: 
Aspirai aos dons mais elevados. Eu 

vou ainda mostrar-vos um cami-
nho incomparavelmente superior. 
Se eu falasse todas as línguas, as 
dos homens e as dos anjos, mas 
não tivesse caridade, eu seria 
como um bronze que soa ou um 
címbalo que retine. Se eu tivesse 
o dom da profecia, se conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciên-
cia, se tivesse toda a fé, a ponto 
de transportar montanhas, mas 
se não tivesse caridade, eu não 
seria nada. Se eu gastasse todos 
os meus bens para sustento dos 
pobres, se entregasse meu corpo 
às chamas, mas não tivesse a ca-
ridade, isso de nada me serviria. 
A caridade é paciente, é benigna; 
não é invejosa, não é vaidosa, não 
se ensoberbece; não faz nada de 
inconveniente, não é interessei-
ra; não se encoleriza, não guarda 
rancor; não se alegra com a ini-
quidade, mas se regozija com a 
verdade. Suporta tudo, crê tudo, 

espera tudo, desculpa tudo. A cari-
dade não acabará nunca. As pro-
fecias desaparecerão, as línguas 
cessarão, a ciência desaparecerá. 
Com efeito, o nosso conhecimen-
to é limitado e a nossa profecia 
é imperfeita. Mas, quando vier 
o que é perfeito, desaparecerá o 
que é imperfeito. Quando eu era 
criança, falava como criança, 
pensava como criança, raciocina-
va como criança. Quando me tor-
nei adulto, rejeitei o que era pró-
prio de criança. Agora nós vemos 
num espelho, confusamente, mas, 
então, veremos face a face. Ago-
ra, conheço apenas de modo im-
perfeito, mas, então, conhecerei 
como sou conhecido. Atualmente 
permanecem estas três coisas: fé, 
esperança, caridade. Mas a maior 
delas é a caridade. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 4,21-30
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. Foi o Senhor, quem me mandou/ 

boas notícias anunciar; /ao pobre, a 
quem está no cativeiro,/ libertação 
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. Naquele tempo, estando Jesus na 

sinagoga, começou a dizer: “Hoje 
se cumpriu esta passagem da Es-
critura que acabastes de ouvir”. 
Todos davam testemunho a seu res-
peito, admirados com as palavras 
cheias de encanto que saíam da 
sua boca. E diziam: “Não é este o 
filho de José?” Jesus, porém, dis-
se: “Sem dúvida, vós me repetireis 
o provérbio: Médico, cura-te a ti 
mesmo. Faze também aqui, em tua 
terra, tudo o que ouvimos dizer que 
fizeste em Cafarnaum”.  E acres-
centou: “Em verdade eu vos digo 
que nenhum profeta é bem recebido 
em sua pátria. De fato, eu vos digo; 
no tempo do profeta Elias, quando 
não choveu durante três anos e 
seis meses e houve grande fome em 

toda a região, havia muitas viúvas 
em Israel. No entanto, a nenhuma 
delas foi enviado Elias, senão a 
uma viúva que vivia em Sarepta, 
na Sidônia. E no tempo do profeta 
Eliseu, havia muitos leprosos em 
Israel. Contudo, nenhum deles foi 
curado, mas sim Naamã, o sírio”.  
Quando ouviram estas palavras de 
Jesus, todos na sinagoga ficaram 
furiosos. Levantaram-se e o ex-
pulsaram da cidade. Levaram-no 
até ao alto do monte sobre o qual 
a cidade estava construída, com a 
intenção de lançá-lo no precipício. 
Jesus, porém, passando pelo meio 
deles, continuou o seu caminho. - 
Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia

Profissão da fé
P. Creio em um só Deus, Pai todo-

-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de to-

das as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus 

Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nas-

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Creio na Igreja, 



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

Oração dos fiéis
P. Confiando na infinita bondade de 

Deus para conosco, apresentemos-
-lhes nossos pedidos.

A. Concedei-nos, Senhor, a vossa 
graça. 

L. 1. Para que a Igreja seja firme e 
profética na defesa e promoção da 
vida, especialmente frente à con-
testação de forças contrárias, peça-
mos, irmãos. 

2. Para que os enviados do Senhor 
não se deixem abater pelas ad-
versidades na missão, peçamos 
irmãos.

3. Para que os religiosos e religio-
sas, lembrados de modo especial 
no Dia Mundial da Vida Consagra-
da, neste sábado, tenham a graça 
divina para viverem o compromis-
so assumido, peçamos, irmãos.

4. Para que a certeza do amor de 
Deus e a solidariedade dos irmãos 
e irmãs fortaleçam os que enfren-
tam o desânimo e a depressão, pe-
çamos, irmãos. 

5. Para que, pela intercessão de São 
Brás, usemos nossa voz para lou-
var a Deus e o diálogo fraterno e 
sejamos livres dos males da gar-
ganta, peçamos, irmãos.

6. ...
P. Pedindo para que adolescentes e 

jovens percebam e sigam o cha-
mado que Deus lhes dirige e sejam 
ardorosos discípulos missionários, 
como os seminaristas Lucas André 
Stein e Felipe Felippini, que rece-
bem o ministério diaconal, reze-
mos: 

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convidadas. 
Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-

ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. RITO DE OFERTA 
Apresentação das oferendas

Anim.: Muitos evangelizadores en-
frentam rejeição e perseguição em 
sua missão. Vamos unir sua vida às 
nossas oferendas.

A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com 
amor sem medida,/ chamou-nos 
à vida, nos deu muitos dons./ 
Nossa resposta ao amor será fei-
ta/ se a nossa colheita mostrar 
frutos bons.

Ref. /:Mas é preciso que o fruto se 
parta/ e se reparta na mesa do 
amor.:/

2. Participar é criar comunhão/ 
fermento no pão, saber repartir./ 
Comprometer-se com a vida do 
irmão/ viver a missão de se dar 
e servir.

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. Para vos servir, ó Deus, de-
positamos nossas oferendas 
em vosso altar; acolhei-as 
com bondade, a fim de que se 
tornem o sacramento da nos-
sa salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística VI-C 
(Jesus, caminho para o Pai 

Missal, p. 854)
P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 

dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai santo, Senhor do céu e 
da terra, por Cristo, Senhor nos-
so. Pela vossa palavra criastes o 
universo e em vossa justiça tudo 
governais. Tendo-se encarnado, 
vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir 
seus passos. Ele é o caminho que 
conduz para vós, a verdade que 
nos liberta e ávida que nos enche 
de alegria. Por vosso filho, reunis 
em uma só família os homens e as 
mulheres criados para a glória de 
vosso nome, reunidos pelo sangue 

de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (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, ho-
sana nas alturas.

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

A. O vosso filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo † e o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, 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, 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 ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, P.A REMIS-
SÃO 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, 
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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 sacrifício 
pascal de Cristo, que vos foi entre-
gue. E concedei que, pela força do 
Espírito do vosso amor, sejamos 
contados, agora e por toda a eterni-
dade, entre os membros do vosso 
filho, cujo Corpo e Sangue comun-
gamos.

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

P. Pela participação neste mistério, 
ó Pai todo-poderoso, santificai-nos 
pelo Espírito e concedei que nos 
tornemos semelhantes à imagem 
de vosso filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nos-
so papa (...) e o nosso bispo (...), 
com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reconhe-
cer os sinais dos tempos e empe-
nhe-se, de verdade, no serviço do 
evangelho. Tornai-nos abertos e 
disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na ale-
gria!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressur-
reição, 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 san-
tos, vos louvaremos e glorificare-
mos, 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/Oração da paz/

Fração do pão)
Anim.: Em gesto de amor infinito, 

Cristo nos dá seu Corpo, Pão des-
cido do céu. Assim alimentados, 
podemos viver o amor, sem o qual 
nada do que fazemos tem valor 
para Deus, conforme o ensinamen-
to de São Paulo na segunda leitura 
de hoje. 

A. (Nº 291) 1. Não pode faltar a 
palavra, não pode faltar-nos o 
pão,/ não pode faltar compromis-
so a quem quer um mundo de ir-
mãos.

Ref. /:Teu pão, ó Senhor, nos susten-
ta na luta de um mundo melhor./ O 
teu Evangelho transforma. Tu és 
nosso Deus salvador.:/

2. Passaste no mundo dos homens, 
fazendo a todos o bem./ Teu jeito 
de amar os humildes a todos en-
sina também.

3. A boa notícia do reino aos po-
bres tu vens anunciar./ É Deus 
que se põe a seu lado. É Deus que 
nos vem libertar.

4. Contigo fazendo aliança, fa-
zemos também comunhão./ A 
causa que tu abraçaste anima a 
tomar posição.

P. OREMOS! Renovados pelo 
sacramento da nossa reden-
ção, nós vos pedimos, ó Deus, 
que este alimento da salvação 
eterna nos faça progredir na 
verdadeira fé. Por Cristo, nos-
so Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)

Anim. Praticar e anunciar a Palavra 
é exigente e pode acarretar rejeição 
como aconteceu aos profetas e ao 
próprio Cristo. Mas não podemos 
renunciar à missão da Palavra. 

A. ((Nº 487) Ref. Vou, Senhor, con-
tigo vou, vou contigo, Senhor./ 
Hoje quero confirmar, confir-
mar minha vocação.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sua graça; vos 

dê saúde de alma e de corpo; vos 
faça amar a todos como irmãos e 
servi-los com alegria e genero-
sidade. E que vos abençoe Deus 
Onipotente e Eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. Anunciai a todos a Boa Notícia. 

Sede testemunhas do amor. Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- No próximo sábado e domingo, 

em todas as comunidades cató-
licas do Brasil, coleta em favor 
da organização do 18º Congr. 
Euc. Nac. em Recife, PE, de 12 a 
15/11/2020, com o tema “Pão em 
todas as mesas” e o lema: “Re-
partiam o pão com alegria e não 
havia necessitados entre eles”.

- sexta-feira, 19h30, na igr. São 
Cristóvão, Erexim, ordenação 
diaconal de Felipe Filippini.

- Domingo, na ig. São Valentim, 
festa do padroeiro, com crismas 
e comemoração dos 75 anos de 
criação da Par.; igr. Sag. Cor. de 
Jesus, Paulo Bento, festa de N. 
Sra. de Lourdes e Romaria da 
Saúde.

Leituras da semana:
dia 04/02, 2ªf: Hb 11,32-40; Sl 

30(31); Mc 5,1-20; dia 05/02, 
3ªf, Sta. Águeda: Hb 12,1-4; Sl 
21(22); Mc 5,21-43; dia 06/02, 
4ªf, S. Paulo Miki e comps.: Hb 
12,4-7.11-15; Sl 102(103); Mc 
6,1-6; dia 07/02, 5ªf: Hb 12,18-
19.21-24; Sl 47(48); Mc 6,7-13; 
dia 08/02, 6ªf: S. Jerônimo Emi-
liani e Sta. Josefina Bakhita: Hb 
13,1-8; Sl 26(27); Mc 6,14-29; 
dia 09/02, sáb.: Hb 13,15-17.20-
21; Sl 22(23); Mc 6,30-34; dia 
10/02, dom, 5º do TC-C; Is 6,1-
2a.3-8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-
11; Lc 5,1-11; (Pesca abundante).



(ver entroni-
zação do livro 
da Palavra de 
Deus no início 
da liturgia da 
Palavra, moti-
vada pela 1ª lei-
tura, com velas 
ou tocha...)

 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 477) Ref. Senhor, que que-

res que eu faça? Senhor, que 
queres de mim?/ Mostra-me os 
teus caminhos! Senhor, que que-
res de mim?

Anim.: Reunidos neste espaço sa-
grado para celebrar a santidade de 
Deus em nossa vida, somos sem-
pre convidados a retomar o com-
promisso da missão de evangeli-
zar, numa “Igreja em saída”, como 
nos propõe o Papa Francisco. 

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

1. O Senhor é o pastor que me 
conduz,/ por caminho nunca 
visto, me enviou./ Sou chamado 
a ser fermento, sal e luz./ E, por 
isso, respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma 
canção,/ me ungiu como profeta 
e trovador/ da história e da vida 
do meu povo./ E, por isso, res-
pondi: aqui estou!

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

A. Amém. 
P. A graça e a paz de nosso Senhor 

Jesus Cristo, que nos chama e nos 
envia a anunciá-lo nas “águas pro-
fundas” da nossa realidade, este-
jam convosco. 

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

A vida na liturgia 
(... segunda-feira, 27ª Jornada 

Mundial do Doente / doentes e 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 5º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 10.02.2019

- O chamado de Cristo a participar de sua missão de salvar a todos
Cor litúrgica:  VERDE              Ano 41 - Nº 2380             Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

seus cuidadores; doentes sem os 
cuidados necessários; agentes da 
pastoral da saúde que visitam os 
doentes / neste sábado e domingo, 
coleta em favor da organização do 
18º Congresso Eucarístico Nacio-
nal, em Recife, PE, em 2020 /...)  

Ato penitencial
P. Pela tentação do comodismo, por 

pouco espírito missionário ou por 
buscarmos justificativa em nossas 
limitações, não atendemos pron-
tamente aos apelos de Deus. Con-
fiando na sua infinita misericórdia, 
peçamos que nos perdoe.  

L. Senhor, que sois a plenitude da 
graça e da verdade, tende piedade 
de nós.

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

para nos enriquecer, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que viestes fazer de nós 

vosso povo santo, tende piedade 
de nós.

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

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

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

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

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

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

3. Glória ao Espírito Santo, Deus 
que nos santifica!/ Glória a Deus 

que nos une a caminho do Pai!
4. Glória a Deus uno e santo: Pai, 

Espírito e Filho!/ Glória a Deus 
uno e trino! Glória a Deus co-
munhão!

P. OREMOS. Velai, ó Deus, so-
bre a vossa família, com in-
cansável amor; e, como só 
confiamos na vossa graça, 
guardai-nos sob a vossa pro-
teção. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

 (Entronização do livro da Palavra 
de Deus – Lecionário Dominical, 
5º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 
893-897). 

Anim. Na celebração de seu louvor, 
Deus nos revela sua glória e nos 
dá força para a avançar com de-
terminação e confiança na ampla 
missão a que nos chama.  

A. (Nº 113) /:Que arda como bra-
sa, tua Palavra nos renove, esta 
chama que a boca proclama.:/

1ª Leitura: Is 6,1-2a.3-8
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
No ano da morte do rei Ozias, vi 

o Senhor sentado num trono de 
grande altura; o seu manto esten-
dia-se pelo templo. Havia serafins 
de pé a seu lado; cada um tinha 
seis asas. Eles exclamavam uns 
para os outros: “Santo, santo, 
santo é o Senhor dos exércitos; 
toda a terra está repleta de sua 
glória”. Ao clamor dessas vozes, 
começaram a tremer as portas em 
seus gonzos e o templo encheu-se 
de fumaça. Disse eu então: “Ai de 
mim, estou perdido! Sou apenas 
um homem de lábios impuros, 
mas eu vi com meus olhos o rei, 
o Senhor dos exércitos”.  Nisto, 
um dos serafins voou para mim, 
tendo na mão uma brasa, que re-
tirara do altar com uma tenaz, e 



tocou minha boca, dizendo: “As-
sim que isto tocou teus lábios, de-
sapareceu tua culpa, e teu pecado 
está perdoado”.  Ouvi a voz do 
Senhor que dizia: “Quem envia-
rei? Quem irá por nós?” Eu res-
pondi: “Aqui estou! Envia-me”.  
- Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 137(138)
S. Vou cantar-vos ante os anjos, ó 

Senhor, / e ante o vosso templo 
vou prostrar-me. 

A. Vou cantar-vos ante os anjos, 
ó Senhor, / e ante o vosso templo 
vou prostrar-me. 

S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos 
dou graças,* porque ouvistes as 
palavras dos meus lábios! - Peran-
te os vossos anjos vou cantar-vos* 
e ante o vosso templo vou pros-
trar-me.

2. - Eu agradeço vosso amor, vossa 
verdade,* porque fizestes muito 
mais que prometestes; - naquele 
dia em que gritei, vós me escutas-
tes* e aumentastes o vigor da mi-
nha alma. 

3. - Os reis de toda a terra hão de 
louvar-vos,* quando ouvirem, ó 
Senhor, vossa promessa. - Hão de 
cantar vossos caminhos e dirão:* 
“Como a glória do Senhor é gran-
diosa!”

4. - Estendereis o vosso braço em 
meu auxílio* e havereis de me sal-
var com vossa destra. - Completai 
em mim a obra começada;* ó Se-
nhor, vossa bondade é para sem-
pre! - Eu vos peço: não deixeis 
inacabada* esta obra que fizeram 
vossas mãos! 

2ª Leitura: 1Cor 15,1-11 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Quero lembrar-vos, irmãos, o 

evangelho que vos preguei e que 
recebestes, e no qual estais fir-
mes. Por ele sois salvos, se o es-
tais guardando tal qual ele vos foi 
pregado por mim. De outro modo, 
teríeis abraçado a fé em vão. Com 
efeito, transmiti-vos em primeiro 
lugar, aquilo que eu mesmo tinha 
recebido, a saber: que Cristo mor-
reu por nossos pecados, segundo 

as Escrituras; que foi sepultado; 
que, ao terceiro dia, ressuscitou, 
segundo as Escrituras; e que apa-
receu a Cefas e, depois, aos Doze. 
Mais tarde, apareceu a mais de 
quinhentos irmãos, de uma vez. 
Destes, a maioria ainda vive e al-
guns já morreram. Depois, apa-
receu a Tiago e, depois, apareceu 
aos apóstolos todos juntos. Por 
último, apareceu também a mim, 
como a um abortivo. Na verdade, 
eu sou o menor dos apóstolos, 
nem mereço o nome de apóstolo, 
porque persegui a Igreja de Deus. 
É pela graça de Deus que eu sou 
o que sou. Sua graça para comi-
go não foi estéril: a prova é que 
tenho trabalhado mais do que os 
outros apóstolos - não propria-
mente eu, mas a graça de Deus 
comigo. É isso, em resumo, o que 
eu e eles temos pregado e é isso o 
que crestes. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho Lc 5,1-11
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. “Vinde após mim!” o Senhor 

lhes falou, “e vos farei pescadores 
de homens”. 

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, Jesus estava na 

margem do lago de Genesaré, e 
a multidão apertava-se ao seu re-
dor para ouvir a palavra de Deus. 
Jesus viu duas barcas paradas na 
margem do lago. Os pescadores 
haviam desembarcado e lavavam 
as redes. Subindo numa das bar-
cas, que era de Simão, pediu que 
se afastasse um pouco da margem. 
Depois sentou-se e, da barca, en-
sinava as multidões. Quando 
acabou de falar, disse a Simão: 
“Avança para as águas mais 
profundas, e lançai vossas redes 
para a pesca”.  Simão respondeu: 
“Mestre, nós trabalhamos a noite 
inteira e nada pescamos. Mas, em 
atenção à tua palavra, vou lançar 
as redes”.  Assim fizeram, e apa-

nharam tamanha quantidade de 
peixes que as redes se rompiam. 
Então fizeram sinal aos compa-
nheiros da outra barca, para que 
viessem ajudá-los. Eles vieram, e 
encheram as duas barcas, a ponto 
de quase afundarem. Ao ver aqui-
lo, Simão Pedro atirou-se aos pés 
de Jesus, dizendo: “Senhor, afas-
ta-te de mim, porque sou um peca-
dor!” É que o espanto se apode-
rara de Simão e de todos os seus 
companheiros, por causa da pesca 
que acabavam de fazer. Tiago e 
João, filhos de Zebedeu, que eram 
sócios de Simão, também ficaram 
espantados. Jesus, porém, disse 
a Simão: “Não tenhas medo! De 
hoje em diante tu serás pescador 
de homens”. Então levaram as 
barcas para a margem, deixaram 
tudo e seguiram a Jesus. - 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. A Deus, que nos revela seu pro-

jeto de amor e nos confia a missão 
de anunciá-lo a todos, apresente-
mos nossa súplica confiante.

A. Acolhei nosso pedido, Senhor!  
L. 1. Para que a Igreja esteja sempre 

“em saída” para realizar sua mis-
são diante dos desafios de nosso 
tempo, rezemos, irmãos. 

2. Para que todos, com a graça divi-
na, sejamos zelosos na realização 
da missão a que fomos chamados, 
rezemos, irmãos.

3. Para que nossas celebrações li-
túrgicas proporcionem sempre 



profunda experiência do mistério 
divino e nos revigorem na solida-
riedade com os mais necessitados, 
rezemos, irmãos.

4. Para que nunca faltem a confian-
ça em Deus e a nossa solicitude 
aos doentes, lembrados especial-
mente em seu dia mundial nesta 
segunda-feira, rezemos, irmãos.

4. Para que as famílias fortaleçam 
sua união e sua fé pela oração 
constante, pela leitura da Palavra 
de Deus e pela participação na ce-
lebração litúrgica da comunidade, 
rezemos, irmãos.

P. Motivados pela ordenação diaco-
nal dos seminaristas Lucas Stein 
e Felipe Filippini, rezemos pelas 
vocações sacerdotais e religiosas:

A. “Senhor Jesus, que chamastes 
quem quisestes, chamai mui-
tos de nós para trabalhar para 
Vós, para trabalhar convosco. 
Vós que iluminastes com vossa 
palavra aqueles que chamastes, 
iluminai-nos com o dom da fé 
em Vós. Vós que os amparas-
tes nas dificuldades, ajudai-nos 
a vencer as nossas dificuldades 
dos jovens de hoje. E se chamar-
des algum de nossos jovens para 
se consagrar totalmente a vós, 
que o vosso amor anime essa vo-
cação desde o seu germinar e a 
faça crescer, cada dia e perseve-
rar. Assim seja.” (João Paulo II)

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim.: Unidos a todas as comuni-
dades católicas do Brasil, na cole-
ta do rito de oferta, fazemos nos-
sa doação para a organização do 
Congresso Eucarístico Nacional 
em 2020 em Recife.

A. (Nº 207) 1. O pão amassado, a 
uva pisada, eis a oblação!/ Pas-
tores sofridos, o pobre esqueci-
do, o povo sem pão.

Ref. Quero ser fiel a Deus res-
pondendo à vocação,/ quero ser 
junto do povo um irmão entre os 
irmãos!

2. O tempo e a idade, o bem e a 
verdade, a paz e o perdão!/ Vi-
gor, esperança, amor, confiança 
jamais faltarão!

3. A dor e a alegria, a vida vazia 
de tantos irmãos!/ Cansados, 

vencidos, também oprimidos, 
oferta serão!

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. Senhor nosso Deus, que 
criastes o pão e o vinho para 
alimento da nossa fraqueza, 
concedei que se tornem para 
nós sacramento da vida eter-
na. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. circunstâncias I

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

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

A. (Enc. música lit. cantar ordiná-
rio missa – 2016/05-a) A. Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam vossa glória./ Hosana! 
Hosana! Hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana! Hosana! Ho-
sana nas alturas!

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

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e † o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito 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, P.A RE-
MISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com 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. Renovai, Senhor, à luz do evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 
em...). Fortalecei o vínculo da 
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unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão com o nosso papa (...) e 
o nosso bispo (...) e os bispos do 
mundo inteiro, para que o vosso 
povo, neste mundo dilacerado por 
discórdias, brilhe como sinal pro-
fético de unidade e de paz. 

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressur-
reição, 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/Oração da paz/

Fração do pão)
Anim.: Para avançarmos na missão, 

Cristo nos alimenta com o Pão do 
Céu. 

A. (nº 475) 1. Tu vieste à margem 
do lago,/ não buscaste nem sá-
bios, nem ricos./ Queres somen-
te que eu te siga.

Ref. Senhor, olhaste em meus 
olhos/ e sorrindo disseste meu 
nome./ Lá na areia, deixei o meu 
barco/ e, contigo, vou buscar ou-
tro mar.

2. Tu sabes tudo o que eu tenho,/ no 
meu barco não há ouro, nem pra-
ta,/ somente redes e meu trabalho.

3. Tu necessitas de mim,/ do meu 
cansaço, que a outros descan-
se;/ de amor que queira seguir 
amando.

4. Tu, pescador de outros lagos,/ 
ânsia eterna de homens que es-
peram,/ meu bom amigo que as-
sim me chamas.

P. OREMOS! Ó Deus, vós qui-
sestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo 
cálice; fazei-nos viver de tal 
modo unidos em Cristo, que 
tenhamos a alegria de produ-
zir muitos frutos para a sal-
vação do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Como Isaías no Templo de 
Jerusalém, em cada celebração em 
nosso espaço sagrado, percebe-
mos melhor a missão a que Deus 
nos envia.

A. (Nº 491) Ref. Vem! Vamos jun-
tos caminhar, / pois, sozinho, 
ninguém pode chegar lá, /:por-
que Deus nos escolheu, Cristo 
nos chamou,/ o Espírito de amor 
nos enviou!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para realizardes a missão a que 

vos chama de lançar as redes nas 
águas desafiadoras da realidade de 
hoje, abençoe-vos Deus, infinita-
mente misericordioso, Pai, 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 11/02, 2ªf., Nossa Senho-

ra de Lourdes Gn 1,1-19; Sl 
103(104); Mc 6,53-56; dia 
12/02, 3ªf: Gn 1,20-2,4a; Sl 
8,4-5.6-7.8-9(R/.2a); Mc 7,1-13; 
dia 13/02, 4ªf: Gn 2,4b-9.15-
17; Sl 103(104); Mc 7,14-23; 
dia 14/02, 5ªf, S. Cirilo, mon-
ge, e S. Metódio: Gn 2,18-25; 
Sl 127(128); Mc 7,24-30; dia 
15/02, 6ªf,  Gn 3,1-8; Sl 31(32); 
Mc 7,31-37; dia 16/02, sáb., Gn 
3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10; 

dia 17/02, Dom, 6º do TC-C: 
Jer 17,5-8; Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.
Sl 39,5a); 1Cor 15,12.16-20; Lc 
6,17.20-26 (Bem-aventuranças). 

Chamados a “pescar homens”
Perante este acontecimento ex-

traordinário (a pesca milagrosa), 
Simão Pedro lança-se aos pés 
de Jesus, dizendo: “Afasta-te de 
mim, Senhor, porque sou um 
homem pecador”. Aquele sinal 
milagroso convenceu-o de que 
Jesus não é apenas um Mestre 
formidável, cuja palavra é ge-
nuína e poderosa, mas que Ele 
é o Senhor, a manifestação de 
Deus. E esta presença aproxima-
da suscita em Pedro uma forte 
sensação da própria mesquinhez 
e indignidade. Sob um ponto de 
vista humano, pensa que deve 
haver distância entre o pecador 
e o Santo. Na verdade, precisa-
mente a sua condição de pecador 
exige que o Senhor não se afaste 
dele, do mesmo modo como um 
médico não se pode distanciar de 
quem está doente. 

A resposta de Jesus a Simão Pedro 
é reconfortante e decisiva: “Não 
temas; doravante serás pescador 
de homens”. E de novo o pes-
cador da Galileia, depositando 
a sua confiança nesta palavra, 
deixa tudo e segue Aquele que 
se tornou o seu Mestre e Senhor. 
E assim agiram também Tiago e 
João. Esta é a lógica que orien-
ta a missão de Jesus e a missão 
da Igreja: ir à procura, “pescar” 
homens e mulheres, não para 
fazer proselitismo mas para res-
tituir a todos a plena dignidade 
e liberdade, mediante o perdão 
dos pecados. Eis a essência do 
cristianismo: propagar o amor 
regenerante e gratuito de Deus, 
com atitude de acolhimento e 
de misericórdia para com todos, 
a fim de que cada um possa en-
contrar a ternura de Deus e rece-
ber a plenitude de vida. ... (Papa 
Francisco, Oração do Angelus, 
07/02/2016)



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 137) Ref. 
/:Tu és, Senhor, 
o meu pastor!/  
Por isso nada 
em minha vida 

faltará!:/
Anim.: Vivendo na fé, encontramos 

em Deus o vigor de nossa vida e a 
força de percorrermos o caminho 
da verdadeira felicidade, que é o 
do despojamento, da justiça, da 
fidelidade. 

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

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

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

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

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

A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz 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. (... a busca de todos pelo sentido 

e felicidade da vida / a experiên-
cia de sofrimento de muitos por 
causa da doença, do desemprego, 
da situação familiar, da depressão 
/ pessoas em férias e em cursos de 
formação cristã ...). 

Ato penitencial
P. Confiando em Deus e seguindo 

seus ensinamentos, podemos ser 
como árvores perto de água cor-
rente que dão frutos abundantes.  
Reconhecendo que nem sempre 
colocamos nele a razão de nossa 
vida, peçamos seu perdão (pausa). 

L. Senhor, que proclamais felizes 
os que a vós se confiam, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que indicais a pobreza 

evangélica como caminho de vida 
plena, tende piedade de nós.

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

de eterna a quem vos é fiel, tende 
piedade de nós. 

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

ria...
A. Amém. 

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

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

1. Senhor, Deus Pai, criador oni-
potente,/ nós vos louvamos e 
vos bendizemos/ por nos terdes 
dado o Cristo salvador.

2. Senhor Jesus, unigênito do 
Pai,/ nós vos damos graças por 
terdes vindo ao mundo,/ feito 
nosso irmão, sois o nosso reden-
tor.

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

P. OREMOS. Ó Deus, que pro-
metestes permanecer nos co-
rações sinceros e retos, dai-
-nos, por vossa graça, viver 
de tal modo, que possais ha-
bitar em nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DTC-C, 

Paulinas-Paulus, p. 898-900)
Anim.: A pobreza evangélica pos-

sibilita a escolha do caminho da 
verdadeira felicidade, diferente 
daquela que o mundo propõe. 

1ª Leitura: Jr 17,5-8
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias. 
Isto diz o Senhor: “Maldito o ho-

mem que confia no homem e faz 
consistir sua força na carne hu-
mana, enquanto o seu coração se 
afasta do Senhor; como os car-
dos do deserto, ele não vê chegar 
a floração, prefere vegetar na 
secura do ermo, em região salo-
bra e desabitada. Bendito o ho-
mem que confia no Senhor, cuja 
esperança é o Senhor; é como a 
árvore plantada junto às águas, 
que estende as raízes em busca 
de umidade, por isso não teme a 
chegada do calor: sua folhagem 
mantém-se verde, não sofre mín-
gua em tempo de seca e nunca 
deixa de dar frutos”.  - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 1
S. É feliz quem a Deus se confia!
A. É feliz quem a Deus se confia!
S. 1. - Feliz é todo aquele que não 

anda* conforme os conselhos dos 
perversos; - que não entra no ca-
minho dos malvados,* nem junto 
aos zombadores vai sentar-se; - 
mas encontra seu prazer na lei de 
Deus* e a medita, dia e noite, sem 
cessar. 

2. - Eis que ele é semelhante a uma 
árvore,* que à beira da torrente 
está plantada; = ela sempre dá 
seus frutos a seu tempo,+ e jamais 
as suas folhas vão murchar.* Eis 
que tudo o que ele faz vai pros-
perar.
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3. = Mas bem outra é a sorte dos 
perversos.+ Ao contrário, são 
iguais à palha seca* espalhada e 
dispersada pelo vento. - Pois Deus 
vigia o caminho dos eleitos,* mas 
a estrada dos malvados leva à 
morte. 

2ª Leitura: 1Cor 15,12.16-20 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Se se prega que Cristo 

ressuscitou dos mortos, como po-
dem alguns dizer entre vós que 
não há ressurreição dos mor-
tos?  Pois, se os mortos não res-
suscitam, então Cristo também 
não ressuscitou. E se Cristo não 
ressuscitou, a vossa fé não tem 
nenhum valor e ainda estais nos 
vossos pecados. Então, também 
os que morreram em Cristo pe-
receram. Se é para esta vida que 
pusemos a nossa esperança em 
Cristo, nós somos - de todos os 
homens - os mais dignos de com-
paixão. Mas, na realidade, Cristo 
ressuscitou dos mortos como pri-
mícias dos que morreram. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 6,17.20-26
A. Aleluia, aleluia, aleluia. 
L. Ficai muito alegres, saltai de 

alegria, pois, tendes um prêmio 
bem grande nos céus. Ficai muito 
alegres, saltai de alegria, amém! 
Aleluia, Aleluia!

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, Jesus desceu da 

montanha com os discípulos e pa-
rou num lugar plano. Ali estavam 
muitos dos seus discípulos e gran-
de multidão de gente de toda a 
Judeia e de Jerusalém, do litoral 
de Tiro e Sidônia. E, levantando 
os olhos para os seus discípulos, 
disse: “Bem-aventurados vós, os 
pobres, porque vosso é o Reino de 
Deus! Bem-aventurados, vós que 
agora tendes fome, porque sereis 
saciados! 

Bem-aventurados vós, que agora 
chorais, porque havereis de rir! 
Bem-aventurados, sereis, quan-
do os homens vos odiarem, vos 
expulsarem, vos insultarem e 
amaldiçoarem o vosso nome, por 
causa do Filho do Homem! Ale-
grai-vos, nesse dia, e exultai pois 
será grande a vossa recompensa 
no céu; porque era assim que os 
antepassados deles tratavam os 
profetas. Mas, ai de vós, ricos, 
porque já tendes vossa consola-
ção! Ai de vós, que agora tendes 
fartura, porque passareis fome! 
Ai de vós, que agora rides, porque 
tereis luto e lágrimas! Ai de vós 
quando todos vos elogiam! A. Era 
assim que os antepassados deles 
tratavam os falsos profetas”. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 

Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai todo-podero-

so, 
A. criador do céu e da terra. 
P. E em Jesus Cristo, seu único Fi-

lho, nosso Senhor, 
A. que foi concebido pelo poder 

do Espírito Santo; 
P. nasceu da Virgem Maria;
A. padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado.
P. Desceu à mansão dos mortos; 
A. ressuscitou ao terceiro dia, su-

biu aos céus; 
P. está sentado à direita de Deus Pai 

todo-poderoso, 
A. donde há de vir a julgar os vi-

vos e os mortos.
P. Creio no Espírito Santo; 
A. na Santa Igreja católica; na 

comunhão dos santos; 
P. na remissão dos pecados; 
A. na ressurreição da carne; na 

vida eterna. Amém. 

Oração dos fiéis
P. Imploremos o auxílio divino, 

sem o qual nossa vida perde o 
vigor e não dá frutos abundantes 
para o bem de todos e para a gló-
ria de Deus. 

A. Mostrai-nos, Senhor, vossa 
misericórdia.

L. 1. Para que a Igreja anuncie com 
vigor e testemunho de despoja-
mento a alegria das bem-aventu-
ranças, peçamos, irmãos.

2. Para podermos percorrer sempre 
o caminho do serviço aos irmãos e 
irmãs, na confiança total na graça 
divina, peçamos, irmãos. 

3. Para que os órgãos públicos e as 
organizações da sociedade civil 
garantam vida digna para todos 
os pobres e excluídos, peçamos, 
irmãos. 

4. Para que os agentes de pastoral 
tenham especial solicitude com os 
que vivem situação de angústia, 
desânimo e mesmo depressão, pe-
çamos, irmãos.

5. Para que as pastorais e obras so-
ciais disponham sempre de recur-
sos e agentes para suas atividades 
de promoção humana, peçamos, 
irmãos.

6. Para que o novo ano escolar seja 
de crescimento nos princípios 
fundamentais da vida para profes-
sores, pais, alunos e funcionários 
dos estabelecimentos educacio-
nais, peçamos, irmãos.

7. ...
P. Atendei, ó Deus, nossa súplica 

e concedei-nos continuamente a 
vossa graça para sermos vigoro-
sos na prática do bem. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das oferendas

Anim.: Agradecidos, apresentemos 
a Deus o que com sua graça pode-
mos realizar.

A. (Nº 219) 1. Bendito sejas, 
Deus, por esta paz/ tão frágil e 
insegura que ainda temos!/ É 
dom de teu amor e também fru-
to/ da luta dos irmãos que aqui 
trazemos.

Ref. /:Pão e vinho, ó Pai, apresen-
tamos,/ pela paz e o perdão nós 
suplicamos.:/

2. Bendito sejas, Deus, pelo per-
dão/ que dás a nós qual graça 
e mandamento./ Trazemos es-
tes dons que consagrados,/ da 
Aliança são penhor e sacramen-
to.

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 este sacrifício 
nos purifique e renove, e seja 
fonte de eterna recompensa 
para os que fazem a vossa 
vontade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas Circunstâncias IV
Jesus 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 ra-
zão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de vossa 
glória, cantando a uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordiná-
rio missa – 2016/05-a) A. Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam vossa glória./ Hosana! 
Hosana! Hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana! Hosana! Ho-
sana nas alturas!

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-

dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e  
o Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

P. 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.

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

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

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, 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 
...., o nosso bispo ...., 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.), 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 (N.) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, por Jesus Cristo, vosso 
Filho.

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, 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)
Anim.: Com a força da Palavra e 

do Pão do Altar, do qual agora po-
demos participar, seremos vigo-
rosos como plantas regadas com 
água abundante para dar muitos 
frutos de amor e justiça.  

A. (Nº 294) 1. Sempre há mais um 
lugar na mesa/ pra quem sabe 
repartir o pão./ Do que temos 
em nossa pobreza,/ o amor faz 
multiplicação.
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Ref. Felizes os pobres na mesa do 
rei!/ Meu corpo e meu sangue, 
tomai e comei!/ /:Eu sou o pão 
vivo, o amor é a lei.:/

2. Comer juntos no jantar de 
Deus/ é mudar a triste situa-
ção./ É querer que a terra seja 
um céu,/ onde a gente vive como 
irmão.

Quando a gente é mesmo compa-
nheiro,/ no caminho de Nosso 
Senhor,/ comunhão é gesto ver-
dadeiro,/ que entrega a vida por 
amor.

4. Pra bater o duro chão da estra-
da,/ nossa força não pode min-
guar./ O alimento desta cami-
nhada/ é o próprio Cristo neste 
altar.

P. OREMOS. Ó Deus, que nos fi-
zestes provar as alegrias do céu, 
dai-nos desejar sempre o alimen-
to que nos traz a verdadeira vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim.: O caminho da felicidade 
verdadeira é o da convivência fra-
terna, da partilha generosa na con-
fiança absoluta em Deus. 

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus faça frutificar em vós a 

sua graça e vos disponha para o 
progresso espiritual, a fim de que, 
sustentados por Ele em vossas 
ações, produzais muitos frutos de 
justiça e de paz. E que vos Deus 
benigno e fonte de amor, Pai e Fi-
lho e Espírito Santo. A. Amém. 

P. Proclamai ao mundo que só o Se-
nhor é a plena segurança; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.
 

Hino da Campanha
da Fraternidade 2019

(está gravado no site da Diocese de 
Erexim, em acervo digital, áudios)

1. “Eis que o Senhor fez conhecer 
a salvação/ e revelou sua justiça 
às nações”. Que, neste tempo 
quaresmal, nossa oração / trans-
forme a vida, nossos atos e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criatu-
ras.

2.  Foi no deserto que Jesus nos 
ensinou/ a superar toda ganân-
cia e tentação. / Arrependei-vos, 
eis que o tempo já chegou,/ tem-
po de Paz, Justiça e reconcilia-
ção.

3. Em Jesus Cristo uma nova 
aliança/ quis o Senhor com o seu 
povo instaurar./ Um novo reino 
de justiça e esperança, fraterni-
dade, onde todos têm lugar.

4. Ser um profeta na atual socie-
dade,/ da ação política, com fé, 
participar/ é o dom de Deus que 
faz, do amor, fraternidade,/ e 
bem comum faz bem de todos se 
tornar!

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30 às 16h, 

oficina de formação contínua 
integrada com as coordenado-
ras paroquiais da Pastoral da 
Criança, no Centro Diocesano 
de Pastoral; 18h30, reunião do 
Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano. 

- Quinta-feira, início do ano letivo 
dos seminaristas da Filosofia na 
Universidade de Passo Fundo.

- Sábado, Aniversário de nas-
cimento de Dom José Gislon 
(1957).

Leituras da semana:
dia 18/02, 2ªf, Gn 4,1-15.25; Sl 

49(50); Mc 8,11-13; dia 19/02, 
3ªf, Gn 6,5-8;7,1-5.10; Sl 28(29); 
Mc 8,14-21; dia 20/02, 4ªf, Ss. 
Francisco e Jacinta Marto: Gn 
8,6-13.20-22; Sl 115(116B); Mc 
8,22-26; dia 21/02, 5ªf, S. Pedro 
Damião: Gn 9,1-13; Sl 101(102); 
Mc 8,27-33; dia 22/02, 6ªf, Cá-
tedra de São Pedro: 1Pd 5,1-4; Sl 
22(23); Mt 16,13-19; dia 23/02, 
sáb., S. Policarpo: Hb 11,1-7; Sl 
144(145); Mc 9,2-13; dia 24/02, 
dom., 7º do TC-C: 1Sm 26,2.7-
9.12-13.22-23; Sl 102(103); 
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38; (Mi-
sericordiosos como o Pai).

Bem-aventurados vós, os po-
bres! Ai de vós, os ricos! 

Enquanto Mateus refere oito bem-
-aventuranças pronunciadas por 
Jesus, Lucas refere só quatro. 
Em compensação, Lucas refor-
ça as quatro bem-aventuranças, 
opondo a cada uma delas uma 
maldição introduzida por um 
“ai!”. Mais ainda: enquanto o 
discurso de Mateus é indireto: 
“Bem-aventurados os pobres!”, 
o de Lucas é direto: “Bem-aven-
turados vós, os pobres!”. Ma-
teus acentua a pobreza espiritual 
(«bem-aventurados os pobres de 
espírito), Lucas acentua a pobre-
za material (“bem-aventurados 
vós, os pobres”). ....

Duas categorias, dois mundos. À 
categoria dos bem-aventurados 
pertencem os pobres, os famin-
tos, os que agora choram e os 
que são perseguidos e proscritos 
por causa do Evangelho. À cate-
goria dos desventurados perten-
cem os ricos, os saciados, os que 
agora riem e os que são tratados 
na palma da mão por todos. .... 
trata-se de saber sobre que coi-
sa se fundamenta sua própria 
segurança, sobre que terreno 
está construido o edifício de sua 
vida: se sobre aquele que passa 
ou sobre aquele que não passa. 

A página de hoje do Evangelho 
separa, traça dois destinos dia-
metralmente opostos. É como 
o meridiano de Greenwich, que 
divide o leste do oeste do mun-
do. Mas, por sorte, com uma di-
ferença essencial. O meridiano 
de Greenwich está fixo: as terras 
que estão ao leste não podem 
passar ao oeste, como está fixo 
o equador que divide o sul po-
bre do mundo rico e opulento. 
A linha que divide, em nosso 
Evangelho, os “bem-aventura-
dos” dos “desventurados” não 
é assim; é uma barreira móvel, 
absolutamente possível de atra-
vessar. Não só se pode passar de 
um setor ao outro, mas toda esta 
página do Evangelho foi pro-
nunciada por Jesus para convi-
dar-nos e animar-nos a passar de 
uma à outra esfera. (Pe. Antonio 
Rivero)



A. (Nº 145) Ref. 
A tua ternura, 
Senhor, vem 
me abraçar / e a 
tua bondade in-
finita, me per-
doar./ Vou ser 
o teu seguidor e 

te dar o meu coração./ Eu quero 
sentir o calor de tuas mãos.

1. ACOLHIDA 
Anim.: Na celebração da miseri-

córdia divina, encontraremos o 
caminho para superar o clima de 
animosidade, e as forças da vio-
lência, da criminalidade, sendo 
sempre e em todo lugar presença 
de perdão e de paz. 

A. (Canto Lit. 2016/2) 1. A ti, meu 
povo, amado da aliança,/ se 
abre a porta da misericórdia,/ 
do meu perdão que é fonte de 
esperança,/ que gera a paz, a 
vida e a concórdia.

Ref. /:Misericordiosos, mise-
ricordiosos, misericordiosos 
como o Pai!:/

2. Perdoa até setenta vezes sete,/ 
procura amar irmãos e inimi-
gos;/ celebra a volta de quem 
se converte: eis o que peço aos 
meus irmãos e amigos.

4. Vai ser sinal do meu amor ter-
nura,/ consola aflitos, perdoa as 
ofensas;/ reparte o pão e o teu 
amor que cura,/ faze orações, pra-
tica a paciência.

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

A. Amém.
P. Que a misericórdia do Pai, o in-

finito amor de Jesus Cristo, que 
nos convida a perdoar sempre e a 
todos, e a comunhão do Espírito 
Santo, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... neste sábado, aniversário 

natalício de Dom José – 1957 / 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 7º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 24.02.2019

- Amar sem medida e sem restrições como o Pai 
Cor litúrgica:  VERDE             Ano 41 - Nº 2382           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

Terça-feira, reunião dos diáconos, 
padres e bispos, no Seminário de 
Fátima / retomada das atividades 
escolares ...). 

Ato penitencial
P. Pedindo-nos para sermos miseri-

cordiosos com todos como nosso 
Pai, “Cristo nos apresenta um pro-
grama 

de vida empenhativo e rico de ale-
gria e paz”. Peçamos que nos per-
doe pelas vezes que não o vive-
mos e nos conceda assumir a mi-
sericórdia “como estilo de vida”. 

L. Senhor, que sois rico em miseri-
córdia e nunca vos cansais de per-
doar, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós
L. Cristo, que sois o rosto da mise-

ricórdia do Pai, tende piedade de 
nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que concedestes o per-

dão e garantistes o paraíso ao la-
drão que pediu vossa clemência 
na cruz, tende piedade de nós. 

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

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

Glória! Glória a Deus/ nas altu-
ras e na terra paz aos homens!

1. Senhor Deus, Rei dos céus,/ 
Deus Todo-Poderoso, nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos,/ 
nós vos adoramos, nós vos glo-
rificamos.

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

3. Vós que tirais o pecado do 
mundo,/ tende piedade de nós./ 
Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ acolhei a nossa súplica.

4. Vós que estais à direita do Pai,/ 
tende piedade de nós./ Só vós 
sois o Santo,/ só vós o Altíssimo, 

Jesus Cristo,/ com o Espírito 
Santo na glória de Deus Pai.

P. OREMOS. Concedei, ó Deus 
todo-poderoso, que, procu-
rando conhecer sempre o que 
é reto, realizemos a vossa 
vontade em nossas palavras e 
ações. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 7º DTC-C, 

Paulinas-Paulus, p. 901-904)
Anim. Assim como “o perdão de 

Deus para nossos pecados não 
conhece limites”, nosso amor não 
pode excluir ninguém, pois só as-
sim pensaremos e agiremos como 
o Pai dos céus.

1ª leitura:
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

L. Leitura do Primeiro Livro de 
Samuel.

Naqueles dias, Saul pôs-se em 
marcha e desceu ao deserto de 
Zif. Vinha acompanhado de três 
mil homens, escolhidos de Israel, 
para procurar Davi no deserto 
de Zif. Davi e Abisai dirigiram-
-se de noite até ao acampamen-
to, e encontraram Saul deitado 
e dormindo no meio das barri-
cadas, com a sua lança à cabe-
ceira, fincada no chão. Abner e 
seus soldados dormiam ao redor 
dele. Abisai disse a Davi: “Deus 
entregou hoje em tuas mãos o 
teu inimigo. Vou cravá-lo em ter-
ra com uma lançada, e não será 
preciso repetir o golpe”. Mas 
Davi respondeu: “Não o mates! 
Pois quem poderia estender a 
mão contra o ungido do Senhor, 
e ficar impune?” Então Davi 
apanhou a lança e a bilha de 
água que estavam junto da cabe-
ceira de Saul, e foram-se embo-
ra. Ninguém os viu, ninguém se 
deu conta de nada, ninguém des-
pertou, pois todos dormiam um 
profundo sono que o Senhor lhes 



tinha enviado. Davi atravessou 
para o outro lado, parou no alto 
do monte, ao longe, deixando 
um grande espaço entre eles. E 
Davi disse: “Aqui está a lança do 
rei. Venha cá um dos teus servos 
buscá-la! O Senhor retribuirá a 
cada um conforme a sua justiça 
e a sua fidelidade. Pois ele te ha-
via entregue hoje em meu poder, 
mas eu não quis estender a mi-
nha mão contra o ungido do Se-
nhor . - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo 102(103)
S. O Senhor é bondoso e compas-

sivo.
A. O Senhor é bondoso e compas-

sivo.
S. 1. - Bendize, ó minha alma ao 

Senhor,* e todo o meu ser, seu 
santo nome! - Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor,* não te esqueças 
de nenhum de seus favores!

2. - Pois ele te perdoa toda culpa,* 
e cura toda a tua enfermidade; - da 
sepultura ele salva a tua vida* e te 
cerca de carinho e compaixão.

3. - O Senhor é indulgente, é fa-
vorável,* é paciente, é bondoso e 
compassivo. - Não nos trata como 
exigem nossas faltas,* nem nos 
pune em proporção às nossas cul-
pas.

4. - Quanto dista o nascente do 
poente,* tanto afasta para longe 
nossos crimes. - Como um pai 
se compadece de seus filhos,* o 
Senhor tem compaixão dos que o 
temem. 

2ª leitura: 1Cor 15,45-49
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: O primeiro homem, Adão, 

“foi um ser vivo”. O segundo 
Adão é um espírito vivificante. 
Veio primeiro não o homem es-
piritual, mas o homem natural; 
depois é que veio o homem espi-
ritual. O primeiro homem, tirado 
da terra, é terrestre; o segundo 
homem vem do céu. Como foi o 
homem terrestre, assim também 
são as pessoas terrestres; e como 
é o homem celeste, assim tam-
bém vão ser as pessoas celestes. 
E como já refletimos a imagem do 

homem terrestre, assim também 
refletiremos a imagem do homem 
celeste. Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: 6,27-38
A. Aleluia...
L. Eu vos dou este novo manda-

mento, nova ordem, agora, vos 
dou; que, também vos ameis uns 
aos outros, como eu vos amei, diz 
o Senhor. 

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. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “A vós que me 
escutais, eu digo: Amai os vossos 
inimigos e fazei o bem aos que 
vos odeiam, bendizei os que vos 
amaldiçoam, e rezai por aqueles 
que vos caluniam. Se alguém te 
der uma bofetada numa face, ofe-
rece também a outra. Se alguém 
te tomar o manto, deixa-o levar 
também a túnica. Dá a quem te 
pedir e, se alguém tirar o que é 
teu, não peças que o devolva. O 
que vós desejais que os outros vos 
façam, fazei-o também vós a eles. 
Se amais somente aqueles que vos 
amam, que recompensa tereis? 
Até os pecadores amam aqueles 
que os amam. E se fazeis o bem 
somente aos que vos fazem o bem, 
que recompensa tereis? Até os 
pecadores fazem assim. E se em-
prestais somente àqueles de quem 
esperais receber, que recompensa 
tereis? Até os pecadores empres-
tam aos pecadores, para receber 
de volta a mesma quantia. Ao 
contrário, amai os vossos inimi-
gos, fazei o bem e emprestai sem 
esperar coisa alguma em troca. 
Então, a vossa recompensa será 
grande, e sereis filhos do Altís-
simo, porque Deus é bondoso 
também para com os ingratos e 
os maus. Sede misericordiosos, 
como também o vosso Pai é mi-
sericordioso. Não julgueis e não 
sereis julgados; não condeneis e 
não sereis condenados; perdoai, e 
sereis perdoados. Dai e vos será 
dado. Uma boa medida, calcada, 

sacudida, transbordante será co-
locada no vosso colo; porque com 
a mesma medida com que medir-
des os outros, vós também sereis 
medidos”.  - Palavra da Salva-
ção. 

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. A oração é grande meio para re-
lações de harmonia e paz com os 
irmãos e irmãs. Com o coração 



disposto a um amor gratuito a 
todos para superar qualquer dis-
córdia ou divisão, façamos nossas 
preces a Deus que nos quer frater-
nos e misericordiosos.

A. Ouvi-nos, ó Deus de miseri-
córdia.  

L. 1. Para que a Igreja, anunciando 
a misericórdia divina, promova 
o entendimento entre os povos e 
cheguem à paz desejada, peça-
mos, irmãos. 

2. Para que a sociedade busque 
sempre a superação da violência 
e da criminalidade pela força do 
diálogo e do perdão e não pela 
força das armas, peçamos, irmãos.

3. Para resolvermos eventuais con-
flitos familiares e comunitários 
pela paciência e compreensão, pe-
çamos, irmãos. 

4. Por todas as pessoas que fazem 
da não violência seu ideal de vida 
e seu princípio de superação das 
discriminações de grupos e de 
conflitos sociais, peçamos, ir-
mãos. 

5. Para que “a busca da paz vença 
os conflitos, o perdão supere o 
ódio e a vingança dê lugar à re-
conciliação”, peçamos, irmãos. 

6. Para sermos todos promotores 
do entendimento e nunca causa de 
discórdia e de divisão, peçamos, 
irmãos.

7. ...
P. Nós vos agradecemos, ó 
Deus, porque sempre usais de 
misericórdia conosco. Conce-
dei-nos um coração generoso 
para podermos perdoar sem-
pre e cultivar relações pací-
ficas com todos os irmãos e 
irmãs. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim.: Junto ao pão e ao vinho 
coloquemos todas as iniciativas 
e gestos de reconciliação que 
reaproximam as pessoas que têm 
dificuldades de relacionamento 
entre si. 

A. (Nº 224) 1. Um coração para 
amar, pra perdoar e sentir,/ 
para chorar e sorrir ao me criar 
tu me deste./ Um coração pra 

sonhar, inquieto e sempre a ba-
ter,/ ansioso por entender as coi-
sas que tu disseste.

Ref. /:Eis o que eu venho te dar, 
eis o que ponho no altar./ Toma, 
Senhor, que ele é teu, meu cora-
ção não é meu!:/

2. Quero que o meu coração seja 
tão cheio de paz,/ que não se sinta 
capaz de sentir ódio ou rancor./ 
Quero que a minha oração possa 
me amadurecer,/ leve-me a com-
preender a singeleza do 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. Ao celebrar com reverência vos-
sos mistérios, nós vos suplicamos, 
ó Deus, que os dons oferecidos em 
vossa honra sejam úteis à nossa 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Reconciliação I
(Missal, p. 866)

P. Na verdade, é justo e bom agra-
decer-vos, Deus Pai, porque cons-
tantemente nos chamais a viver na 
felicidade completa. Vós, Deus de 
ternura e de bondade, nunca vos 
cansais de perdoar. Ofereceis vos-
so perdão a todos convidando os 
pecadores a entregar-se confiantes 
à vossa misericórdia.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Jamais nos rejeitastes quando 
quebramos a vossa aliança, mas, 
por Jesus, vosso Filho e nosso 
irmão, criastes com a família hu-
mana novo laço de amizade, tão 
estreito e forte, que nada poderá 
romper. Concedeis agora a vosso 
povo tempo de graça e reconci-
liação. Dai, pois, em Cristo novo 
alento à vossa Igreja, para que se 
volte para vós. Fazei que, sempre 
mais dócil ao Espírito Santo, se 
coloque ao serviço de todos. 

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Cheios de admiração e reconhe-
cimento, unimos nossa voz à voz 
das multidões do céu para cantar o 
poder de vosso amor e a alegria da 
nossa salvação:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-d) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do univer-
so./ O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória. / Ho-
sana, hosana nas alturas! (3x) 
Hosana! / Bendito aquele vem 
em nome do Senhor./ Hosana...

P. Ó Deus, desde a criação do 
mundo, fazeis o bem a cada um 
de nós para sermos santos como 
vós sois santo. Olhai vosso povo 
aqui reunido e derramai a força 
do Espírito, para que estas ofe-
rendas se tornem o Corpo † e o 
Sangue do Filho muito amado, no 
qual também somos vossos filhos. 
Enquanto estávamos perdidos e 
incapazes de vos encontrar; vós 
nos amastes de modo admirável: 
pois vosso Filho – o Justo e San-
to – entregou-se em nossas mãos 
aceitando ser pregado na cruz.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Antes, porém, de seus braços 
abertos traçarem entre o céu e a 
terra o sinal permanente da vossa 
aliança, Jesus quis celebrar a pás-
coa com seus discípulos. Ceando 
com eles, tomou o pão e pronun-
ciou a bênção de ação de graças. 
Depois, partindo o pão, o deu a 
seus amigos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo 
que ia reconciliar todas as coisas 
pelo sangue a ser derramado na 
cruz, tomou o cálice com vinho. 
Ele vos deu graças novamente, 
e passou o cálice a seus amigos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E 
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

P. Lembramo-nos de Jesus Cristo, 
nossa páscoa e certeza da paz defi-
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nitiva. Hoje celebramos sua morte 
e ressurreição, esperando o dia fe-
liz de sua vinda gloriosa. Por isso, 
vos apresentamos, ó Deus fiel, a 
vítima de reconciliação que nos 
faz voltar à vossa graça.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Olhai, com amor, Pai misericor-
dioso, aqueles que atraís para vós, 
fazendo-os participar no único 
sacrifício do Cristo. Pela força do 
Espírito Santo, todos se tornem 
um só corpo bem unido, no qual 
todas as divisões sejam superadas.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Conservai-nos, em comunhão 
de fé e amor, unidos ao Papa N. 
e ao nosso Bispo N. Ajudai-nos 
a trabalhar juntos na construção 
do vosso reino, até o dia em que, 
diante de vós, formos santos com 
os vossos santos, ao lado da Vir-
gem Maria, de São José, seu espo-
so, e dos Apóstolos, com nossos 
irmãos e irmãs já falecidos que 
confiamos à vossa misericórdia. 
Quando fizermos parte da nova 
criação, enfim libertada de toda 
maldade e fraqueza, poderemos 
cantar a ação de graças do Cristo 
que vive para sempre. 

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e sempre. 

A. Amém. 
 

Rito de Comunhão
(Pai nosso/Or. da paz/Fr. do pão)
Anim.: Comungando do mesmo 

Pão da Vida, devemos viver na 
comunhão fraterna, sendo presen-
ça de paz e de reconciliação onde 
quer que estejamos. 

A. (Nº 364) Senhor, fazei de mim 
um instrumento de vossa paz./ 
Senhor, fazei de mim um instru-
mento de vosso amor.

1. Onde há ódio, que eu leve o 
amor;/ onde há ofensa, que eu 
leve o perdão;/ onde há discór-
dia, que eu leve a união;/ onde 
há dúvidas, que eu leve a fé.

2. Onde há erro, que eu leve a 
verdade,/ no desespero, que eu 

leve a esperança./ Onde há tris-
teza, que eu leve a alegria;/ onde 
há trevas, que eu leve a luz.

3. Mestre, fazei que eu procure 
menos/ ser consolado do que 
consolar;/ ser compreendido do 
que compreender/ e ser amado 
do que amar.

4. Sim, pois é dando que se rece-
be,/ é perdoando que se é per-
doado./ /:E é morrendo que se 
vive para a vida eterna.:/

P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-
roso, concedei-nos alcançar a 
salvação eterna, cujo penhor 
recebemos neste sacramento. 
Por Cristo, nosso senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)

Anim. Devemos amar a todos como 
Deus ama a cada um de nós. Por 
isso, querer o bem do outro sem 
levar em conta o que nos possa ter 
feito de mal.

A. (Canto Lit. 2012/17/3º Ref.). 
Quem ama, perdoa! Quem ama, 
perdoa!/ O perdão é prova, pro-
va de amor./ /:Quem perdoa, 
constrói a paz!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, protetor dos que nele es-

peram, vos enriqueça com seus 
dons, vos salve, proteja e condu-
za, para que, livres de todo mal, 
persevereis em seu amor. E que 
vos abençoe Deus Uno e Trino, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a 

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

A. Graças a Deus. 

Hino da Campanha
da Fraternidade 2019

(está gravado no site da Diocese de 
Erexim, em acervo digital, áudios)

1. “Eis que o Senhor fez conhe-
cer a salvação/ e revelou sua 
justiça às nações”. Que, neste 
tempo quaresmal, nossa oração 
/ transforme a vida, nossos atos 
e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criaturas.

2.  Foi no deserto que Jesus nos 
ensinou/ a superar toda ganância 
e tentação. / Arrependei-vos, eis 
que o tempo já chegou,/ tempo de 
Paz, Justiça e reconciliação.

Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reu-

nião das coordenadoras da Pas-
toral da Saúde, no Centro Dioce-
sano; 14h, reunião do Conselho 
de Presbíteros, no Centro Dioce-
sano, após, reunião do Colégio 
de Consultores; 19h, reunião 
da Coordenação de Pastoral, 
no Centro Diocesano; às 20h, 
1ª reunião do ano da equipe de 
Pastoral Vocacional, no Centro 
Catequético de Getúlio Vargas; 
início do ano letivo da Teologia 
no Itepa Faculdades. 

- Terça-feira, às 08h30, reunião 
dos Diáconos, Padres e Bispos 
no Seminário de Fátima. 

- Quinta-feira, missa de abertura 
do ano no Seminário São José, 
em Passo Fundo, com a presença 
dos Bispos de Erechim e de Cha-
pecó, Dom José Gislon e Dom 
Odelir Magri (o Seminário aco-
lherá dois seminaristas daquela 
Diocese). 

Leituras da semana:
dia 25/02, 2ªf: Eclo 1,1-10; Sl 

92(93); Mc 9,14-29; dia 26/02, 
3ªf: Eclo 2,1-13; Sl 36(37); Mc 
9,30-37; dia 27/02, 4ªf:Eclo 
4,12-22; Sl 118(119); Mc 9,38-
40; dia 28/02, 5ªf: Eclo 5,1-10; 
Sl 1,1-2.3.4.6(R/.39,5a); Mc 
9,41-50; dia 01/03, 6ªf: Eclo 
6,5-17; Sl 118(119); Mc 10,1-
12; dia 02/03, sáb.: Eclo 17,1-
13; Sl 102(103); Mc 10,13-16; 
dia 03/03, dom., 8º do TC-C; 
Eclo 27,5-8; Sl 91(92); 1Cor 
15,54-58; Lc 6,39-45; (O guia 
cego, a árvore e seus frutos).


