Comunidade em Oração
Liturgia para 18º DTC-A - Transfiguração de Cristo – 06.8.201

- Em Cristo transfigurado, a Luz de esperança para seus seguidores
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
- Mês Vocacional – “VOCAÇÃO, um SIM como MARIA!”
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 39 - Nº 2290

(Para a procissão de
entrada: algum símbolo do ministério ordenado de diácono, padre
e bispo – estola, bacia
e toalha... – cartaz do
mês vocacional...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2006/8; 2008/11)
Ref.: Então, da nuvem luminosa dizia uma voz:/ “Este é meu
Filho amado,/ escutem sempre o
que ele diz!”.
Anim.: Pela catequese permanente
de iniciação à vida cristã, somos
ajudados a viver encontro profundo com Cristo, que dá novo rumo
à história de cada pessoa e impulsiona a transformar a sociedade
e o mundo. O discernimento e a
realização da vocação ao ministério ordenado, que lembramos
neste primeiro domingo do mês
vocacional, dependem da contemplação diária de Cristo na sua
transfiguração, celebrada hoje,
bem como em todos os outros momentos de sua vida.
A. (Nº 477) Ref. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que
queres de mim?/ Mostra-me
os teus caminhos! Senhor, que
queres de mim?
1. Eu quero tua mão se abrindo,
teu rosto sorrindo, pedindo perdão./ Eu quero tua vida servindo e nunca exigindo amor, gratidão.
2. Eu quero justiça, bondade,
amor, igualdade, paz e comunhão!/ Eu quero meu povo eleito
buscando seu jeito de libertação.
3. Eu quero que venhas, amigo,
no meu céu sem fim onde tudo
é novo./ Não quero que chegues
sozinho, no mesmo caminho
vem vindo o meu povo.
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P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a vida e o amor de Deus Pai,
que se revela em Jesus Cristo, seu
Filho amado, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (Mês Vocacional – “VOCAÇÃO, um SIM como MARIA” /
Vocação ao ministério ordenado /
Dia de oração pelas vocações e da
partilha ...)
Ato penitencial
P. Pela celebração litúrgica, pela
leitura do Evangelho podemos
contemplar Cristo na simplicidade no lar de Nazaré, no anúncio
do Reino, na realização dos milagres, na Paixão e na sua gloriosa
ressurreição. Mas nem sempre O
reconhecemos em nossos irmãos
e irmãs, especialmente nos pobres
e sofredores. Por isso, peçamos o
perdão de Deus.
L. Senhor, que sois a plenitude da
graça e da verdade, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade!
L. Cristo, que vos fizestes pobre
para nos enriquecer, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade!
C. Senhor, que viestes para fazer de
nós vosso povo santo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus, fonte de toda santidade...
A. Amém.
Glória
A. (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, que na gloriosa Transfiguração de vosso
Filho confirmastes os mistérios
da fé pelo testemunho de Moisés
e Elias, e manifestastes de modo
admirável a nossa glória de filhos
adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso
Filho amado, e compartilhar da
sua herança. PNSJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Transfiguração do Senhor, Paulinas-Paulus,
p. 1029-1031)
Anim. Contemplando a glória de
Cristo na Transfiguração, os discípulos, vendo-o depois crucificado, poderiam testemunhar que Ele
é o Filho amado e esplendor do
Pai, a ser escutado e seguido.
1ª Leitura Dan 7,9-10.13-14
L. Leitura da Profecia de Daniel
Eu continuava olhando até que
foram colocados uns tronos, e
um Ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca
como neve e os cabelos da cabe-

ça, como lã pura; seu trono eram
chamas de fogo, e as rodas do
trono, como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que
nascia diante dele; serviam-no
milhares de milhares, e milhões
de milhões assistiam ao trono;
foi instalado o tribunal e os livros
foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que,
entre as nuvens do céu, vinha
um como filho de homem, aproximando-se do Ancião de muitos
dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder,
glória e realeza, e todos os povos,
nações e línguas o serviam: seu
poder é um poder eterno que não
lhe será tirado, e seu reino, um
reino que não se dissolverá.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 96(97)
S. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito
acima do universo.
A. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.
S. 1. - Deus é Rei! Exulte a terra
de alegria,* e as ilhas numerosas
rejubilem! - Treva e nuvem o rodeiam no seu trono,* que se apoia
na justiça e no direito.
2. - As montanhas se derretem
como cera* ante a face do Senhor
de toda a terra; - e assim proclama
o céu sua justiça,* todos os povos
podem ver a sua glória.
3. - Porque vós sois o Altíssimo,
Senhor,* muito acima do universo
que criastes, - e de muito superais
todos os deuses,* e de muito superais todos os deuses.
2ª Leitura: 2Pd 1,16-19
L. Leitura da Segunda Carta de
são Pedro
Caríssimos: Não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos
demos a conhecer o poder e a vinda de nosso senhor Jesus Cristo,
mas sim, por termos sido testemunhas oculares da sua majestade.
Efetivamente, ele recebeu honra e
glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória
se fez ouvir aquela voz que dizia:

“Este é o meu Filho bem-amado,
no qual ponho o meu bem-querer”. Esta voz, nós a ouvimos, vindo do céu, quando estávamos com
ele no monte santo. E assim se nos
tornou ainda mais firme a palavra
da profecia, que fazeis bem em ter
diante dos olhos, como lâmpada
que brilha em lugar escuro, até
clarear o dia e levantar-se a estrela
da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor.
Evangelho: Mt 17, 1-9
A. Aleluia...
L. Eis meu Filho amado, nele está
meu bem-querer, escutai-o, todos
vós.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus tomou
consigo Pedro, Tiago e João, seu
irmão, e os levou a um lugar à
parte, sobre uma alta montanha.
E foi transfigurado diante deles; o
seu rosto brilhou como o sol e as
suas roupas ficaram brancas como
a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra
e disse: “Senhor, é bom ficarmos
aqui. Se queres, vou fazer aqui três
tendas: uma para ti, outra para
Moisés, e outra para Elias”. Pedro
ainda estava falando, quando uma
nuvem luminosa os cobriu com sua
sombra. E da nuvem uma voz dizia: “Este é o meu Filho amado,
no qual eu pus todo meu agrado.
Escutai-o!” Quando ouviram isto,
os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em
terra. Jesus se aproximou, tocou
neles e disse: “Levantai-vos, e não
tenhais medo”. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais
ninguém, a não ser somente Jesus.
Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: “Não conteis a
ninguém esta visão até que o Filho
do Homem tenha ressuscitado dos
mortos”. - 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. E em
Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo;
P. nasceu da Virgem Maria;
A. padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado.
Desceu à mansão dos mortos;
P. ressuscitou ao terceiro dia, subiu
aos céus;
A. 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.
Oração dos fiéis
P. Na celebração da Transfiguração do Senhor, peçamos o auxílio
de Deus Pai que revela seu Filho
amado e nos manda escutar e viver o que nos ensina, dizendo-lhe
confiantes:
A. Senhor, ouvi e atendei nossa
prece.
L. 1. Para que a Igreja, por sua pregação e por seu testemunho, faça
brilhar no mundo vossa luz divina
que vence a mentira e o pecado,
nós vos pedimos:
2. Para que, contemplando o esplendor de vosso Filho glorioso, possamos defender e promover a vida
dos irmãos e irmãs desfigurados
pela injustiça, nós vos pedimos:
3. Para que os enfermos e todos os
que sofrem possam encontrar alívio e força na paixão e esplendor
de vosso Filho e na solidariedade
fraterna, nós vos pedimos;
4. Por todos os diáconos, padres e
bispos, vivendo o ministério ordenado cresçam na santificação pessoal pelo bem das comunidades,
nós vos pedimos:
5. Para que os seminaristas sejam perseverantes e muitos outros jovens
acolham vosso chamado ao ministério ordenado, nós vos pedimos:

6. Outras....
P. No início mês vocacional, façamos a oração de cada primeiro domingo do mês em nossa Diocese,
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 preparação
das oferendas
Anim.: Lembrando neste domingo
a vocação ao ministério ordenado,
apresentemos a Deus, em nossas
oferendas, a vida e o ministério
dos diáconos, padres e bispos.
A. (Canto Lit. 2014/7 e 2015/13)
1. Que maravilha, Senhor, estar
aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a
celebrar./ Apresentando os frutos do caminho,/ no pão e vinho,
ofertas deste altar.
Ref. Bendito sejais por todos os
dons!/ Bendito sejais pelo vinho
e pelo pão!/:Bendito, bendito,/
bendito seja Deus para sempre!:/
2. Que grande bênção servir nesta missão./ Missão de Cristo,
tarefa do cristão./ Tornar-se
Igreja, formar comunidade,/ ser
solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé,/ ter esperança de um
mundo bem melhor./ Na caridade sentir-se familiares,/ lutando
juntos em nome do Senhor.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas pela gloriosa Transfiguração do vosso Filho, e purificai-

-nos das manchas do pecado no
esplendor de sua luz. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
(Missal, p. 496
Prefácio: mistério da
Transfiguração
(Missal, p. 628)
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. Perante testemunhas
escolhidas, Jesus manifestou sua
glória e fez resplandecer seu corpo, igual ao nosso, para que os
discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como
cabeça da Igreja, manifestou o
esplendor que refulgiria em todos
os cristãos. Unidos à multidão
dos anjos e dos santos, celebramos a vossa glória, 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 marcados 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.: Cristo, que nos revela o esplendor de sua glória, se dá a nós
como alimento, na simplicidade
dos nossos dons do pão e do vinho, transformados pelo poder
do Espírito Santo. Assim sustentados, poderemos caminhar com
Ele para a sua glória.
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra
fazer tua vontade, pra viver do
teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o pastor que me
conduz,/ por caminho nunca
visto, me enviou./ Sou chamado
a ser fermento, sal e luz./ E, por
isso, respondi: aqui estou!
2. Ele pôs em minha boca uma
canção,/ me ungiu como profeta
e trovador/ da história e da vida
do meu povo./ E, por isso, respondi: aqui estou!
3. Ponho a minha confiança no
Senhor./ Da esperança, sou chamado a ser sinal./ Seu ouvido se
inclinou ao meu clamor/ E, por
isso, respondi: aqui estou!
P. OREMOS! Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido
nos transforme na imagem de
Cristo, cujo esplendor quisestes
revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
Anim.: Não podemos permanecer sempre em cima do ‘monte’
a contemplar a glória de Deus.
Precisamos voltar para o chão da
realidade de cada dia e ajudar a
tornar a vida dos irmãos mais animada e bonita.
A. /:Quem nos chamou foi o Senhor e revelou seu grande amor,
nos convidou para servir. Já é
tempo de sorrir e partir! “Levanta-te e vem!”:/
P. Que o Senhor volte para vós seu
rosto e vos mostre a sua glória;
Ele vos indique o caminho a seguir e vos dê forças para transfigurar os rostos desfigurados dos
que sofrem. Abençoe-vos o Deus
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A transfiguração do Senhor seja
a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
(Nº 485) 1. Por suas mãos, o Senhor reparte o pão./ Por suas
mãos, o Senhor vai nos unir./
Por suas mãos, o Senhor dá seu
perdão./ Por suas mãos, o Senhor quer nos servir.
Ref. Diga SIM ao Senhor e sua
graça virá/ por suas mãos e por
todos os seus gestos./ Diga SIM
ao Senhor e para todos será/
guia, irmão e arauto de paz e
bem.
2. Por suas mãos, o Senhor quer
acolher./ Por suas mãos, o Senhor vai celebrar./ Por suas
mãos, o Senhor quer bendizer.
Por suas mãos, é o Senhor a
abençoar.
Lembretes:
- Segunda-feira, reunião da coord.
dos diáconos do Regional Sul 3
da CNBB; confraternização dos
padres pela passagem do seu dia.
- Terça-feira, às 19h30, reunião
da área pastoral de Erechim, no
Centro Catequético São Pedro.
- quarta-feira, Juventudes - Reunião Assessoria Regional;

- Na visita pastoral na Paróquia
N. Sra. da Salette, Três Vendas,
Erechim, quarta-feira, 19h30,
comunidade Sta. Bárbara, Cooperhabic; quinta-feira, 19h30,
comunidade São Mateus; sexta-feira, 19h30, comunidade São
José, Amanhecer.
- sábado, 10h, Crismas na Paróquia São Roque de Itatiba do
Sul na festa do padroeiro, que
continua no dia 13; 18h30 visita
pastoral, comunidade Sta. Lúcia,
Paróquia da Salette, Erechim.
- domingo, dia dos pais, vocação
à vida familiar - festa paroquial
do Kerb, em Três Arroios; 09h,
visita pastoral na comunidade
N. Sra. da Consolata, Paróquia
da Salette, Erechim; 14h, terço
e missa no Santuário e 19h30,
procissão da Catedral ao Santuário com missa campal, na celebração mensal das aparições de
Nossa Senhora em Fátima.
13 a 19, Semana Nacional da Família.
Leituras da Semana:
dia 07 2ªf: Nm 11,4b-15; Mt
14,13-21; dia 08 3ªf, S. Domingos: Nm 12,1-13; Sl 50(51); Mt
14,22-36; dia 9, 4ªf: Sta. Teresa Benedita da Cruz: Nm 13,12.25 – 14,1.26-30.34-35; Sl
105(106); Mt 15,21-28; dia 10,
5af, S. Lourenço: 2Cor 9,6-10;
Sl 111(112); Jo 12,24-26; dia
11, 6a-f, Sta. Clara: Dt 4,32-40;
Sl 76(77); Mt 16,24-28; dia 12,
sáb., Sta. Joana Francisca de
Chantal: Dt 6,4-13; Sl 17(18);
Mt 17,14-20; dia 13, dom., 19º
TC-A: 1Rs 19,9a.11-13a; Sl
84(85); Mt 14,22-33 (Jesus e
Pedro).
Notícias da Igreja, da Diocese,
da Igreja no Brasil e no mundo:
Acesse:
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana
no Centro Diocesano de
Pastoral e Administração,
Av. Sete de Setembro, 1251.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 19º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 13.8.2017

- Em meio às dificuldades da vida, Deus se manifesta e nos ampara
- Ano Nacional Mariano e Diocesano das Aparições de Fátima.
- Mês Vocacional – “VOCAÇÃO, um SIM como MARIA!”
Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2291

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

(Para a procissão,
poderia haver casal
com alianças ampliadas e filho(s)
com cartaz da semana da família e do
mês vocacional).

A vida na liturgia
P. (--- dia dos pais; mês vocacional
– “VOCAÇÃO, um SIM como
MARIA” / vocação à vida matrimonial; início da semana do estudante e da família – Família, uma
luz para a vida em sociedade...)

P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais
um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. PNSrJC.
A. Amém.

1. RITOS INICIAIS
A. (Ref. nº 153) Eu me entrego,
Senhor, em tuas mãos/ e espero
pela tua salvação. (pode repetir)
Anim.: Constituindo uma família e
nela vivendo, os pais, cujo dia celebramos, realizam sua vocação.
Felizes pela nossa família, verdadeira luz para a vida em sociedade, louvamos a Deu s porque ela
é nossa segurança e pedimos para
nela crescermos na fé, sustento
nas provações, com a intercessão
de Nossa Senhora, cuja aparição
em Fátima recordamos de modo
especial neste domingo, como em
todos os dias 13 de maio a outubro.
A. (Canto Lit. 2011, nº 14) Ref.:
/:Bendita és tu, Maria, / Mãe da
Família e Mãe da Igreja! / Que
o teu amor nos guarde,/ nos fortaleça e nos proteja!/:
1. Que nas famílias haja paz e
união/ e todo o dia seja a hora
do perdão!/ Que pais e filhos se
acolham com amor/ e não se esqueçam de servirem ao Senhor!
2. Que os teus filhos vivam sua
vocação/ no testemunho de entrega aos irmãos!/ Que a Igreja
busque em ti a esperança/ de
um mundo novo, de ternura e
segurança.

Ato penitencial
P. “O dom do matrimónio é uma
grande vocação, que se há de viver, com a graça de Cristo, no
amor generoso, fiel e paciente. A
alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja”
(Francisco). Pelas nossas faltas em
relação à família e nela, peçamos
perdão a Deus que nos surpreende
com sua presença misteriosa.
L. Senhor, que sempre nos assistis
e vos revelais sobretudo no silêncio e na contemplação, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vindes ao nosso encontro nos momentos de dúvida
e insegurança, tende piedade de
nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que manifestais vossa
força em nossa fraqueza humana,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de poder e de ternura....
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 19º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 308-310)
Anim.: Com a percepção da fé, reconhecemos a presença de Deus
em todas as circunstâncias da
vida e renovamos nossa confiança
n’Ele.

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor que sempre encaminha
nossos corações para o amor de
Deus Pai e para a comunhão fraterna, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Glória
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.

1ª Leitura: 1Rs 19,9a.11-13a
L. Leitura do Primeiro Livro dos
Reis.
Naqueles dias, ao chegar a Horeb,
o monte de Deus, o profeta Elias
entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra
do Senhor lhe foi dirigida nestes
termos: “Sai e permanece sobre
o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar”. Antes
do Senhor, porém, veio um vento
impetuoso e forte, que desfazia
as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava
no vento. Depois do vento, houve
um terremoto. Mas o Senhor não
estava no terremoto. Passado o
terremoto, veio um fogo. Mas o
Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com
o manto, saiu e pôs-se à entrada
da gruta. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: 84 (85)
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei!
A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa

bondade, e a vossa salvação nos
concedei!
S. 1. - Quero ouvir o que o Senhor
irá falar:* é a paz que ele vai
anunciar. - Está perto a salvação
dos que o temem,* e a glória habitará em nossa terra.
2. - A verdade e o amor se encontrarão,* a justiça e a paz se abraçarão; - da terra brotará a fidelidade,* e a justiça olhará dos altos
céus.
3. O Senhor nos dará tudo o que
é bom,* e a nossa terra nos dará
suas colheitas; - a justiça andará
na sua frente* e a salvação há de
seguir os passos seus.
2ª Leitura: Rm 9,1-5
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Não estou mentindo, mas,
em Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito
Santo e da minha consciência.
Tenho no coração uma grande
tristeza e uma dor contínua, a
ponto de desejar ser eu mesmo
segregado por Cristo em favor de
meus irmãos, os de minha raça.
Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória,
as alianças, as leis, o culto, as
promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o
qual está acima de todos, Deus
bendito para sempre! Amém! Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 14,22-33
A. (Nº 162) /:Aleluia, aleluia! /
Aleluia! Aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluias ao Senhor!:/
1. Quando meu barco vacila / nas
ondas bravas do mar,/ tua Palavra
me anima: “Coragem, sou Eu!”
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. Depois da multiplicação dos
pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e
seguissem, à sua frente, para o

outro lado do mar, enquanto ele
despediria as multidões. Depois
de despedi-las, Jesus subiu ao
monte, para orar a sós. A noite
chegou, e Jesus continuava ali,
sozinho. A barca, porém, já longe
da terra, era agitada pelas ondas,
pois o vento era contrário. Pelas
três horas da manhã, Jesus veio
até os discípulos, andando sobre
o mar. Quando os discípulos o
avistaram, andando sobre o mar,
ficaram apavorados, e disseram:
“É um fantasma”. E gritaram
de medo. Jesus, porém, logo lhes
disse: “Coragem! Sou eu. Não
tenhais medo!” Então Pedro lhe
disse: “Senhor, se és tu, manda-me
ir ao teu encontro, caminhando
sobre a água”. E Jesus respondeu:
“Vem!” Pedro desceu da barca e
começou a andar sobre a água,
em direção a Jesus. Mas, quando
sentiu o vento, ficou com medo e,
começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe
disse: “Homem fraco na fé, por
que duvidaste?” Assim que subiram no barco, o vento se acalmou.
Os que estavam no barco, prostraram-se diante dele, dizendo:
“Verdadeiramente, tu és o Filho
de Deus!” - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e 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.
Oração dos fiéis
P. Certos da presença permanente
de Deus em todas as circunstâncias de nossa vida, apresentemos-lhe nossas preces, especialmente
em favor da família, luz para a
vida em sociedade.
A. (Nº 195) Ó Senhor, que fazeis
maravilhas, dai o dom do amor
às famílias.
L.1. Para que a Igreja anuncie a
todos vossa presença amorosa e
ajude a colocar em vós sua segurança, especialmente nas dificuldades, nós vos pedimos:
2. Para que nossas famílias, com
vossa graça, sejam “o espaço
onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e
onde os pais transmitem a fé aos
seus filhos”, nós vos pedimos:
3. Para que nossos lares vivam com
alegria no amor, na paz e na prática de vossos mandamentos, nós
vos pedimos.
4. Para que os estudantes tenham
as condições necessárias de estudo, cresçam no conhecimento da
ciência e também da vossa verdade, nós vos pedimos.
5. Para que os jovens namorados
e noivos vivam com otimismo e
esperança a vocação à vida matrimonial, nós vos pedimos:

6. ... outras...
P. Neste dia dos pais, iniciando a
Semana Nacional da Família, com
nosso Papa Francisco, rezemos: Sagrada Família, Jesus, Maria e José,
A. em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes, a Vós nos consagramos.
P. Sagrada Família de Nazaré,
A. tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e
cenáculos de oração, autênticas
escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
P. Sagrada Família de Nazaré,
A. que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de
fechamento e divisão; e quem
tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado
e curado.
P. Sagrada Família de Nazaré,
A. fazei que todos nos tornemos
conscientes do carácter sagrado
e inviolável da família, da sua
beleza no projeto de Deus.
P. Jesus, Maria e José,
A. ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Coloquemos no altar, com
o pão e o vinho, a vida e o trabalho de nossos pais.
A. (Nº 220) Nesta mesa, a mais
querida, pão e vinho vamos
pôr:/ ninguém vive sem comida,
ninguém vive sem amor.
1. Pra que haja em toda parte pão
que é vida da família,/ o cristão
seu pão reparte e seus dons de
amor partilha.
2. Esta missa é festa santa, mesa
posta, o santo altar/ e a lição que
aqui se canta: conviver, servir e
amar.
3. Alegrias repartindo, partilhando o amor e a paz,/ este mundo
fica lindo, esta vida, a Vida traz.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à

vossa Igreja e que ela agora vos
oferece. Transformai-os por vosso
poder em sacramento de salvação.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
Missa com crianças II
(Missal, p. 1031)
P. Ó Pai querido, como é grande a
nossa alegria em vos agradecer e,
unidos com Jesus, cantar vosso
louvor. Vós nos amais tanto que
fizestes para nós este mundo tão
grande e tão bonito.
A. Louvado seja o Pai, que tanto
nos amou!
P. Pai, vós nos amais tanto que
nos destes vosso Filho Jesus para
que ele nos leve até vós. Vós nos
amais tanto que nos reunis em
vosso Filho Jesus, como filhos e
filhas da mesma família.
A. Louvado seja o Pai, que tanto
nos amou!
P. Por este amor tão grande queremos agradecer. Com os anjos e os
santos, alegres, cantamos (dizemos) a uma só voz:
A. Santo, Santo, Santo, Senhor,
Deus do universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
P. Sim, louvado seja vosso Filho
Jesus, amigo das crianças e dos
pobres. Ele nos veio ensinar a
amar a vós, ó Pai, como filhos e
filhas e amar-nos uns aos outros,
como irmãos e irmãs.
A. Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas!
P. Jesus veio tirar do coração a maldade que não deixa ser amigo e
amiga e trazer o amor que faz a
gente ser feliz. Ele prometeu que
o Espírito Santo ficaria sempre
em nós para vivermos como filhos
e filhas de Deus.
A. Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas!
P. Enviai, ó Deus nosso Pai, o vosso
Espírito Santo para que este pão e
este vinho se tornem o Corpo + e
o Sangue de Jesus, nosso Senhor.
A. Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas!.
P. Antes de morrer Jesus nos mostrou como é grande vosso amor.

Quando ele estava à mesa com os
apóstolos, tomou o pão e rezou,
louvando e agradecendo. Depois
partiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
A. Jesus, dais a vida por todos
nós!
P. Depois Jesus tomou o cálice com
vinho, de novo rezou e agradeceu,
e o deu a cada um 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.
E também disse: FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
A. Jesus, dais a vida por todos
nós!
P. Por isso lembramos agora, Pai
querido, a morte e a ressurreição
de Jesus, que salvou o mundo.
Ele mesmo se colocou em nossas mãos para ser este sacrifício
que agora vos oferecemos. E assim somos cada vez mais atraídos
para vós.
A. Glória e louvor a Jesus que
nos leva ao Pai!
P. Escutai vossos filhos e filhas, ó
Deus Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós, que participamos
desta refeição, fiquemos sempre
mais unidos, na vossa Igreja, com
o Papa N., e com nosso Bispo N.,
com todos os outros bispos e com
aqueles que servem o vosso povo.
A. Glória e louvor a Jesus que
nos leva ao Pai!
P. Pedimos por aqueles que amamos (N.N.) e também por aqueles
que ainda não amamos bastante.
Lembrai-vos dos que morreram
(N.N.): sejam todos recebidos
com amor na vossa casa. Um dia,
enfim, reuni a todos nós em vosso
Reino para vivermos com Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe, com
São José, seu esposo, a festa que
no céu nunca se acaba. Então,
com todos os amigos de Jesus,
poderemos cantar para sempre o
vosso amor.

A. Glória e louvor a Jesus que
nos leva ao Pai!
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.: Na mesa do lar, a família
fortalece sua convivência. Na celebração litúrgica, a comunidade revigora sua fé, pela qual reconhece
sempre mais a presença de Deus.
A. (Canto Lit. 2015/18) 1. Que renovemos a nossa família/ pelos
valores do amor e da fé./ Tendo
o modelo daquela família/ que
foi Jesus, com Maria e José.
Ref. /:Seja a família, de verdade,/ comunidade onde vive o
Senhor/ No testemunho de sua
palavra:/ “Permanecei no meu
amor!”:/
2. Nossas famílias, em renovação,/ evangelizem, mostrando
Jesus./ Na relação ‘pais e filhos e
irmãos’,/ da esperança e da vida
Ele é luz.
3. Assim também se renove a paróquia,/ comunidade de Cristo
que é./ Que seja, como as nossas
famílias,/ educadora do amor e
da fé!
4. Que nos renove o amor de Maria/ que, há muitos anos, fez a
aparição,/ e que pediu, por um
mundo de paz,/ que se fizesse
bem mais oração.
5. Nós te louvamos, senhora de
Fátima:/ Salve rainha do santo
rosário!/ Renova, ó Mãe, essas
nossas famílias,/ em nossa marcha ao feliz centenário!
P. OREMOS. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos
confirme na vossa verdade. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Papa Francisco deseja que
as famílias cristãs apreciem os
dons do matrimônio e da família e
mantenham um amor forte e cheio
de valores como a generosidade,
o compromisso, a fidelidade e a
paciência
A. (Canto Lit. 2017/18) Ref. /:Ó
mãe de Fátima, rogai por nós!/
Que em todas as famílias reinem o amor e a paz!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus faça frutificar em vós a
sua graça e vos disponha para o
progresso espiritual, a fim de que,
sustentados por Ele em vossas
ações, produzais muitos frutos de
justiça e de paz. E que vos abençoe Deus rico em misericórdia:
Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor seja a vossa força. Ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 17h reunião dos
formadores no Seminário; de
segunda-feira a 03 de setembro, peregrinação da imagem de
Fátima na Paróquia São Pedro,
Erechim.
- Terça-feira, 08h30, reunião dos
Presbíteros; 17h, reunião da
Coordenação de Pastoral, no
Centro Diocesano.
- De quarta-feira a domingo, 10º
Mutirão Brasileiro da Comunicação, em Joinville, SC.
- De quinta-feira a sábado, Assembleia Estadual da Pastoral
da Criança em São Miguel das
Missões.
- Sexta-feira, às 14h30, na Catedral, tarde de oração do Apostolado da Oração para as paróquias de Erechim; reunião da
equipe regional da saúde, em
Porto Alegre; às 19h, reunião
dos representantes paroquiais de
liturgia, no Centro Diocesano de
Pastoral.
- Sábado, das 08h30 às 16h, retiro
com coordenadores paroquiais

da Iniciação à Vida Cristã; 16h,
na Catedral São José, missão canônica de servidoras, renovação
de mandato de ministros e instituição de seminaristas como
acólitos; Pastoral da AIDS – Reunião da Coordenação Regional, Porto Alegre.
- Sábado e domingo, festa da Solenidade da Assunção de Nossa
Senhora e comemoração dos 98
anos de paróquia São José.
- Domingo, Assunção de N. Sra.
- Vocação à Vida Consagrada
- 10h missa e festa em honra
a Nossa Senhora da Glória de
Erval Grande pelos 70 anos da
paróquia; Missa e festa da padroeira Nossa Senhora do Monte Claro, Áurea; das 08h às 17h,
preparação ao casamento na
sede paroquial N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe; 16h, no
cronograma do projeto de revitalização do Santuário, bênção
do mesmo e dedicação do seu
Altar.
Leituras da Semana:
Dia 14, 2ªf, S. Maximiliano
Maria Kolbe: Dt 10,12-22; Sl
147(147B); Mt 17,22-27; Dia
15, 3ªf: Dt 31,1-8; Cânt.: Dt
32,3-4a. 7. 8. 9.12 (R/. 9a); Mt
18,1-5.10.12-14; Dia 16, 4ªf: Dt
34,1-12; Sl 65(66); Mt 18,15-20;
Dia 17, 5ªf: Js 3,7-10a.11.13-17;
Sl 113A(114),1-2. 3-4. 5-6 (R/.
Aleluia); Mt 18,21-19,1; Dia
18, 6ªf: Js 24,1-13; Sl 135(136);
Mt 19,3-12; Dia 19, sáb., S.
João Eudes: Js 24,14-29; Sl
15(16); Mt 19,13-15; Dia 20,
dom. 20ºTC-A, ASSUNÇÃO
DE NOSSA SENHORA: Ap
11,19a; 12,1.3 6a.10ab; Sl 44
(45); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,3956 (Cântico de Maria)
Notícias da Igreja, da Diocese,
da Igreja no Brasil e no mundo:
Acesse:
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana
no Centro Diocesano de
Pastoral e Administração,
Av. Sete de Setembro, 1251.
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Comunidade em Oração

Liturgia para o 20º DTC-A – Assunção de Nossa Senhora – 20/8/2017

- Maria assunta ao céu, bem-aventurada por sua fé, modelo para a nossa
- Mês Vocacional – “VOCAÇÃO, um SIM como MARIA”
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 39 - Nº 2292

(Para a procissão
de entrada: imagem
ou estampa de Na.
Sra., terço, bacia e
toalha [para lembrar
a vocação à vida religiosa])

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 531) Ref. Ave, cheia de graça, Ave, cheia de Amor!/:Salve,
ó mãe de Jesus, a ti nosso canto
e nosso louvor:/
Anim.: Contemplando a Virgem
Maria glorificada em sua morte,
pelos méritos de seu Filho Jesus,
renovamos nossa esperança na
ressurreição eterna e bendizemos
a Deus pelos que assumem a vida
religiosa, seguindo Cristo pobre,
casto e obediente, presença enriquecedora na vida da Igreja. No
centenário das aparições de Fátima, com a generosa colaboração
de pessoas e empresas, lhe apresentamos o Santuário Diocesano
em revitalização.
A. (Cantos dedicados a Maria/1) 1.
Tu és a glória de Jerusalém! Ave,
Maria!/ És a alegria do Povo de
Deus! Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade!
Ave, Maria!/ És ditosa por Deus
escolhida! Ave, Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria!/ És o refúgio
do Povo de Deus! Ave, Maria!
4. O que fizeste agradou ao Senhor!
Ave, Maria!/ Bendita sejas por
Deus poderoso! Ave Maria!
5. Povos da terra, louvai a Maria!
Ave, Maria!/ Eternamente aclamai o Seu nome! Ave, Maria!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça, o perdão e o amor de
Deus, que olhou para a humildade
de sua serva Maria e a escolheu
para ser a Mãe de seu Filho Unigênito, pela ação do Espírito San-
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to, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... mês vocacional – “VOCAÇÃO, um SIM como MARIA” /
vocação à vida religiosa; 70 anos
da Paróquia N. Sra. da Glória, Erval Grande...)
Ato penitencial
P. Sob “os olhos misericordiosos
da Santa Mãe de Deus, a primeira
que abre a procissão e nos acompanha no testemunho do amor”,
confiantes, peçamos o perdão divino para vivermos dignamente
esta celebração litúrgica.
L. Senhor, que nos destes Maria
por Mãe e modelo de vida, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que unis a Vós como
membros da mesma família quem
ouve e observa a Palavra do Pai,
tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos concedeis a
proteção da Mãe da Misericórdia,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de
amor....
A. Amém.
Glória
(Nº 91) A. 1. Nos céus, glória a
Deus! Na terra haja Paz/ pros
filhos e filhos do Pai. Amém!/
Amém. Aleluia! Ao Pai demos
glória!/ Do amor a história se
cante. Amém.!
2. Ao Cristo Senhor louvor seja
dado,/ Cordeiro Imolado por
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do
Filho a vitória,/ cantemos a glória pra sempre. Amém!
3. Do Espírito Santo se cante o
louvor,/ Divino Amor que nos
une. Amém!/ Amém. Aleluia!

Do Pai e do Verbo/ o amor se celebre pra sempre. Amém.
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes à glória
do céu em corpo e alma a imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às
coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 20º DTC,
Assunção de Nossa Senhora, Paulinas-Paulus, p. 1037-1040)
Anim.: A humilde serva do Senhor,
Maria Santíssima, grande sinal da
humanidade redimida em seu Filho Jesus, ensina a reconhecer as
maravilhas de Deus nos que têm o
coração voltado para Ele.
1ª Leitura: Ap 11,19a;12,1.
3-6a.10ab
L. Leitura do Livro do Apocalipse
de São João.
Abriu-se o Templo de Deus que
está no céu e apareceu no Templo a arca da Aliança. Então
apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol,
tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze
estrelas. Então apareceu outro
sinal no céu: um grande Dragão,
cor de fogo. Tinha sete cabeças
e dez chifres e, sobre as cabeças,
sete coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do
céu, atirando-as sobre a terra. O
Dragão parou diante da Mulher
que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu Filho, logo
que nascesse. E ela deu à luz um
filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro
de ferro. Mas o Filho foi levado
para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha prepa-

rado um lugar. Ouvi então uma
voz forte no céu, proclamando:
“Agora realizou-se a salvação, a
força e a realeza do nosso Deus,
e o poder do seu Cristo”. - Palavra do Senhor!
A. Graças a Deus.
Salmo: 44 (45)
S. À vossa direita se encontra a
rainha, com veste esplendente de
ouro de Ofir.
A. À vossa direita se encontra a
rainha, com veste esplendente
de ouro de Ofir.
1. = As filhas de reis vêm ao vosso encontro, + e à vossa direita se
encontra a Rainha * com veste esplendente de ouro de Ofir.
2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi
isto: * “Esquecei vosso povo e a
casa paterna! - Que o Rei se encante com vossa beleza! * Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!
3. - Entre cantos de festa e com
grande alegria, * ingressam, então, no palácio real”.
2ª Leitura: 1Cor 15,20-27a
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Cristo ressuscitou dos
mortos como primícias dos que
morreram. Com efeito, por um
homem veio a morte e é também
por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em
Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão.
Porém, cada qual segundo uma
ordem determinada: Em primeiro lugar, Cristo, como primícias;
depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A
seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus-Pai, depois de destruir todo principado
e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os
seus inimigos estejam debaixo de
seus pés. O último inimigo a ser
destruído é a morte. Com efeito,
“Deus pôs tudo debaixo de seus
pés”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 1,39-56
A. Aleluia ...
L. Maria é elevada aos céus, alegrem-se os coros dos anjos.

A. Aleluia ...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naqueles dias, Maria partiu para
a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de
Zacarias e cumprimentou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação
de Maria, a criança pulou no seu
ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do
teu ventre!” Como posso merecer
que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos,
a criança pulou de alegria no meu
ventre. Bem-aventurada aquela
que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. Então Maria disse: “A Minha alma engrandece o Senhor, e
o meu Espírito se alegra em Deus,
meu Salvador, porque olhou para
a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o
Todo-poderoso fez grandes coisas
em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende,
de geração em geração, a todos
os que o respeitam. Ele mostrou a
força de seu braço: dispersou os
soberbos de coração. Derrubou
do trono os poderosos e elevou
os humildes. Encheu de bens os
famintos, e despediu os ricos de
mãos vazias. Socorreu Israel, seu
servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos
nossos pais, em favor de Abraão
e de sua descendência, para sempre”. Maria ficou três meses com
Isabel; depois voltou para casa. 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. Elevemos nossos pedidos ao Pai
de misericórdia, que nos deu seu
Filho para nossa salvação, por
meio da Virgem Maria assunta ao
céu, e nos sustenta com os dons
do seu Espírito.
A. (Nº 198) Por Maria, escutai
nossa prece, Senhor!
L. 1. Para a Igreja, a exemplo de
Maria, esteja unicamente ao vosso serviço e dos irmãos, nós vos
pedimos:
2. Para que todas as comunidades
cristãs, com a intercessão de vossa e nossa Mãe, “sejam fonte de
vocações autênticas para o serviço do vosso povo santo”, nós vos
pedimos:
3. Para que os religiosos e religiosas sejam sempre sustentados por
vossa graça para serem perseverantes e fiéis nos compromissos
assumidos, nós vos pedimos:
4. Para que muitos jovens respondam ao vosso chamado assumindo com a alegria a Vida Religiosa,
nós vos pedimos:
5. Para que o ano do Centenário das
aparições de Nossa Senhora em
Fátima nos ajude a viver a conversão, a penitência, a oração e a
adoração que nos indicou, nós vos
pedimos:
6. Para que os colaboradores e executores do projeto de revitalização do Santuário tenham a vossa
recompensa e a proteção da Virgem Maria, nós vos pedimos.
7. ...
P. Concedei-nos, ó Deus percorrer
o caminho e imitar as virtudes
de Maria, a fim de alcançarmos,
como ela, a plenitude de vida que
a todos reservais. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Agradecidos a Deus e com
a disponibilidade de Maria de servi-lo, apresentemos-lhe nossos
dons, especialmente a consagração e a vida dos religiosos e religiosas.
A. (Cantos dedicados a Maria/ 6) 1.
Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual./ Vai, apresenta ao Pai/ teu menino: luz que
chegou no Natal./ E junto à sua
cruz, quando Deus morrer, fica
de pé./ Sim, ele te salvou,/ mas o
ofereceste por nós com toda fé.
2. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus:/ morte e ressurreição,/ vida que brotou de sua
oferta na cruz./ Mãe, vem nos
ensinar a fazer da vida uma
oblação:/ Culto agradável a
Deus/ é fazer a oferta do próprio coração.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Suba até vós, ó Deus, o nosso
sacrifício, e, pela intercessão da
Virgem Maria, elevada ao céu,
acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Pref.: A Glória de Maria
(Missal, p. 639)
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. Hoje, a Virgem Maria, Mãe
de Deus, foi elevada à glória do
céu. Aurora e esplendor da Igreja
triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso povo em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou,
de modo inefável, vosso próprio
Filho feito homem, autor de toda
a vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com os
santos, vos aclamamos, jubilosos,

cantando a uma só voz:
A. (Nº 243 - solo e repetição) Santo, santo, santo é o Senhor!/ Ó
Deus do universo, Deus nosso
criador!/ No céu, na terra brilha o esplendor/ de tua imensa
glória, ó Deus, nosso Senhor!/
Bendito seja aquele que vem, /
aquele que vem vindo em nome
do Senhor!/ Hosana, hosana,
hosana, ó salvador!/ Ó vem nos
perdoar no teu imenso amor!/ Ó
vem nos consolar no teu imenso
amor!
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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.

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.: Cristo nos oferece seu Corpo e Sangue para sustentar-nos na
fidelidade à missão na caminhada
para a glória eterna, concedida a
Maria, assunta ao céu.
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, que nos alimentastes com o sacramento da

salvação, concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria elevada
ao céu, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Com o Papa Francisco,
pedimos a Maria que nos ajude
a irradiar o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente
e generosa, da justiça e do amor
aos pobres, para que a alegria do
Evangelho chegue a todas as periferias do mundo.
A. (Canto Lit. 2017/19/ Cantos de
Maria/17) /:Vossos olhos misericordiosos a nós volvei,/ infinitas
e generosas graças nos concedei.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que vos salvou pelo Filho
de Maria, vos enriqueça com sua
bênção, vos faça sentir sempre e
por toda a parte sua proteção e vos
dê, um dia, a ressurreição eterna.
E que vos abençoe Deus uno e trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A exemplo de Maria, glorificai
o Senhor com vossa vida; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração a Maria pelas vocações:
Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos
apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais e religiosas. Que
elas sejam focos de luz e calor
para o mundo. São elas, na Igreja
e no mundo, sinais da presença de
Deus e de seu amor gratuito. Na
oração, na penitência e no sacrifício, nas atividades apostólicas,
são o sal da terra, consolando os
que sofrem, orientando e infundindo coragem, testemunhando a
todos o Reino de Deus.
Maria, alcançai-lhes a graça da
fidelidade dinâmica ao chamado
de Deus, de uma contínua renovação, para que se opere em todos o crescimento de Cristo.
Mãe dos sacerdotes, Rainha dos
religiosos, concedei-nos partilhar
vossa alegria e a vossa glória, no
céu. Amém.

Lembretes:
- Terça-feira, 18h, reunião da
área pastoral de Aratiba, em
Aratiba.
- Quinta-feira, das 08h30 às 16h,
assembleia eletiva da Pastoral
da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano de Pastoral.
- Sábado, das 13h30 às 17h, encontro com as crianças e adolescentes líderes de grupos da
Infância e Adolescência Missionária da Diocese, no Seminário;
Apostolado Oração e Movimento Eucarístico Jovem, Encontro
Regional, São Leopoldo.
- Sábado e domingo, Juventudes - Seminário de Práticas de
Evangelização da Juventude.
- Domingo, Vocação dos leigos
e das leigas, Dia Nacional do/a
Catequista – 10h, Crismas na
paróquia São Roque, Benjamin Constant do Sul; 10h30, na
igreja N. Sra. do Monte Claro,
Rio Liso, Cruzaltense, paróquia
de Campinas do Sul, instituição
de Itamar Kubiak e missão canônica de Patrícia Júlia Kubiak
Leituras da Semana:
Dia 21, 2ªf, S. Pio X: Jz 2,1119; Sl 105(106); Mt 19,16-22;
Dia 22, 3ªf, Nossa Senhora Rainha: Is 9,1-6; Sl 112 (113); Lc
1,26-38; Dia 23, 4ªf, Sta. Rosa
de Lima: 2Cor 10,17 – 11,2; Sl
148; Mt 13,44-46; Dia 24, 5ªf,
S. Bartolomeu: Ap 21,9b-14;
Sl 144(145); Jo 1,45-51; Dia
25, 6ªf, S. Luís Rei de França;
S. José de Calasanz: Rt 1,1.36.14b-16.22; Sl 145(146); Mt
22,34-40; Dia 26, sáb.: Rt 2,13.8-11; 4,13-17; Sl 127(128); Mt
23,1-12; Dia 27, dom. 21º TCA: Is 22,19-23; Sl 137(138); Rm
11,33-36; Mt 16,13-20 (Confissão de Pedro).
Notícias da Igreja, da Diocese,
da Igreja no Brasil e no mundo:
Acesse:
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana
no Centro Diocesano de
Pastoral e Administração,
Av. Sete de Setembro, 1251.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 21º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 27/8/2017

- Pela fé, reconhecer e testemunhar Cristo Filho de Deus, na sua Igreja, diante do mundo
- Mês Vocacional – “VOCAÇÃO, um SIM como MARIA!”
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: VERDE
Ano 39 - Nº 2293
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
(Para a procissão
de entrada poderia haver alguém
com um cartaz de
Cristo e alguém
com o cartaz do
mês
vocacional...)

A. Amém.
P. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o
amor infinito do Pai e a força renovadora do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./
Hoje quero confirmar, confirmar minha vocação.
Anim.: A iniciação à vida cristã faz
reconhecer e testemunhar Cristo,
Filho de Deus vivo, vindo ao mundo para nos congregar na comunhão da fé e do amor. Louvamos a
Deus pelos e pelas catequistas, em
seu dia nacional, pelos leigos e leigas que vivem sua missão na Igreja
e no mundo. Rezamos também para
que mais leigos e leigas vivam sua
vocação aos ministérios e serviços
da comunidade e à presença profética nos ambientes sociais.
A. (Nº 492) 1. Um dia escutei teu
chamado,/ divino recado batendo no coração./ Deixei deste
mundo as promessas/ e fui bem
depressa no rumo de tua mão.
Ref. /:Tu és a razão da jornada,/
tu és minha estrada, meu guia e
meu fim./ No grito que vem do
teu povo,/ te escuto de novo chamando por mim.:/
2. Os anos passaram ligeiro,/ me
fiz um obreiro do reino de paz
e amor./ Os mares do mundo
navego/ e às redes me entrego,
tornei-me teu pescador.
3. Embora tão fraco e pequeno,/
caminho sereno co’a força que
vem de ti./ A cada momento que
passa/ revivo esta graça de ser
teu sinal aqui.

A vida na liturgia
P. (... Mês vocacional – “VOCAÇÃO, um SIM, como MARIA” /
vocação dos leigos e leigas / Dia
Nacional do e da Catequista ...)

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

Ato penitencial
P. A força evangelizadora da Igreja
depende da fé professada e testemunhada de cada um e de cada
uma de nós. Peçamos perdão a
Deus pelas nossas faltas que enfraquecem nosso amor a Ele e o
serviço aos irmãos e irmãs.
L. Senhor, Filho do Deus vivo, que
vindes congregar-nos no amor
fraterno, tende piedade de nós.
S. (Nº 82) Senhor, tende piedade e
perdoai a nossa culpa.
A. e perdoai a nossa culpa.
L. Cristo, que construís a Igreja sobre a rocha da fé de Pedro, tende
piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade e perdoai a
nossa culpa
A. e perdoai a nossa culpa.
L. Senhor, que garantis a obra do
vosso amor contra o poder do maligno, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade e perdoai
a nossa culpa.
A. e perdoai a nossa culpa/ porque nós somos vosso povo / que
vem pedir vosso perdão.
P. Deus, na sua infinita misericórdia...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na
imensidão/ e paz na terra ao ho-

mem, nosso irmão.:/
1. Senhor, Deus Pai, criador 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 unis os
corações dos vossos fiéis num só
desejo, dai ao vosso povo amar o
que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade
deste mundo, fixemos os nossos
corações onde se encontram as
verdadeiras alegrias. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 21º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 314-316)
Anim.: Na clareza e convicção da
fé, testemunhar Deus como princípio de tudo e que Cristo é seu
Filho, o Messias prometido.
1ª Leitura: Is 22, 19-23
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: “Eu vou
te destituir do posto que ocupas e
demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu
servo Eliacim, filho de Helcias, e
o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em
suas mãos a tua autoridade; ele
será um pai para os habitantes de
Jerusalém e para a casa de Judá.
Eu o farei levar aos ombros a
chave da casa de Davi; ele abrirá, e ninguém poderá fechar; ele

fechará, e ninguém poderá abrir.
Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro e aí ele terá o trono de
glória na casa de seu pai”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: 137 (138)
S. Ó Senhor, vossa bondade é para
sempre! Completai em mim a
obra começada!
A. Ó Senhor, vossa bondade é
para sempre! Completai em
mim a obra começada!
S.1. Ó Senhor, de coração eu vos
dou graças,* porque ouvistes as
palavras dos meus lábios! - Perante os vossos anjos vou cantar-vos * e ante o vosso templo vou
prostrar-me.
2. Eu agradeço vosso amor, vossa
verdade,* porque fizestes muito
mais que prometestes; - naquele
dia em que gritei, vós me escutastes * e aumentastes o vigor da
minha alma.
3. Altíssimo é o Senhor, mas olha
os pobres,* e de longe reconhece
os orgulhosos. = Ó Senhor, vossa
bondade é para sempre! + Eu vos
peço: não deixeis inacabada * esta
obra que fizeram vossas mãos!
2ª Leitura: Rm 11,33-36
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Ó profundidade da riqueza, da
sabedoria e da ciência de Deus!
Como sãos inescrutáveis os seus
juízos e impenetráveis os seus
caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor?
Ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira
a ter direito a uma retribuição?
Na verdade, tudo é dele, por ele e
para ele. A ele a glória para sempre. Amém! - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 16,13-20
A. Aleluia...
V. Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha Igreja; e os poderes do reino das trevas jamais
poderão contra ela!
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, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí
perguntou a seus discípulos:
“Quem dizem os homens ser o
Filho do Homem?” Eles responderam: “Alguns dizem que é João
Batista; outros que é Elias; outros
ainda, que é Jeremias ou algum
dos profetas”. Então Jesus lhes
perguntou: “E vós, quem dizeis
que eu sou?” Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do
Deus vivo”. Respondendo, Jesus
lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho
de Jonas, porque não foi um ser
humano que te revelou isso, mas o
meu Pai que está no céu. Por isso,
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha
Igreja, e o poder do inferno nunca
poderá vencê-la. Eu te darei as
chaves do Reino dos Céus: tudo o
que tu ligares na terra será ligado
nos céus; tudo o que tu desligares
na terra será desligado nos céus”.
Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém
que ele era o Messias. - Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão de fé
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.
Oração dos fiéis
P. A Deus, princípio e fim de tudo,
que revelou a São Pedro que Jesus
era o Messias, apresentemos nossas súplicas.
A. Senhor, vinde em nosso auxílio!
L. 1. Para que nosso Papa Francisco tenha sempre a luz de Cristo,
nossa oração e o testemunho de
nossa fé na missão de conduzir a
Igreja, rezemos, irmãos.
2. Para que os perseguidos por sua
fé em Cristo tenham sua força
para serem fiéis e perseverantes,
rezemos, irmãos.
3. Para cultivarmos fé sempre mais
esclarecida e testemunhada, rezemos, irmãos.
4. Para que os leigos e leigas assumam os diversos ministérios na
igreja e irradiem a luz do Evangelho na realidade social, política,
econômica e cultural, rezemos,
irmãos.
5. Para que, os e as catequistas
realizem com alegria e eficácia a
missão de ajudar os irmãos e irmãs a compreender e a viver seu
compromisso com Cristo, rezemos, irmãos.
6. Para que os e as jovens em seu
discernimento vocacional sejam
generosos na resposta ao chamado de Deus, rezemos, irmãos.
7. ...
P. Ó Deus, concedestes a Pedro reconhecer Jesus de Nazaré como
vosso Filho. Dai a todos nós, uni-

dos a Ele pela graça do Batismo,
ser-lhe fiéis e testemunhá-lo a todos. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação das
oferendas
Anim.: Ofereçamos a Deus a vida
e a ação dos leigos e leigas, dos e
das catequistas na comunidade e
nos ambientes em que atuam.
A. (Nº 217) Não se deve dizer:
nada posso ofertar./ /:Pois as
mãos mais pobres/ são as que
mais se abrem para tudo dar:/
1. O Senhor só deseja que em
nós tudo seja constante servir./
Quando nada se tem, só resta
dizer: Senhor, eis-me aqui!
2. Com as mãos bem abertas,
trazendo as ofertas do vinho e
do pão./ Surge o nosso dever de
tudo fazer com mais doação.
3. Alegrias da vida, momentos de
lida eu posso ofertar./ Pois nas
mãos do Senhor, um gesto de
amor não se perderá.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, que pelo sacrifício da
cruz, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
Diversas circ. III
Jesus, caminho p/ o Pai
(Missal, p. 854)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela
vossa Palavra criastes o universo
e em vossa justiça tudo governais.
Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador.
Ele nos dirigiu a vossa palavra,
convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz
para vós, a verdade que nos liberta
e a vida que nos enche de alegria.
Por vosso Filho, reunis em uma
só família os homens e mulhe-

res, criados para a glória de vosso
nome, redimidos pelo sangue de
sua cruz e marcados com o selo
do vosso Espírito. Por essa razão,
agora e sempre, nós nos unimos à
multidão dos Anjos e dos Santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
A. (Nº 245) Ref. Santo, cem vezes
santo, mil vezes santo,/ cantam
os anjos de Deus!/ Santo, cem
vezes santo, mil vezes santo,/
cantamos nós, filhos seus!
1. Céus e terra proclamam: Santo é o Senhor!/ Glórias, hosana
e louvor!
2. Os milênios proclamam: Santo
é o Senhor!/ Glórias, hosana e
louvor!
P. Na verdade, vós sois santo e 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 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. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei
que nos tornemos semelhantes à
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão
com o nosso Papa N. e o nosso
Bispo N., com todos os Bispos,
presbíteros e diáconos e todo o
vosso povo.
A. O vosso Espírito nos una num
só corpo!
P. Fazei que todos os membros
da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos
e empenhem-se, de verdade, no
serviço do Evangelho. Tornai-nos
abertos e disponíveis para todos,
para que possamos partilhar as
dores e as angústias, as alegrias e
as esperanças, e andar juntos no
caminho do vosso reino.
A. Caminhamos no amor e na
alegria!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós 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.: A celebração litúrgica nos
ajuda a conhecer melhor o mistério de Cristo e nos sustenta para
professá-lo na fé e testemunhá-lo
na caridade.
A. (Nº 283) 1. É bom estarmos
juntos à mesa do Senhor/ e, unidos na alegria, partir o pão do
amor.
Ref. Na vida caminha quem come
deste pão./ Não anda sozinho
quem vive em comunhão.
2. Embora sendo muitos, é um
o nosso Deus./ Com ele vamos
juntos, seguindo os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o corpo do
Senhor;/ que, em nós, o mundo
veja a luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora, ao
povo o pão do céu;/ porém, nos
dá agora o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão,/ se formos
para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar/ quem quer no dia-a-dia
o amor testemunhar.
P. OREMOS. Ó Deus, fazei agir
plenamente em nós o sacramento
do vosso amor, e transformai-nos
de tal modo pela vossa graça, que
em tudo possamos agradar-vos.
PNSrJC.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Por nossa vida, devemos
revelar que vivemos nossa fé em
Cristo e O reconhecemos Filho de
Deus, caminho, verdade e vida.
A. (Ref. nº 487) /:Vou te seguir,
Jesus, vou te seguir, pois sem ti
não sei aonde ir.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo
entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento no amor de Deus e de seu
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus Onipotente e
Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
P. Anunciai que Jesus Cristo é o
Senhor, o Filho do Deus vivo; ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Uma catequese querigmática
e mistagógica (Papa Francisco, Evangelii Gaudium) 163. A
educação e a catequese estão ao
serviço deste crescimento – da
fé. ... 164. Voltamos a descobrir que também na catequese
tem um papel fundamental o
primeiro anúncio ou querigma,
que deve ocupar o centro da
atividade evangelizadora e de
toda a tentativa de renovação
eclesial. O querigma é trinitário.
É o fogo do Espírito que se dá
sob a forma de línguas e nos faz
crer em Jesus Cristo, que, com
a sua morte e ressurreição, nos
revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. ... 165. ... A
centralidade do querigma requer
certas características do anúncio que hoje são necessárias
em toda a parte: que exprima
o amor salvífico de Deus como
prévio à obrigação moral e religiosa, que não imponha a verdade mas faça apelo à liberdade,
que seja pautado pela alegria,
o estímulo, a vitalidade e uma
integralidade harmoniosa que
não reduza a pregação a poucas
doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélicas. Isto exige
do evangelizador certas atitudes
que ajudam a acolher melhor o

anúncio: proximidade, abertura
ao diálogo, paciência, acolhimento cordial que não condena. 166. Outra característica da
catequese, que se desenvolveu
nas últimas décadas, é a iniciação mistagógica, que significa
essencialmente duas coisas: a
necessária progressividade da
experiência formativa na qual
intervém toda a comunidade e
uma renovada valorização dos
sinais litúrgicos da iniciação
cristã.
Lembretes:
- De segunda-feira a 06 de setembro, curso regional para presbíteros, em Porto Alegre.
- Quarta-feira, às 19h, reunião da
área de São Valentim, em São
Valentim.
- Sexta-feira, 3º Dia Mundial de
Oração pelo Cuidado da Criação.
- Sábado, reunião das equipes vocacionais paroquiais (com local
a ser definido).
- Domingo, 10h, Crismas na comunidade Nossa Senhora da
Salete, Faxinalzinho, Paróquia
São Roque, Benjamin Constant
do Sul.
Leituras da semana:
Dia 28, 2ªf, Sto. Agostinho: 1Ts
1,1-5. 8b-10; Sl 149; Mt 23,1322; Dia 29, 3ªf, Martírio de
S. João Batista: Jr 1,17-19; Sl
70(71); Mc 6,17-29; Dia 30,
4ªf: 1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt
23,27-32; Dia 31, 5ªf: 1Ts 3,713; Sl 89(90); Mt 24,42-51; Dia
1º, 6ªf: 1Ts 4,1-8; Sl 96(97); Mt
25,1-13; Dia 02, sáb.: 1Ts 4,911; Sl 97(98); Mt 25,14-30; dia
03, dom., 22º TC-A: Jr 20,7-9;
Sl 62(63); Rm 12,1-2; Mt 16,2127 (Participar da cruz)
Notícias da Igreja, da Diocese,
da Igreja no Brasil e no mundo:
Acesse:
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana
no Centro Diocesano de
Pastoral e Administração,
Av. Sete de Setembro, 1251.
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