Comunidade em Oração
Liturgia para a solenidade de Pentecostes – 04.06.2017

- Na força do Espírito, o impulso evangelizador da Igreja.
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: VERMELHO

(Na procissão,
com o Círio pascal e Evangeliário
ou Lecionário, pode-se utilizar sete
velas, vermelhas,
e/ou sete flâmulas
com a inscrição
dos dons do Espírito Santo; no final da celebração apagar e guardar o Círio pascal, “com
veneração, no Batistério, para nele se
acenderem as velas dos batizados”).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 463) /:Vem, Espírito Santo,
vem! Vem iluminar.:/
Anim: Louvamos a Deus que nos
enriquece com seu Espírito, como
aos apóstolos reunidos com Maria
no Cenáculo de Jerusalém. O Espírito nos conduz e renova a vida
de nossa comunidade, de toda
a Igreja e do mundo. Ele garante a unidade na diversidade das
pessoas e suas culturas. Que ele
confirme a unidade cristã, especialmente no quinto centenário da
reforma desencadeada por Martinho Lutero.
A. (Nº 464) Ref.: Nós estamos
aqui reunidos/ como estavam
em Jerusalém,/ pois só quando
vivemos unidos/ é que o Espírito
Santo nos vem.
1. Ninguém para este vento passando,/ ninguém vê e ele sopra
onde quer./ Força igual tem o
Espírito quando/ faz a Igreja de
Cristo crescer.
2. Feita de homens, a Igreja é
divina/ pois o Espírito Santo
a conduz,/ como um fogo que
aquece e ilumina,/ que é pureza,
que é vida, que é luz.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a paz de Cristo, o amor do
Pai e a força do Espírito Santo
enviado para conduzir a Igreja
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e transformar o mundo, estejam
convosco.
A. (Cantando): Bendito seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo.
P. (... indicando para o Círio). Nós
vos bendizemos, ó Deus, porque
no mistério do Pentecostes nos
envolveis com o esplendor do Espírito Santo, conforme a promessa
de Cristo Ressuscitado, cuja luz,
simbolizada no Círio pascal, destrói as trevas de nossa vida e ilumina o nosso caminho para Vós.
A. (Nº 462) A nós descei, divina
luz! A nós descei, divina luz!/
Em nossas almas acendei /:o
amor, o amor de Jesus!:/
A vida na liturgia
P. (... Pentecostes, a força do Espírito para a Igreja nascente;
conclusão da Semana de Oração
pela Unidade Cristã; na Diocese,
dia de oração pelas vocações e da
partilha; reuniões de bispos, de
provinciais e as. reg. da ação ev.;
aniv. natalício de Dom Girônimo,
sexta-feira – 1936; ord. ep. do
Bispo coadjutor de Montenegro,
neste domingo ...)
Ato penitencial
P. “A cultura da misericórdia forma-se na oração assídua, na abertura dócil à ação do Espírito, na
familiaridade com a vida dos Santos e na solidariedade concreta
para com os pobres” (Francisco).
Peçamos perdão por não termos
sempre esta docilidade ao Espírito Santo.
L. Senhor, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais o Espírito da
Verdade para nos conduzir na unidade, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.

L. Senhor, que nos concedeis a força do Espírito para praticarmos a
justiça, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, rico em misericórdia,...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na
imensidão/ e paz na terra ao homem, nosso irmão.:/
1. Senhor, Deus Pai, criador onipotente,/ nós vos louvamos e
vos bendizemos/ por nos terdes
dado o Cristo salvador.
2. Senhor Jesus, unigênito do
Pai,/ nós vos damos graças por
terdes vindo ao mundo,/ feito
nosso irmão, sois o nosso redentor.
3. Senhor, Espírito Santo, Deus
de amor,/ nós vos adoramos e
vos glorificamos/ por nos conduzirdes por Cristo a nosso Pai.
P. OREMOS. Ó Deus, que, pelo
mistério da festa de hoje, santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai
por toda a extensão do mundo os
dons do Espírito Santo, e realizai
agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da
pregação do Evangelho. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lec. Dom. Pentecostes, Paulinas-Paulus, p. 226-229).
Anim: O Espírito Santo que enriquece a todos com dons diferentes, proporciona também a unidade de todos na comunhão do
amor, da paz e do perdão.
1ª Leitura: At 2,1-11
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De
repente, veio do céu um barulho

como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles
se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que
se repartiram e pousaram sobre
cada um deles. Todos ficaram
cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito os inspirava.
Moravam em Jerusalém judeus
devotos, de todas as nações do
mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos
ficaram confusos, pois cada um
ouvia os discípulos falar em sua
própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: “Esses
homens que estão falando não
são todos galileus? Como é que
nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes
da Mesopotâmia, da Judeia e da
Capadócia, do Ponto e da Ásia,
da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima
de Cirene, também romanos que
ali residem; judeus e prosélitos,
cretenses e árabes, todos nós os
escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria
língua!” - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 103 (104)
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor! E da terra toda face renovai.
S. 1. - Bendize, ó minha alma, ao
Senhor! * Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! - Quão
numerosas, ó Senhor, são vossas
obras! * Encheu-se a terra com as
vossas criaturas!
2. - Se tirais o seu respiro, elas
perecem * e voltam para o pó de
onde vieram. - Enviais o vosso
Espírito e renascem * e da terra
toda a face renovais.
3. - Que a glória do Senhor perdure sempre, * e alegre-se o Senhor
em suas obras! - Hoje seja-lhe
agradável o meu canto, * pois o
Senhor é a minha grande alegria!
2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Ninguém pode dizer: Je-

sus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de
dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor.
Há diferentes atividades, mas um
mesmo Deus que realiza todas
as coisas em todos. A cada um é
dada a manifestação do Espírito
em vista do bem comum. Como o
corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os
membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com
Cristo. De fato, todos nós, judeus
ou gregos, escravos ou livres,
fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único
corpo, e todos nós bebemos de
um único Espírito. - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.
Sequência
L.1. Espírito de Deus, enviai dos
céus um raio de luz!
L.2. Vinde, Pai dos pobres, dai aos
corações vossos sete dons.
L.1. Consolo que acalma, hóspede
da alma, doce alívio, vinde!
L.2. No labor descanso, na aflição
remanso, no calor aragem.
L.1. Ao sujo lavai, ao seco regai,
curai o doente.
L.2. Dobrai o que é duro, guiai no
escuro, o frio aquecei.
L.1. Enchei, luz bendita, chama
que crepita, o íntimo de nós.
L.2. Sem a luz que acode, nada o
homem pode, nenhum bem há
nele.
L.1. Dai à vossa Igreja, que espera
e deseja, vossos sete dons.
L.2. Dai em prêmio ao forte uma
santa morte, alegria eterna!
Amém!
Evangelho: Jo 20,19-23
A. Aleluia...
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei
com vossos dons os corações dos
fiéis; e acendei neles o amor como
um fogo abrasador!
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. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se
encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz
esteja convosco”. Depois dessas
palavras, mostrou-lhes as mãos
e o lado. Então os discípulos se
alegraram por verem o Senhor.
Novamente, Jesus disse: “A paz
esteja convosco. Como o Pai me
enviou, também eu vos envio”. E
depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os
pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes,
eles lhes serão retidos”. - Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia e Profissão da fé
Prece dos fiéis
P. Os discípulos aguardaram a vinda do Espírito Santo reunidos em
oração com Maria no “lugar em
que costumavam ficar”. Contando
com a mesma presença de Maria,
neste Ano Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima. confiantes, rezemos.
A. Enviai vosso Espírito, Senhor!
1. Para que a Igreja possa transmitir a todos a alegria do Evangelho
com a linguagem do amor e do
perdão, nós vos pedimos:
2. Para que as Igrejas cristãs cresçam na busca de sua unidade, especialmente na comemoração do
quinto centenário da reforma de
Lutero, neste ano, nós vos pedimos:
3. Para que os missionários enviados a Moçambique e à Amazônia
tenham sempre grande amor pelo
povo e sejam bem acolhidos por
ele, nós vos pedimos:
4. Para que o padre Carlos Rômulo
Gonçalves da Silva, a ser ordenado Bispo coadjutor de Montenegro, neste domingo, em Pelotas,
realize frutuoso ministério naquela Diocese, nós vos pedimos:
5. Para que as reuniões de bispos,
provinciais, coordenadores de

pastoral e outros agentes, nesta
semana, em São Leopoldo, deem
novo impulso evangelizador às
nossas dioceses, nós vos pedimos:
6. Para que Dom Girônimo, de aniversário sexta-feira, tenha sempre
saúde e se alegre com os frutos de
seu ministério, nós vos pedimos:
7. ...
P. Pedindo que o Espírito Santo
ajude aos jovens na sua resposta
ao chamado divino para o sacerdócio ou à vida religiosa, rezemos
a oração vocacional de nossa Diocese no primeiro domingo de cada
mês:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a
muitos dos nossos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do
povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim: Apresentemos a Deus o trabalho dos missionários e missionárias e, em comunhão com todas
as comunidades da Igreja católica
do Rio Grande do Sul, ofereçamos nossa doação na coleta para
os seus projetos de evangelização
em Moçambique, na África, e na
Amazônia, em nosso País.
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com
amor sem medida,/ chamou-nos
à vida, nos deu muitos dons.
Nossa resposta ao amor será feita/ se a nossa colheita mostrar
frutos bons.
Ref. /:Mas é preciso que o fruto se
parta/ e se reparta na mesa do
amor.:/
2. Participar é criar comunhão/
fermento no pão, saber repartir./ Comprometer-se com a
vida do irmão/ viver a missão de
se dar e servir.
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, que o Espírito Santo nos faça compreender
melhor o mistério deste sacrifício
e nos manifeste toda verdade, segundo a promessa do vosso Filho.
Que vive e reina para sempre.
A. Amém.
Oração Eucarística V
(Missal p. 496)
Pref.: O mistério de Pentecostes
(missal p. 319)
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. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes, hoje, o Espírito Santo
prometido, em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento
da Igreja, é ele quem dá a todos
os povos, o conhecimento do verdadeiro Deus; e une, numa só fé,
a diversidade das raças e línguas.
Por esta razão transbordamos de
alegria pascal, e aclamamos vossa
bondade cantando a uma só voz:
A. (Nº 250) 1. Santo é o Senhor!
Santo é o Senhor!/ Santo é o Senhor, para sempre. Amém!
2. Os céus e a terra proclamam
tua glória,/ Tua glória proclamam pra sempre. Amém!
3. Bendito o que vem em nome
de Deus!/ Hosana nos céus para
sempre. Amém!
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas
ofertas se mudem no Corpo † e
no Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE

SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou a
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer
este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos mar-

cados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Conduzidos pelo Espírito e
sustentados pelo Pão do Céu, poderemos realizar a missão recebida em nosso Batismo.
A. (Nº 461) Ref. Vem, vem, vem,
vem, Espírito Santo de Amor./
Vem a nós, traze à Igreja um
novo vigor.
1. Presente no início do mundo,
presente na criação./ Do nada
geraste a vida, que a vida não
sofra no irmão.
2. Presença de força aos profetas que falam sem nada temer./
Contigo sustentam o povo na
luta que vão empreender.
3. Presença que gera esperança,
Maria por ti concebeu./ No povo
renasce a confiança, ó Espírito
Santo de Deus.
4. Presença com força de vida,
presença de transformação./ Tiraste a vida da morte, em Cristo
na ressurreição.
5. Presença na Igreja nascente,
os povos consegues reunir,/ na
mesma linguagem se entendem,
o amor faz a Igreja surgir.
P. OREMOS.
A. Amém. Ó Deus, que enriqueceis
a vossa Igreja com os bens do céu,
conservai a graça que lhe destes,
para que cresçam os dons do Espírito Santo; e o alimento espiritual que
recebemos aumente em nós a eterna
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “Que o Espírito Santo nos
ajude a estar sempre prontos a
prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para
que a justiça e uma vida digna ...
sejam o compromisso concreto de
quem pretende testemunhar a presença do Reino de Deus” (Francisco).
A. Nº 467) /: Enviai o vosso Espírito, Senhor!:/ /:Enviai o vosso
Espírito, Senhor!:/
P. (Motivação para apagar o Círio
Pascal) Irmãos e irmãs, na noite da
vigília pascal, aclamamos Cristo
nossa luz e acendemos o Círio pascal. Hoje, no dia de Pentecostes,
ao fechar-se o tempo da Páscoa,
o Círio é apagado. Agora, somos
nós que devemos ser a luz de Cristo que se irradia. É no meio deste
mundo que devemos ser luz para
iluminar os que andam nas trevas.
P. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!
P. (Apaga o Círio e prossegue) Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas
lâmpadas da fé; que em vosso templo elas refuljam constantemente,
alimentadas por vós, que sois a luz
eterna; seja iluminado o nosso espírito para expulsar as trevas e sermos luzes iluminadoras do mundo.
Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo.
A. (cantando) Amém. Amém.
Amém.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos,
derramando sobre eles o Espírito
Santo, vos conceda a alegria de sua
bênção e a plenitude dos dons do
mesmo Espírito.
A. Amém.
P. Aquele fogo, descido de modo
admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo
mal e vos transfigure em sua luz.
A. Amém.
P. Aquele que na proclamação de
uma só fé reuniu todas as línguas
vos faça perseverar na mesma fé,
passando da esperança à realidade.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus onipotente e

eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Espírito do Senhor seja a vossa
força; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, reunião dos Bispos e ecônomos das arq. e dioc.
do Rio G. do Sul, no Centro de
Esp. Cristo Rei (CECREI), S.
Leopoldo.
- Terça-feira, reunião dos Bispos
do Rio Grande do Sul, CECREI,
São Leopoldo.
- De terça-feira a 16, peregrinação
da imagem de Fátima na Par. Sta.
Luzia, Bairro Atlântico, Erechim;
- Quarta-feira, reunião dos Bispos
e Provinciais do Rio Grande do
Sul, CECREI, São Leopoldo.
- Quinta-feira, às 08h30, reunião
da área pastoral de Erechim, bairro Progresso; reunião do Cons.
Mis. Reg. em Porto Alegre.
- Quinta e sexta-feira, Assembleia
Reg. da Ação Ev. CECREI, São
Leopoldo.
- Sexta-feira, aniversário natalício de
Dom Girônimo Zanandréa (1936);
19h30, na Cat. S. João Batista,
Montenegro, início do ministério
episcopal de Dom Carlos Rômulo
Gonçalves da Silva, como bispo
coadjutor daquela diocese.
Leituras da Semana:
Dia 5, 2ªf, S. Bonifácio: Tb 1,3;
2,1a-8; Sl 111(112); Mc 12,1-12;
Dia 6, 3ªf, S. Norberto: Tb 2,914; Sl 111(112); Mc 12,13-17;
Dia 7, 4ªf: Tb 3,1-11a.16-17a; Sl
24 (25); Mc 12,18-27; Dia 8, 5ªf,
Sto. Efrém: Tb 6,10-11; 7,1.9-17;
8,4-9a; Sl 127(128); Mc 12, 28b34; Dia 9, 6ªf, São José de Anchieta: Tb 11,5-17; Sl 145(146);
Mc 12,35-37; Dia 10, sáb.: Tb
12,1.5-15.20; Tb 13,2.6.7.8 (R/.
2a); Mc 12,38-44; Dia 11, dom.,
10º DTC. Ssma. Trindade: Ex
34,4b-6.8-9; Dn 3,52. 53. 54-55.
56 (R/. 52b); 2Cor 13,11-13; Jo
3,16-18.
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Comunidade em Oração

Liturgia para o 10º DT/A solenidade da Santíssima Trindade – 11.06.2017

- Deus uno e trino, comunidade de amor
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das aparições de Fátima
Cor litúrgica: BRANCO

(Na procissão
de entrada, poderiam ser utilizadas três velas
e deixadas perto
do altar em disposição circular;
melhor se houvesse um candelabro circular...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó
Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor,
bendito sejais!:/
Anim.: Rezamos sempre e damos
glória à Trindade Santa, a cuja
imagem fomos criados, em nome
da qual fomos batizados e estamos
reunidos para celebrar, a fim de renovarmos nossa comunhão fraterna, que nela devemos viver.
A. (Nº 56) 1. Cante ao Senhor a
terra inteira!/ Sirvam ao Senhor
com alegria!/ Vinde ao seu encontro, alegremente! Vinde ao
seu encontro, alegremente!
Ref. /:O Senhor é bom, eterno é
seu amor! / O Senhor é bom,
eterno é seu amor!:/
2. Vinde, aproximai-vos, dando
graças,/ todos a cantar hinos de
alegria!/ Bendizei, louvai seu
santo nome! Bendizei, louvai
seu santo nome!
3. O Senhor é bom, nós repetimos,/
sua misericórdia é sem limite,/
seu amor fiel é para sempre! Seu
amor fiel é para sempre!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de Jesus Cristo, nosso
Redentor, o amor de Deus Pai que
nos chamou à vida, a comunhão do
Espírito Santo que nos santifica estejam convosco!
A. (cantando) Bendito seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo.
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P. (Trindade, mistério da fé, comunidade perfeita fonte e inspiração de vida fraterna; semana do
SSmo. Corpo e Sangue de Cristo;
terça-feira, celebração da segunda
aparição de Fátima; Bispo em visita pastoral na Paróquia São Cristóvão; festas populares de Santo
Antonio ...).
Ato penitencial
P. Pelo Batismo, fomos inseridos
na comunhão de amor do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Assim,
devemos viver na comunhão fraterna. Peçamos perdão por tudo o
que em nós não a realiza. (pausa)
L. Senhor, que nos revelais a imagem clemente e misericordiosa,
paciente e fiel do Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos prometestes e enviastes o Espírito Santo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito
Santo destes vida ao mundo, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai ...
A. Amém.
Hino de louvor
S. (Nº 88) Glória a Deus nas alturas!
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra!
A. Glória, glória, aleluia! /: Glória! Glória nos céus!/ Paz na terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai!
Glória a Deus criador,/ que no
Filho tornou-se o Senhor Deus
da vida!
2. Glória a Deus, glória ao Filho!
Glória a Deus, nosso irmão!/ Nos
remiu do pecado, nos abriu novo
reino!/

3. Glória ao Espírito Santo, Deus
que nos santifica!/ Glória a Deus
que nos une a caminho do Pai!
4. Glória a Deus uno e santo: Pai,
Espírito e Filho!/ Glória a Deus
uno e trino! Glória a Deus comunhão!
P. OREMOS. Ó Deus, nosso Pai,
enviando ao mundo a Palavra da
verdade e o Espírito santificador,
revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória
da Trindade e adoremos a Unidade
onipotente. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Santíssima Trindade, Paulinas-Paulus, p.
233-235).
A. Com a Luz do Espírito, podemos
mergulhar no mistério de Deus,
comunhão de amor que nos criou
e redimiu para vivermos no amor.
1ª Leitura: Ex 34,4b-6.8-9
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias Moisés levantou-se,
quando ainda era noite, e subiu
ao monte Sinai, como o Senhor
lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O
Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele,
Moisés gritou: “Senhor, Senhor!
Deus misericordioso e clemente,
paciente, rico em bondade e fiel”.
Imediatamente, Moisés curvou-se
até o chão e, prostrado por terra,
disse: “Senhor, se é verdade que
gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco; embora este seja
um povo de cabeça dura, perdoa
nossas culpas e nossos pecados
e acolhe-nos como propriedade
tua”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: Dn 3,52-56)
S. A vós louvor, honra e glória eternamente!
A. A vós louvor, honra e glória
eternamente!
S. 1. Sede bendito, Senhor Deus de
nossos pais.
2. Sede bendito, nome santo e glorioso.
3. No templo santo onde refulge a
vossa glória.
4. E em vosso trono de poder vitorioso.
5. Sede bendito, que sondais as profundezas.
6. E superior aos querubins vos assentais.
7. Sede bendito no celeste firmamento.
2ª Leitura: 2Cor 13,11-13
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Alegrai-vos, trabalhai no
vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em
paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos
outros com o beijo santo. Todos os
santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vós. - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Jo 3,16-18
A. Aleluia...
S. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era
e que vem, pelos séculos. Amém.
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. Deus amou tanto o mundo, que
deu o seu Filho Unigênito, para
que não morra todo o que nele
crer, mas tenha a vida eterna. De
fato, Deus não enviou o seu Filho
ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por ele. Quem nele crê, não é
condenado, mas quem não crê, já
está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito.
- Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido 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 feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à
direita do Pai. E de novo há de
vir, em sua glória, para julgar os
vivos e os mortos; e o seu Reino
não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede 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 apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Prece dos fiéis
P. A Deus, que se revelou a Moisés
como misericordioso e clemente,
paciente, rico em bondade e fiel,
apresentemos nossa oração confiante.
A. Escutai-nos, ó Pai, por Cristo,
no Espírito Santo.
L. Para que a ação da vossa Igreja
favoreça a superação dos conflitos
e divisões e o crescimento da cultura da paz, nós vos pedimos:

2. Para que nossas paróquias sejam
verdadeiras redes de comunidades,
retratando a vossa comunhão trinitária, nós vos pedimos:
3. Para que a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo,
quinta-feira, revigore em nós o
amor pela Eucaristia, fonte e expressão maior da vida comunitária,
nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias sejam
ambientes das relações fundamentais de amor e de serviço, inspiradas em Vós, Trindade Santa, nós
vos pedimos:
5. Para que a catequese permanente
da iniciação à vida cristã nos faça
mergulhar em vosso mistério trinitário, nós vos pedimos:
6. Para que as festas dos santos
populares, neste mês, fortaleçam
nossa própria santificação, nós vos
pedimos:
7. ...
P. Deus Pai, clemente e compassivo,
lento para a ira e rico em misericórdia, atendei nossa oração, dirigida a Vós, por Cristo, na unidade
do Espírito Santo.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Que nossa oferta seja expressão do compromisso de solidariedade nos bens e frutos do trabalho que o mistério da Trindade
nos inspira.
A. (Nº 213) 1. Recebei, ó Deus
Pai, neste dia, vinho e pão, nossa oferta sagrada./ Juntamente
aceitai a alegria e os trabalhos
da nossa jornada.
2. O louvor que até vós elevamos
nos conserve na fé sempre unidos./ E Jesus, que no altar esperamos, nos conceda os favores
pedidos.
3. O mistério na cruz consumado
novamente se opera no altar;/ e o
perdão que aos algozes foi dado,
quer Jesus nesta missa dos dar.
4. Glória ao Pai, glória ao Filho
divino e ao Espírito Santo também./ Adoremos ao Deus uno
e trino com louvores perenes.
Amém.

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, pela invocação do vosso nome, santificai as
oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística IV
(Missal, p. 489)
Pref.: O Mist. da Trindade
(Missal pp.379-380)
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. Com vosso Filho
único e o Espírito Santo sois um
só Deus e um só Senhor. Não uma
única pessoa, mas três pessoas
num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de
vossa glória atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo.
E, proclamando que sois o Deus
eterno e verdadeiro, adoramos
cada uma das pessoas, na mesma
natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos
santos, nós vos aclamamos, jubilosos, cantando a uma só voz:
A. (Nº 245) Santo, cem vezes santo, mil vezes santo,/ cantam os
anjos de Deus!/ Santo, cem vezes santo, mil vezes santo,/ cantamos nós, filhos seus!
1. Céus e terra proclamam: Santo é o Senhor!/ Glórias, hosana
e louvor!
2. Os milênios proclamam: Santo
é o Senhor!/ Glórias, hosana e
louvor!
P. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria e o amor
com que fizestes todas as coisas:
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o
universo, para que, servindo a vós,
seu criador, dominassem toda criatura. E, quando pela desobediência
perderam a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte,
mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos,
vos pudessem encontrar.

A. Socorrei, com bondade, os que
vos buscam!
P. E, ainda mais, oferecestes muitas 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
salvador.
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;
anunciou aos pobres a salvação,
aos oprimidos, a liberdade, aos
tristes, a alegria. E, para realizar
o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos
mortos, venceu a morte e renovou
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
vosso 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
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este
grande 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 glorificado, tendo amado os seus que
estavam 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, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE 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 DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS, PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua
descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos
oferecemos o seu corpo e Sangue,
sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Olhai, com bondade, o sacrifício
que destes á vossa Igreja e concedei 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 (...), o nosso bispo (...), os
bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os
fiéis que, em torno deste altar, vos
oferecem 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 filhas, concedei, ó Pai de bondade,
que, com a virgem Maria, mãe de
Deus, com São José, seu esposo,
com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança
eterna no vosso reino, onde, com
todas as criaturas, libertas da corrupção 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 / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Participando da comunhão
do Corpo de Cristo, devemos viver a comunhão dos irmãos.
A. (Nº 288) Ref.: Ó Trindade,
vos louvamos,/ vos louvamos
pela vossa comunhão./ Que esta
mesa favoreça,/ favoreça nossa
comunicação.
1. Contra toda tentação/ da ganância e do poder,/ nossas bocas
gritem juntas a palavra do viver,/ a palavra do viver.
2. Na montanha, com Jesus,/ no
encontro com o Pai,/ recebemos
a mensagem: “Ide ao mundo e o
transformai!”,/ ide ao mundo e
o transformai.
3. Deus nos fala na história/ e nos
chama à conversão;/ vamos ser
palavras vivas,/ proclamando a
salvação,/ proclamando a salvação.
4. Vamos juntos festejar nossa
vida familiar,/ o amor e a justiça bem mais forte proclamar, /
bem mais forte proclamar.
5. No altar da Eucaristia, mesa
dos que são irmãos,/ Jesus Cristo fortalece nossa vida em comunhão, /nossa vida em comunhão.
P. OREMOS. Possa valer-nos, Se-

nhor nosso Deus, a comunhão no
vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e
santa, e na sua indivisível Unidade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Tracemos frequentemente o
sinal da Cruz sobre nós, lembrando a Trindade e vivendo a unidade na diversidade das pessoas que
formam nossa família e nossa comunidade.
A. (Canto Lit. 211, Ref. nº 13) Servir a Vós, ó Deus, e aos irmãos
também;/ amar de coração,
perseverar no bem;/ eis vossa lei
de Pai, eis vossa lei de irmãos,
/: unir os corações e abrir as
mãos.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai vos dê a graça da perseverança na fé e na fidelidade a
seus mandamentos.
A. Amém.
P. O Cristo, Filho amado do Pai,
vos conserve na liberdade que vos
conquistou por sua morte e ressurreição.
A. Amém.
P. O Espírito Santo, que procede do
Pai e do Filho, mantenha sempre
viva em vós a chama do amor.
A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus Uno e Trino: 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.
Lembretes:
- Segunda-feira, 16h, reunião dos
formadores, no Seminário de Fátima.
- Terça-feira, celebração da segunda aparição de Fátima.
- Quarta-feira, 19h30, visita pastoral à comunidade N. Sra. da
Saúde, Bairro Peccin, Paróquia
São Cristóvão, Erechim.
- Quinta-feira, 15, Solenidade do
Santíssimo Corpo e Sangue de
Cristo.

- Sexta-feira, 19h30, visita pastoral à comunidade Transfiguração
de Cristo, Lajeado Henrique, Paróquia São Cristóvão, Erechim.
- Sábado, das 08h às 11h30, reunião das assessoras diocesanas
da Infância e Adolescência Missionária, no Centro Diocesano
de Pastoral; encontro de articuladores e comunicadores diocesanos da Pastoral da Juventude em
Porto Alegre, 15h, visita pastoral
à comunidade Santa Isabel, Paróquia São Cristóvão, Erechim;
19h, visita pastoral à comunidade Santo Antonio, Bairro Aldo
Ariolli, Paróquia São Cristóvão,
Erechim.
- De sábado até 26, peregrinação
da imagem de Fátima na Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro
Bela Vista, Erechim;
- Domingo, 09h, visita pastoral
à comunidade São João Batista, Povoado Giaretta, Paróquia
São Cristóvão, Erechim; Missa
e festa do padroeiro São Luiz
Gonzaga, em Gaurama; visita da
coordenação do Núcleo Diocesano dos Religiosos às Irmãs da
Sagrada Família em Viadutos; à
tarde visita às Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora em Gaurama.
- De domingo até 25, Semana Nacional do Migrante.
Leituras da Semana:
Dia 12, 2ªf: 2Cor 1,1-7; Sl 33(34);
Mt 5,1-12; Dia 13, 3ªf, Sto. Antônio de Pádua: 2Cor 1,18-22;
Sl 118(119); Mt 5,13-16; Dia
14, 4ªf: 2Cor 3, 4-11; Sl 98 (99);
Mt 5,17-19; Dia 15. 5ªf: SSMO.
CORPO E SANGUE DE
CRISTO: Dt 8,2-3.14b-16a; Sl
147(147B); 1Cor 10,16-17; Jo
6,51-58; Dia 16, 6ªf: 2Cor 4,
7-15; Sl 115 (116b); Mt 5,27-32;
Dia 17, sáb.: 2Cor 5,14-21; Sl
102(103); Mt 5, 33-37; Di 18,
dom., 11º do TC-A: Ex 19,2-6ª;
Sl 99(100); Rm 5,6-11; Mt 9,36 10,8 (Escolha e envio em missão
dos doze apóstolos).
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Comunidade em Oração

Liturgia para a solenidade do SSmo. Corpo e Sangue de Cristo – 15.06.2017

- Eucaristia, a comunhão no Corpo e Sangue de Cristo para a comunhão na vida fraterna.
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 39 - Nº 2282

1. RITOS
INICIAIS
A.
(Canto
Lit. 2012/12;
2015/14) Ref.
/: Nós te louvamos, ó Senhor por teu
carinho/ que se faz pão, se faz
palavra e traz perdão./ A Eucaristia nos sustenta no caminho/
nutre a esperança e fortalece na
missão.:/
Anim.: No percurso de nossa vida,
marcado por provações e dificuldades, Cristo nos oferece seu Corpo e Sangue, verdadeira comida e
verdadeira bebida, para nos sustentar e chegarmos à casa do Pai.
Sejamos sempre gratos por este
grande dom e renovemos nossa fé
na presença real de Cristo no Pão
e no Vinho Consagrados, sinais e
fatores de comunhão.
A. (Nº 41) Ref. Juntos como irmãos, membros da Igreja,/ vamos caminhando, vamos caminhando./ Juntos como irmãos,
ao encontro do Senhor.
1. Somos povo que caminha num
deserto como outrora,/ lado a
lado, sempre unidos, para a terra
prometida.
2. Na unidade caminhemos: foi Jesus que nos uniu./ Nosso Deus hoje
louvemos: seu amor nos reuniu.
3. A Igreja está em marcha: a um
mundo novo vamos nós,/ onde reinará a paz, onde reinará o amor.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia e o amor de Deus
Pai que nos reúne na mesa eucarística para alimentar-nos com a
Palavra e o Pão da vida em seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do
Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reu-
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niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, sustento da vida
cristã...)
Ato penitencial
P. “Desde o início até ao fim da
Celebração Eucarística, a misericórdia reaparece várias vezes no
diálogo entre a assembleia orante
e o coração do Pai, que rejubila
quando pode derramar o seu amor
misericordioso.” Nesta solenidade eucarística, peçamos a Deus o
seu perdão. (Pausa).
L. Senhor, que quisestes permanecer conosco na Eucaristia para
vivermos unidos em vós, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais vosso Corpo
e Sangue em alimento para sustentar-nos na peregrinação ao Pai,
tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o Pão do
céu para vivermos eternamente,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
Hino de louvor
(Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos
céus, paz na terra aos seus amados./ A vós louvam rei celeste os
que foram libertados.
Ref.: /:Glória a Deus! Glória a
Deus!/ Glória ao nosso criador!:/
2. Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos,/ damos
glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos.
3. Senhor nosso Jesus Cristo,
unigênito do Pai,/ vós de Deus
cordeiro santo, nossas culpas
perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor,/ acolhei
nossos pedidos, atendei nosso
clamor.
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor,/ com o Espírito
Divino de Deus Pai o resplendor.
P. OREMOS. Senhor Jesus Cristo,
neste admirável sacramento, nos
deixastes o memorial da vossa
paixão. Dai-nos venerar com tão
grande amor o mistério do vosso
Corpo e do vosso Sangue, que
possamos colher continuamente
os frutos da vossa redenção. Vós,
que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, Paulinas-Paulus, p. 236-241).
Anim.: O alimento que Deus providenciou para o povo a caminho
da Terra Prometida prefigurava o
Pão do Altar, alimento de nossa
peregrinação para a Casa do Pai.
1ª Leitura: Dt 8,2-3.14b-16a
L. Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo:
Lembra-te de todo o caminho
por onde o Senhor teu Deus te
conduziu, esses quarenta anos,
no deserto, para te humilhar e
te pôr à prova, para saber o que
tinhas no teu coração, e para
ver se observarias ou não seus
mandamentos. Ele te humilhou,
fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu
nem teus pais conhecíeis, para te
mostrar que nem só de pão vive
o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca do Senhor. Não
te esqueças do Senhor teu Deus
que te fez sair do Egito, da casa

da escravidão, e que foi teu guia
no vasto e terrível deserto, onde
havia serpentes abrasadoras, escorpiões, e uma terra árida e sem
água nenhuma. Foi ele que fez
jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não
conheciam. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 147 (148B)
S. Glorifica o Senhor, Jerusalém;
celebra teu Deus, ó Sião!
A Glorifica o Senhor, Jerusalém;
celebra teu Deus, ó Sião!
S. 1. - Glorifica o Senhor, Jerusalém!* Ó Sião, canta louvores ao
teu Deus! - Pois reforçou com segurança as tuas portas,* e os teus
filhos em teu seio abençoou.
2. - A paz em teus limites garantiu* e te dá como alimento a flor
do trigo. - Ele envia suas ordens
para a terra,* e a palavra que ele
diz corre veloz.
3. - Anuncia a Jacó sua palavra,*
seus preceitos e suas leis a Israel.
- Nenhum povo recebeu tanto carinho,* a nenhum outro revelou os
seus preceitos.
2ª Leitura: 1Cor 10,16-17
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é
comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós
todos somos um só corpo, pois
todos participamos desse único
pão. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Jo 6,51-58
A. Aleluia, aleluia...
S. Eu sou o pão vivo descido do
céu; quem deste pão comer, sempre há de viver!
A. Aleluia, aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a Vós, Senhor!
P. Naquele tempo: disse Jesus às

multidões dos judeus: “Eu sou o
pão vivo descido do céu. Quem
comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a
minha carne dada para a vida
do mundo”. Os judeus discutiam
entre si, dizendo: “Como é que
ele pode dar a sua carne a comer?” Então Jesus disse: “Em
verdade, em verdade vos digo: se
não comerdes a carne do Filho
do Homem e não beberdes o seu
sangue, não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe
o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue,
verdadeira bebida. Quem come
a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Como o Pai, que vive, me enviou,
e eu vivo por causa do Pai, assim
aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim.
Este é o pão que desceu do céu.
Não é como aquele que os vossos
pais comeram. Eles morreram.
Aquele que come este pão viverá
para sempre”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a Vós, Senhor.
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra.
A. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi
concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem
Maria;
P. padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado.
A. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus; está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos.
P. Creio no Espírito Santo;
A. na Santa Igreja católica; na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém.
Prece dos fiéis

P. Elevemos nossa oração a Deus
Pai, certos de que, assim como
nos oferece o Pão da vida na Eucaristia, atende nossos pedidos.
A. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e
salvação.
1. Para que a Igreja seja sempre a
casa na qual todos possam encontrar o Pão do céu, nós vos pedimos:
2. Para podermos participar constantemente da mesa do Corpo e
Sangue do vosso Filho, a fim de
renovarmos nossa esperança na
peregrinação da fé, nós vos pedimos:
3. Para confirmarmos nossa fé na
presença real de vosso Filho no
pão e no vinho consagrados, nós
vos pedimos:
4. Para partilharmos os bens da terra e os frutos do trabalho, assim
como partilhamos o Pão do Altar,
nós vos pedimos:
5. Para termos sempre os ministros
ordenados que presidam conosco
a Eucaristia, fazendo dela o centro de sua e nossa vida, nós vos
pedimos:
6. Para que o processo de iniciação
à vida cristã motive a todos a um
novo apreço e prática renovada
dos sacramentos, nós vos pedimos:
7. ...
P. Olhai benigno, ó Deus, para nossa oração e concedei-nos buscar
sem cessar o Pão do Altar que nos
ofereceis e trabalhar para que todos tenham alimento em suas mesas. Por Cristo, nosso Senhor.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Para dar-nos o Pão do céu,
Deus conta com frutos da terra e
do nosso trabalho. Apresentemos-lhe, com alegria, estes dons.
A. (Nº 204) Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui/ e
te faço meu pedido de não me esquecer de ti./ Meu amor é como
este pão que era trigo/ que alguém
plantou depois colheu./ E depois
tornou-se salvação e deu mais
vida/ e alimentou o povo meu.
Meu amor é como este vinho que

era fruto/ que alguém plantou
depois colheu./ E depois encheu-se de carinho e deu mais
vida/ e saciou o povo meu.
/: Eu te ofereço vinho e pão, eu te
ofereço meu amor.:/
P. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja
os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e pelo vinho
que oferecemos na sagrada Eucaristia. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
Pref. Ssma. Eucaristia II
(missal, p.482 e 440)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo Senhor
nosso. Reunido com os Apóstolos na última Ceia, para que a
memória da Cruz salvadora permanecesse para sempre, Ele se
ofereceu a vós como cordeiro sem
mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a
todos nutris e santificais. Fazeis
de todos um só coração, iluminais
os povos com a luz da mesma fé
e congregais os cristãos na mesma caridade. Aproximamo-nos da
mesa de tão grande mistério, para
encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa razão,
com os anjos e todos os santos,
entoamos um cântico novo para
proclamar a vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
A. (Nº 236) Ref. Santo, Santo,
Santo, sois vós, Senhor nosso
Deus!
1. O céu e a terra proclamam,
proclamam a vossa glória.
2. Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas.
3. Bendito o que vem, bendito,
em nome do Senhor.
P. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, e pela força
do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para

que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e  o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, deu graças, e o
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
P. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao
céu, e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício
de vida e santidade.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos
com o Corpo e o Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
A. Fazei de nós um só corpo e um

só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, (N.) e todos os
santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
A. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o Papa N.,
o nosso Bispo N., com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs
que partiram desta vida e todos os
que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles, esperamos também
nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor
nosso.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Somos muitos e com dons
diferentes, mas nos alimentamos
do mesmo Pão da Vida, o Corpo
do Senhor, para vivermos unidos,
caminharmos na esperança e na

solidariedade fraterna, especialmente com os mais pobres.
A. (Cantos dedicados a Maria/ 7) 1.
Povo de Deus, foi assim:/ Deus
cumpriu a palavra que diz:/
“Uma virgem irá conceber”,/
e a visita de Deus me fez mãe!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a
humildade, a confiança total,/ e
escutar o teu Filho que diz:
Ref. /:Senta comigo à minha
mesa,/ nutre a esperança, reúne
os irmãos!/ Planta meu Reino,
transforma a terra,/ mais que
coragem, tens minha mão!:/
2. Povo de Deus, foi assim:/ nem
montanha ou distância qualquer/ me impediu de servir e
sorrir./ Visitei com meu Deus.
Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo
aprender/ desapego, bondade,
teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho
o que diz:
3. Povo de Deus, foi assim:/ meu
menino cresceu e entendeu/ que
a vontade do Pai conta mais,/ e
a visita foi Deus quem nos fez./
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender:/ a
justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim:/ da
verdade jamais se afastou./ Veio
a morte e ficou nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a
verdade, a firmeza, o perdão,/ e
seguir o teu filho que diz:
P. OREMOS. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir a alegria eterna da
vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela
comunhão do vosso Corpo e do
vosso Sangue. Vós que viveis e
reinais para sempre.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo,
devemos renovar nosso amor pelo
dom permanente de seu amor na
Eucaristia, participando dela sem-

pre que possível e vivendo o que
celebramos.
A. (Nº 291) Ref. /:Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um
mundo melhor./ O teu Evangelho
transforma. Tu és nosso Deus
salvador.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos alimentou com o
Pão do Céu, vos sustente no trabalho pelo pão da mesa e sua partilha
solidária; Ele que vos deu o dom
na fé no Batismo a renove continuamente pela mesa da Palavra e
da Eucaristia. E que vos abençoe
o mesmo Deus onipotente, Pai e
Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a Eucaristia seja vossa força; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
------------------.
(Nº 564) 1. Tão sublime sacramento adoremos neste altar,/
pois o Antigo Testamento deu
ao Novo o seu lugar./ Venha a
fé, por suplemento, os sentidos
completar.
2. Ao eterno Pai cantemos e a
Jesus, o Salvador;/ ao Espírito
exaltemos, na Trindade Eterno
Amor./ Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor./ Amém.
Sequência
- Terra, exulta de alegria, * louva teu
pastor e guia * /: com teus hinos,
tua voz!:/
- Tanto possas, tanto ouses, * em
louvá-lo não repouses: * /: sempre
excede o teu louvor!:/
- Hoje a Igreja te convida: * ao pão
vivo que dá vida, * / vem com ela
celebrar./
- Este pão, que o mundo creia, * por
Jesus, na santa ceia, * // foi entregue aos que escolheu!/
- Nosso júbilo cantemos, * nosso
amor manifestemos, * / pois transborda o coração!/
- Quão solene a festa, o dia, * que
da santa Eucaristia * / nos recorda
a instituição!/
- Novo Rei e nova mesa, * nova Páscoa e realeza, * / foi-se a páscoa

dos judeus!/
- Era sombra o antigo povo, * o que
é velho cede ao novo, * / foge a
noite, chega a luz!/
- O que o Cristo fez na ceia, * manda
à Igreja que o rodeia */ repeti-lo até
voltar!/
- Seu preceito conhecemos: * pão e
vinho consagremos * / para a nossa
salvação!/
- Faz-se carne o pão de trigo, * faz-se sangue o vinho amigo * / deve-o crer todo cristão!/
- Se não vês nem compreendes.*
gosto e vista tu transcendes, */ elevado pela fé!/
- Pão e vinho, eis o que vemos; *
mas ao Cristo é que nós temos * /
em tão ínfimos sinais!/
- Alimento verdadeiro, * permanece
o Cristo inteiro * /quer no vinho
quer no pão!/
- É por todos recebido, * não em parte ou dividido, */pois inteiro é que
se dá!/
- Um por mil comungam dele, * tanto este como aquele: */ multiplica-se o Senhor!/
- Dá-se ao bom como ao perverso, *
mas o efeito é bem diverso: * /vida
e morte traz em si!/
- Pensa bem: igual comida, * se ao
que é bom enche de vida, / traz a
morte para o mau!/
- Eis a hóstia dividida... * Quem hesita, quem duvida? * Como é toda
o autor da vida, / a partícula também!/
- Jesus não é atingido: o sinal é que
é partido; mas não é diminuído, /
nem se muda o que contém!/
- Eis o pão que os anjos comem/
transformado em pão do homem/
só os filhos o consomem:/ não será
lançado aos cães.
- Em sinais prefigurado; por Abraão
foi imolado,/ no cordeiro aos pais
foi dado,/ no deserto foi maná.
- Bom pastor, pão de verdade,/ piedade, ó Jesus, piedade,/ conservai-nos na unidade,/ extingui nossa
orfandade,/ transportai-nos para o
Pai.
- Aos mortais dando comida,/ dais
também o pão da vida;/ que a família assim nutrida,/ seja um dia
reunida/ aos convivas lá do céu!
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 11º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 18.06.2017

Trabalhadores para a messe do Senhor
Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2283

(Nota: Pode fazer
a procissão trazendo, além da cruz e
do Lecionário (Bíblia), símbolos que
representam os diversos ministérios
na comunidade).

1. RITOS INICIAIS
A. (490) Ref. /:Como é bonito, Senhor, no meio do povo escutar
tua voz!/ É muito lindo saber
que sempre caminhas no meio
de nós!:/
Anim.: Animada por diversos ministérios, a Igreja é conduzida pelos sucessores dos apóstolos, escolhidos e enviados em missão por
Cristo, cheio de compaixão por seu
povo, especialmente dos mais sofridos. Louvando a Deus por seu
carinho por todos, peçamos mais
pessoas para o serviço pastoral das
comunidades, especialmente ministros ordenados.
A. (Nº 39) Ref. Senhor, se tu me
chamas, eu quero te ouvir./ Se
queres que eu te siga, respondo:
Eis-me aqui!
1. Profetas te ouviram e seguiram
tua voz; andaram mundo afora e
pregaram sem temor./ Seus passos tu firmaste sustentando seu
vigor./ Profeta tu me chamas:
Vê, Senhor, aqui estou!
2. Nos passos de teu filho toda a
Igreja também vai,/ seguindo
teu chamado de ser santa qual
Jesus./ Apóstolos e Mártires se
deram, sem medir;/Apóstolo me
chamas: Vê, Senhor, aqui estou!
3. Os séculos passaram, não passou,
porém, tua voz,/ que chama ainda
hoje, que convida a te seguir./ Há
homens e mulheres que te amam
mais que a si./ E dizem com firmeza: Vê, Senhor, aqui estou!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
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P. Que a graça e a paz de Cristo que
se solidariza com os cansados na
vida, o amor do Pai que caminha
com seu povo, e a força renovadora do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... a compaixão de Deus pelo
povo que sofre e o envio dos apóstolos; início da 32ª Semana Nacional do Migrante: migração, biomas
e bem viver – Papa: “Migrantes de
menor idade – vulneráveis e sem
voz”; festas juninas...)
Ato penitencial
P. “Tudo em Jesus fala de misericórdia. N’Ele, nada há que seja desprovido de compaixão.” Por não
termos sempre estes sentimentos
com todos, de modo particular com
os mais “cansados e abatidos”, peçamos o perdão divino. (Pausa).
L. Senhor, que sempre usais de
compaixão por nossa condição de
pecadores, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que revelastes grande
compaixão diante da dor dos sofredores, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que envolveis a todos
com vossa misericórdia, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
Glória
(Canto Lit. 2009/21) Glória! Glória! Glória a Deus/ nas alturas 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 glorificamos.

2. Nós vos damos graças/ por vossa 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 mundo,/
acolhei a nossa súplica.
4. Vós que estais à direita do Pai,/
tende piedade de nós./ Só vós sois
o Santo,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai.
P. OREMOS. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e, como
nada podemos em nossa fraqueza,
dai-nos sempre o socorro da vossa
graça, para que possamos querer e
agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos.
PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 11º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 279-281)
Anim.: É necessário estar sempre à
escuta da voz do Senhor, guardar
sua Palavra e dispor-se a trabalhar
por seu povo.
1ª Leitura: Ex 19,2-6a
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao
deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas
tendas, defronte da montanha.
Moisés, então, subiu ao encontro
de Deus. O Senhor chamou-o do
alto da montanha, e disse: “Assim deverás falar à casa de Jacó
e anunciar aos filhos de Israel:
‘Vistes o que fiz aos egípcios,
e como vos levei sobre asas de
águia e vos trouxe a mim. Por-

tanto, se ouvirdes a minha voz e
guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque
minha é toda a terra. E vós sereis
para mim um reino de sacerdotes
e uma nação santa.’” - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: 99(100)
S. Nós somos o povo e o rebanho
do Senhor.
A. Nós somos o povo e o rebanho
do Senhor.
S. 1. - Aclamai o Senhor, ó terra
inteira,* servi ao Senhor com alegria, - ide a ele cantando jubilosos!* ide a ele cantando jubilosos.
2. - Sabei que o Senhor, só ele, é
Deus,* Ele mesmo nos fez, e somos seus, - nós somos seu povo
e seu rebanho.* Nós somos seu
povo e seu rebanho.
3. Sim, é bom o Senhor e nosso
Deus,* sua bondade perdura para
sempre, - seu amor é fiel eternamente.* Seu amor é fiel eternamente.
2ª Leitura: Rm 5,6-11
L. Leitura da carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Quando éramos ainda
fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um
justo; por uma pessoa muito boa
talvez alguém se anime a morrer.
Pois bem, a prova de que Deus
nos ama é que Cristo morreu por
nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já
estamos justificados pelo sangue
de Cristo, seremos salvos da ira
por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados
com ele pela morte do seu Filho;
quanto mais agora, estando já
reconciliados, seremos salvos
por sua vida! Ainda mais: Nós
nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele
que, já desde o tempo presente,
recebemos a reconciliação. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 9,36-10,8
A. Aleluia...
S. O Reino do céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no Evangelho!
Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, vendo Jesus as
multidões, compadeceu-se delas,
porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm
pastor. Então disse a seus discípulos: “A messe é grande, mas
os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao dono da messe que
envie trabalhadores para a sua
colheita!” Jesus chamou os doze
discípulos e deu-lhes poder para
expulsarem os espíritos maus e
para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os
nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e
André, seu irmão; Tiago, filho de
Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus,
o cobrador de impostos; Tiago,
filho de Alfeu, e Tadeu; Simão,
o Zelota, e Judas Iscariotes, que
foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes Doze, com as seguintes
recomendações: “Não deveis ir
aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos!
Ide, antes, às ovelhas perdidas da
casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus
está próximo’. Curai os doentes,
ressuscitai os mortos, purificai os
leprosos, expulsai os demônios.
De graça recebestes, de graça deveis dar!” - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus
Pai, poder e ternura/ que toda
criatura governa. Amém!/
Amém! Aleluia! Por Deus fomos
feitos/ à sua imagem, pra sempre. Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade
e amor/ que o Cristo mandou
sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une
e conduz para sempre. Amém!
Prece dos fiéis
P. Na condição de reconciliados
pelo sangue de Cristo e salvos
por Ele, como nos diz São Paulo,
apresentemos nossos pedidos a
Deus.
A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da
messe, escutai a nossa prece!
L. 1. Para que os bispos, pastores
de cada Diocese, em comunhão
com o Papa, tenham sempre a participação de muitos colaboradores
em seu ministério, vos pedimos:
2. Para que as comunidades sejam
fonte abundante de vocações aos
diversos ministérios da Igreja, nós
vos pedimos:
3. Para que nossos seminaristas
prossigam firmes na sua formação
para o sacerdócio, nós vos pedimos:
4. Para que os formadores de nossos seminários, sustentados por
vossa graça na sua dedicação, vejam os seminaristas chegarem ao
sacerdócio, nós vos pedimos:
5. Para que esta semana nacional
do migrante sensibilize a todos
para a dura realidade dos que se
veem forçados a sair de suas comunidades em busca da sobrevivência, nós vos pedimos:
6. Para que as pastorais e organizações de promoção humana que
acompanham os migrantes contem com pessoas e recursos em
suas iniciativas, nós vos pedimos:
6. (Outras...)
P. Ó Deus que vos compadeceis
dos vossos filhos em necessidade,
abri nossos corações para servir
com prontidão aos irmãos e irmãs
que precisem de uma palavra de
conforto e de um gesto de solidariedade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com as oferendas do altar,
apresentemos a Deus o trabalho
dos benfeitores das vocações e dos
formadores de nossos seminários.
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o
que temos é tão pouco pra dar./
Mas este pouco nós queremos
com os irmãos compartilhar.
1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos,/ comprometer a
vida, buscando a união.
2. Sabemos que é difícil os bens
compartilhar,/ mas com a tua
graça, Senhor, queremos dar.
3. Olhando teu exemplo, Senhor,
vamos seguir,/ fazendo o bem a
todos, sem nada exigir.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
P. Ó Deus, que pelo pão e o vinho
alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento,
fazei que jamais falte este sustento
ao nosso corpo e à nossa alma. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
Div. 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 pobres, pelos doentes e pecadores,
colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a
vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas.
Por essa razão, com todos os Anjos
e Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de
vossa glória, cantando (dizendo) 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 terra. O Senhor é Santo.
P. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os
seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é
bendito o vosso Filho presente no
meio de nós, quando nos reunimos
por seu amor. Como outrora aos
discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
A. O vosso Filho permaneça entre
nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante
a última Ceia, ele tomou o pão, deu
graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo: TOMAI, TODOS,
E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele, tomando o cálice em suas
mãos, deu graças novamente e
o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha, e
vos oferecemos o pão da vida e o
cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresenta-

mos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. 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 necessidades e os sofrimentos dos nossos
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para confortar 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 conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, esposo de Maria,
com os Apóstolos e Mártires, (com
S.N.: santo do dia ou patrono) e
todos os Santos, vos louvaremos
e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.

Rito de Comunhão
Pai-Nosso / Oração da Paz
/ Fração do Pão
Comunhão
Anim.: Na mesa de Cristo, poderemos superar nossas fraquezas e
ajudar quem está cansado e abatido.
A. (Cantos dedicados a Maria/ 7) 1.
Povo de Deus, foi assim:/ Deus
cumpriu a palavra que diz:/
“Uma virgem irá conceber”,/
e a visita de Deus me fez mãe!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a
humildade, a confiança total,/ e
escutar o teu Filho que diz:
Ref. /:Senta comigo à minha
mesa,/ nutre a esperança, reúne
os irmãos!/ Planta meu Reino,
transforma a terra,/ mais que
coragem, tens minha mão!:/
2. Povo de Deus, foi assim:/ nem
montanha ou distância qualquer/ me impediu de servir e
sorrir./ Visitei com meu Deus.
Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo
aprender/ desapego, bondade,
teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho
o que diz:
3. Povo de Deus, foi assim:/ meu
menino cresceu e entendeu/ que
a vontade do Pai conta mais,/ e
a visita foi Deus quem nos fez./
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender:/ a
justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim:/ da
verdade jamais se afastou./ Veio
a morte e ficou nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a
verdade, a firmeza, o perdão,/ e
seguir o teu filho que diz:
P. OREMOS. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a
união dos fiéis em vosso amor;
fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim.: Cristo continua precisando
de todos para o serviço da evangelização e para atender as mais diversas necessidades das pessoas.
A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou
realizar, minha vocação, vou
realizar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus volte para vós seu olhar e
vos abençoe; Ele ilumine o caminho que deveis percorrer para
responder fielmente ao chamado
de Cristo. E que vos abençoe o
Deus da Vida, 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.
Oração pelos Migrantes
Senhor Jesus Cristo, experimentastes desde o berço a dureza
de ser um migrante para proteção dos inimigos da vida. Em
companhia de Vossa mãe Maria
e São José, ganhastes honestamente o pão de cada dia como
marceneiro em Nazaré. Fortalecei os migrantes que saem pelo
Brasil a fora para trabalhar, longe do carinho protetor de suas
famílias, amigos e comunidades.
Sejam sempre bem acolhidos,
compreendidos e integrados pela
Igreja e pela sociedade nos lugares onde forem morar temporariamente.
Amparai-os na integridade de sua
saúde e na dignidade de seus direitos. Sejam mais valorizados e
compensados pelo seu exaustivo
trabalho na agroindústria nacional.
Durante o período da migração,
sustentai-os na fé e na defesa de
valores humanos e cristãos, herdados das tradições familiares e
comunitárias. Que eles retornem
sempre ao seu lar carregando os
frutos de digno trabalho e amor
às lutas em favor do progresso
de sua comunidade e de Vosso
Reino. Amém

Lembretes:
- Seg.-feira, às 17h, reunião da
Coord. de Past., no Centro Dioc.
- Terça-feira, às 19h, reunião da
área Past. de Jacutinga, em Entre
Rios do Sul e da Área de Getúlio
Vargas, em Capo Erê.
- De terça a quinta-feira, Dom José,
reunião do Cons. Perm. da CNBB,
Brasília.
- Sexta-feira, Dom José, 08h30,
missa no Lar dos Idosos; 19h, visita past. à com. Sag. Cor. de Jesus, Par. S. Cristóvão, Erechim.
- Sexta-feira, Solenidade do Sag.
Cor. de Jesus.
- Sábado, 08h30, Dom José, reflexão na segunda etapa do Encontro
de Casais com Cristo, em Getúlio
Vargas; 18h, visita past. na sede
par. S. Cristóvão, Erechim; 19h30,
visita past. à com. S. Francisco,
Aeroporto, Par. S. Cristóvão, Erechim.
- Domingo, Dia Nacional do Migrante - às 10h, missa solene do
jubileu de ouro da Par. S. Roque
e crismas, Sede Dourado; Missa e
festa do Padroeiro S. João Batista,
em Quatro Irmãos, Par. Sag. Cor.
de Jesus, Paulo Bento; visita da
coord. do Núcleo Dioc. dos Relig.
às Irmãs de Stos. Anjos em Aratiba, iniciando com a missa das 9h;
à tarde, visita da coord. do Núcleo
Dioc. dos Relig. às Irmãs Fcanas.
Mis. de Maria Auxiliadora do
Bairro Progresso, em Erechim.
Leituras da Semana:
Dia 19, 2ªf, S. Romualdo: 2Cor 6,110; Sl 97(98); Mt 5,38-42; Dia 20,
3ªf : 2Cor 8,1-9; Sl 145(146); Mt
5,43-48; Dia 21, 4ªf, S. Luiz Gonzaga: 2Cor 9,6-11; Sl 111(112);
Mt 6,1-6.16-18; Dia 22, 5ªf, S.
Paulino de Nola, Ss. João Fisher
e Tomás Moro: 2Cor 11,1-11; Sl
110(111); Mt 6,7-15; Dia 23, 6ªf,
SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS, solenidade: Dt 7,6-11; Sl
102(103); 1Jo 4,7-16; Mt 11,2530; Dia 24, sáb.: NATIVIDADE
DE SÃO JOÃO BATISTA, solenidade: Is 49,1-6; Sl 138(139);
Mt 13,22-26; Dia 25, dom., 12º
TC: Jr 20,10-13; Sl 68(69); Rm
5,12-15; Mt 10,26-33 (Temor e
confiança no Pai).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 12º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 25.06.2017

- Em qualquer situação, confiar totalmente em Deus
- 32º Dia Nacional do Migrante – Migração, Biomas e Bem Viver / Papa: “Migrantes de menor idade – vulneráveis e sem voz”
Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2284

(... na procissão, com a cruz
e o Lecionário-Evangeliário,
poderia
haver
mochila e/ou par
de sandálias, que
permaneceria/m
junto dela ao lado
do altar: o migrante e todos, nas dificuldades, confia/m em Deus ...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 3780 1. Se as águas do mar
da vida quiserem te afogar,/ segura na mão de Deus e vai. Se as
tristezas desta vida quiserem te
sufocar, segura na mão de Deus
e vai.
Anim.: Todos passam por dificuldades e provações. Para muitos,
mais duras e prolongadas, como
os migrantes, lembrados neste seu
dia em nosso País, mas também
os do mundo todo, especialmente
por causa das guerras, das perseguições religiosas, da miséria e da
fome. Que não falte a eles e a nós
a total confiança em Deus e a solidariedade fraterna.
A. (Nº 27) 1. Somos gente da esperança/ que caminha rumo ao
Pai./ Somos povo da aliança,/
que já sabe aonde vai.
Ref. De mãos dadas a caminho,/
porque juntos somos mais,/ pra
cantar o novo hino/ de unidade,
amor e paz.
2. Para que o mundo creia/ na
justiça e no amor,/ formaremos
um só povo/ num só Deus, um só
Pastor.
3. Todo irmão é convidado/ para
a festa em comum:/ celebrar a
nova vida/ onde todos sejam um.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança que nos enriquece com seus dons, em nossa

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... 32º Dia Nacional do Migrante
– Migração, Biomas, Bem Viver:
uma oportunidade para imaginar
outros mundos – Papa: “Migrantes de menor idade – vulneráveis
e sem voz”; festas de São João Batista; comemoração do jubileu de
ouro da Paróquia São Pedro, Sede
Dourado....).

Ato penitencial
P. “Chegou de novo, para a Igreja, o tempo de assumir o anúncio
jubiloso do perdão. É o tempo de
regresso ao essencial, para cuidar
das fraquezas e dificuldades dos
nossos irmãos. O perdão é uma
força que ressuscita para nova vida
e infunde a coragem para olhar o
futuro com esperança.” Peçamos a
Deus a graça do perdão e de perdoar. (Pausa).
L. Senhor, que nos garantis vossa
assistência no testemunho de vossa Palavra, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos identificais com o
migrante, o doente, o preso, o excluído, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos ensinais a colocar no Pai a nossa segurança, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, rico em misericórdia...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 94) 1. Glória a Deus, que
por amor à sua imagem nos
criou./ Glória ao Pai, eternamente, 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. Senhor, nosso Deus,
dai-nos por toda a vida a graça de
vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no
vosso amor. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 282-284)
Anim.: A obediência a Deus pode trazer rejeição e até perseguição, mas
Ele garante sua graça a quem lhe é
fiel para superar todas as provações.
1ª Leitura: Jr 20,10-13
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Jeremias disse: “Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi
espalhando o medo em redor:
‘Denunciai-o, denunciemo-lo’.
Todos os amigos observam minhas falhas: ‘Talvez ele cometa
um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele’. Mas
o Senhor está ao meu lado, como
forte guerreiro; por isso, os que
me perseguem cairão vencidos.
Por não terem tido êxito, eles se
cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga! Ó Senhor dos exércitos, que provas o
homem justo e vês os sentimentos
do coração, rogo-te me faças ver
tua vingança sobre eles; pois eu
te declarei a minha causa. Cantai
ao Senhor, louvai o Senhor, pois
ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: 69 (68)
S. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso
imenso amor!
A. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor!
S. 1. - Por vossa causa é que sofri
tantos insultos,* e o meu rosto se
cobriu de confusão; - eu me tornei como um estranho a meus irmãos,* como estrangeiro para os
filhos de minha mãe. - Pois meu
zelo e meu amor por vossa casa *
me devoram como fogo abrasador.
2. - Por isso elevo para vós minha
oração * neste tempo favorável,
Senhor Deus! - Respondei-me
pelo vosso imenso amor,* pela
vossa salvação que nunca falha! Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça,* ponde os olhos sobre
mim com grande amor!
3. - Humildes, vede isto e alegrai-vos; o vosso coração reviverá,*
se procurardes o Senhor continuamente! - Pois nosso Deus atende
à prece dos seus pobres,* e não
despreza o clamor de seus cativos.
- Que céus e terra glorifiquem o
Senhor * com o mar e todo ser que
neles vive.
2ª Leitura: Rm 5,12-15
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do
pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens,
porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a Lei, já
havia pecado no mundo. Mas o
pecado não pode ser imputado,
quando não há lei. No entanto,
a morte reinou, desde Adão até
Moisés, mesmo sobre os que não
pecaram como Adão, o qual era
a figura provisória daquele que
devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus
seja comparável à falta de Adão!
A transgressão de um só levou a
multidão humana à morte, mas
foi de modo bem superior que a
graça de Deus, ou seja, o dom
gratuito concedido através de um
só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 10,26-33
A. Aleluia...
S. O Espírito Santo, a Verdade, de
mim irá testemunhar, e vós minhas
testemunhas sereis em todo lugar.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, disse Jesus a
seus apóstolos: Não tenhais medo
dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado,
e nada há de escondido que não
seja conhecido. O que vos digo
na escuridão, dizei-o à luz do dia;
o que escutais ao pé do ouvido,
proclamai-o sobre os telhados!
Não tenhais medo daqueles que
matam o corpo, mas não podem
matar a alma! Pelo contrário,
temei aquele que pode destruir a
alma e o corpo no inferno! Não se
vendem dois pardais por algumas
moedas? No entanto, nenhum
deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a
vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não
tenhais medo! Vós valeis mais
do que muitos pardais. Portanto,
todo aquele que se declarar a meu
favor diante dos homens, também
eu me declararei em favor dele
diante do meu Pai que está nos
céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também
eu o negarei diante do meu Pai
que está nos céus. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
A. P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido 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 feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
P. E de novo há de vir, em sua glória,
A. para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede 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 apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Preces dos fiéis
P. Jesus nos garante que o Pai nos
assiste sempre, especialmente nas
dificuldades. Apresentemos a Ele
nossos rogos confiantes.
A. Senhor, socorrei-nos em vossa
bondade.
L. 1. Para que os perseguidos e discriminados por causa da fé e da
prática religiosa tenham sempre
vossa força e o apoio de nossa oração, nós Vos pedimos:
2. Por todos os que vivem situação
de desânimo e depressão, a fim de
que coloquem em Vós sua segurança e superem todo medo, nós
Vos pedimos:
3. Para que as comemorações de
São João Batista, com festejos populares, criem e fortaleçam relações de boa convivência, nós Vos
pedimos:
4. Para que sejam enfrentadas “nos
países de origem, as causas que
provocam as migrações”, guerras,
miséria, perseguição religiosa, nós
Vos pedimos:

5. Para que sejam adotados “ações
nacionais adequadas e planos de
cooperação entre os países de origem e de acolhimento, para eliminar as causas da emigração forçada
dos menores”, nós Vos pedimos:
6. Para cultivarmos sempre o espírito de acolhida e sabermos integrar
a quem chega em nossa comunidade, nós Vos pedimos:
P. Ouvi nossos pedidos, ó Deus, e
sustentai-nos com vossa graça em
nosso peregrinar para não nos deixarmos abater pelas dificuldades e
provações. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Como o crente bíblico, ao
fazermos nossa oferta, recordamos
que nós mesmos viemos ou nossos
antepassados chegaram de outros
lugares, com acolhida aqui, que
apresentamos a Deus.
A. (Nº 218) Ref. Esta mesa nos ensina todo bem que a gente alcança/ em comum devemos pôr:
o remédio, a medicina, pão e vinho e segurança: /:alegria, fé e
amor.:/
1. Meu irmão eu vi plantar, meu
irmão nos fez o pão/ mas na hora
do jantar, não chamaram meu
irmão.
2. Minha irmã trabalhadora é
operária e mãe também./ Sai de
casa, o filho chora; fica em casa,
o pão não vem.
3. Meu irmão pagou imposto para
a vida melhorar,/ mas não tem
doutor nem Posto, porque é pobre seu lugar.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício
de reconciliação e louvor, e fazei
que, purificados por ele, possamos
oferecer-vos um coração que vos
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Or. Euc. Div. Circ. II
(Missal, p. 848)
Deus conduz sua Igreja pelo
caminho da salvação
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte de vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria,
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 felicidade
perfeita em vosso reino. Por essa
razão, também nós, com os Anjos
e Santos, proclamamos a vossa
glória, cantando a uma só voz:
A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo e
o seu nome brilha,/nós o proclamamos com amor e voz./ Foi o
seu poder que fez as maravilhas/
pelo universo e em cada um de
nós.
Ref.:/:Hosana, hosana, hosana
nas alturas!:/
2. E bendito seja Cristo, filho amado, / que em seu nome veio ser o
redentor./ Foi, por nossa culpa,
morto e sepultado,/ mas ressuscitou em glória e esplendor.
P. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os
seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é
bendito o vosso Filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos
por seu amor. Como outrora aos
discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
A. O vosso Filho permaneça entre
nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e + o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo.
P. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão,
deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-

DOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 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,
dizendo: TOMAI, TODOS, E
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM EMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha, e
vos oferecemos o pão da vida e o
cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Fortalecei, Senhor, na unidade os
convidados a participar da vossa
mesa. Em comunhão com o nosso papa ... e o nosso bispo N., com
todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria
e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida.
A. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
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 conhecestes: acolhei-os na luz da vossa

face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim
da nossa peregrinação terrestre,
chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre
convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, seu esposo, com os
Apóstolos e Mártires, (N.) e todos
os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso
Filho.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz / Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Não temos aqui morada definitiva. Caminhamos para a Casa
do Pai. Nesta peregrinação, Cristo
nos sustenta e renova nossa esperança com o Pão da Vida.
A. (Cantos dedicados a Maria/ 7) 1.
Povo de Deus, foi assim:/ Deus
cumpriu a palavra que diz:/
“Uma virgem irá conceber”,/
e a visita de Deus me fez mãe!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a
humildade, a confiança total,/ e
escutar o teu Filho que diz:
Ref. /:Senta comigo à minha
mesa,/ nutre a esperança, reúne
os irmãos!/ Planta meu Reino,
transforma a terra,/ mais que
coragem, tens minha mão!:/
2. Povo de Deus, foi assim:/ nem
montanha ou distância qualquer/ me impediu de servir e
sorrir./ Visitei com meu Deus.
Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo
aprender/ desapego, bondade,
teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho
o que diz:
3. Povo de Deus, foi assim:/ meu
menino cresceu e entendeu/ que
a vontade do Pai conta mais,/ e

a visita foi Deus quem nos fez./
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender:/ a
justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim:/ da
verdade jamais se afastou./ Veio
a morte e ficou nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/ Mãe
do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo aprender/ a verdade, a firmeza, o perdão,/ e seguir o teu filho que diz:
P. OREMOS. Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso Filho, nós
vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados
para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Levemos para nós e para
todos os que encontrarmos, especialmente os mais abatidos, as
palavras de Cristo: “Não tenhais
medo”.
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero
estar./ Sempre ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus, guia dos peregrinos,
caminhe à vossa frente para vos
conduzir, dar confiança, renovar a
esperança no testemunho do Reino
e sua justiça! E que vos abençoe
o mesmo Deus que conduziu seu
povo pelo deserto rumo à terra
prometida, Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.
A. Amém.
P. Deus seja a vossa força nos caminhos da vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração do Migrante
Ó Cristo Peregrino, Tu que fizeste
de tua vida toda uma caminhada
ao encontro dos irmãos, a fim de
levá-los ao Pai, nós te pedimos
pelos migrantes mais pobres e

abandonados. Senhor, conduze-os para uma terra que os alimente, sem tirar-lhes a identidade e o
coração. Que o teu Espírito sensibilize a Igreja e a sociedade para
a realidade migratória e incentive
o povo na acolhida aos migrantes. Faze-nos ajudar os migrantes
a caminharem com coragem e
esperança. Maria, Mãe dos Migrantes, nós os colocamos sob o
teu manto protetor. Amém.
Lembretes:
- Segunda-feira, às 14h, reunião
com coordenadores paroquiais
da Iniciação à Vida Cristã da área
de Erechim.
- De terça-feira até 07 de julho, peregrinação da imagem de Fátima
na Paróquia São Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim.
- Sexta-feira, às 14h30, tarde de
oração do Apostolado da Oração,
na igreja N. Sra. Aparecida, Bela
Vista, Erechim.
- De sexta-feira a domingo, 31ª
Tenda Shalom, no Seminário da
Salette, Marcelino Ramos.
- Sábado, às 08h30, reunião do
Conselho Diocesano de Pastoral,
no Seminário de Fátima.
- Domingo, São Pedro e São Paulo
– dia do Papa, óbolo (coleta) de
São Pedro.
Leituras da Semana:
Dia 26, 2ªf: Gn 12,1-9; Sl 32(33);
Mt 7,1-5; Dia 27, 3ª, S. Cirilo
de Alexandria: Gn 13, 2.5-18
; Sl 14(15); Mt 7,6.12-14; Dia
28, 4ªf, Sto. Irineu: Gn 15, 1-12.
17-18; Sl 104 (105); Mt 7,15-20;
Dia 29, 5ªf: Gn 16,1-12.15-16 ou
mais breve Gn 16,6b-12.15-16; Sl
105(106); Mt 7,21-29; Dia 30, 6ªf,
Santos Protomártires da Igreja
de Roma: Gn 17, 1.9-10.15-22; Sl
127(128); Mt 8,1-4; Dia 1º, sáb.:
Gn 18,1-15; Cânt.: Lc 1,46-47. 4849. 50.53. 54-55 (R/. cf. 54b); Mt
8,5-17; Dia 02, dom., 13º TC-A,
SÃO PEDRO e SÃO PAULO
APÓSTOLOS, Dia do Papa: At
12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.1718; Mt 16,13-19 (Tu és Pedro)
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