Comunidade em Oração
Liturgia para o 26º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 1º.10.2017

- Acolher e realizar o convite de Deus para o seu Reino
Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2298

(Para a procissão de
entrada, poderia haver
imagem ou estampa
de N. Sra. de Fátima,
cartaz da Romaria e
do mês das missões...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Ref. nº 34)/:É o Senhor que
chama, também me ama./ Ele
me convida a doar a própria
vida.:/
Anim.: Iniciando o mês missionário, durante a novena de nossa Romaria do Centenário das Aparições
de Fátima, peçamos a Deus que
nos ajude a servi-lo com ações que
comprovem nosso amor a Ele, testemunhando a alegria do Evangelho numa Igreja em saída, na missão permanente a que nos chama.
A. (Canto Lit. 2011/14; Cantos a
Maria/14)) Ref. /:Bendita és tu,
Maria,/ Mãe da Família e Mãe da
Igreja!/ Que o teu amor nos guarde,/ nos fortaleça e nos proteja!:/
3. 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!
4. Tua presença é fortaleza na
missão/ que se renova em momentos de oração./ Dá-nos a
graça de seguirmos teu Jesus/ e
caminharmos no clarão de sua
luz.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso do
Pai que a cada dia nos chama para
trabalhar em sua Vinha, a graça de
seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.
A. (cantando): Bendito seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo.

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

A Vida na liturgia
P. (... novena de Fátima / até 07,
semana da vida, culminando com
o dia do nascituro, dia 08 / Mês
das Missões – A Alegria do Evangelho para uma Igreja em saída
– Juntos na missão permanente /
Dia de oração pelas vocações e da
partilha ...)
Ato penitencial
P. Nossas atitudes nem sempre
combinam com as palavras que
dizemos a Deus que nos chama
para a missão de anunciar e testemunhar sua misericórdia. Peçamos, pois, que nos perdoe de
nossas faltas.
S. Senhor, que nos dais o dom da
vida e a missão de promovê-la,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos fizestes pobre
para nos enriquecer a todos, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que revelais a misericórdia do Pai para todos e seu perdão
a quem reconhece seu pecado,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de
amor...
A. Amém.

Glória
A 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. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no

perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa
graça, para que, caminhando
ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens
que nos reservais. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 330-333)
Anim.: Por sua Palavra, Deus nos
revela seu amor de Pai e nos convida a participar de sua obra, esperando que nossas ações correspondam à resposta que espera.
1ª Leitura: Ez 18,25-28
L. Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: Vós andais
dizendo: “A conduta do Senhor
não é correta. Ouvi, vós da casa
de Israel: É a minha conduta
que não é correta, ou antes é a
vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da
justiça, pratica o mal e morre, é
por causa do mal praticado que
ele morre. Quando um ímpio se
arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus
pecados, com certeza viverá; não
morrerá”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 24(25)
S. Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura e compaixão!
A. Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura e compaixão!
S. 1. = Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, + e fazei-me conhecer a vossa estrada! * Vossa
verdade me oriente e me conduza,
- porque sois o Deus da minha salvação; * em vós espero, ó Senhor,
todos os dias!
2. - Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura * e a vossa com-

paixão que são eternas! - Não
recordeis os meus pecados quando jovem,* nem vos lembreis de
minhas faltas e delitos! - De mim
lembrai-vos, porque sois misericórdia * e sois bondade sem limites, ó Senhor.
3. - O Senhor é piedade e retidão,*
e reconduz ao bom caminho os
pecadores. - Ele dirige os humildes na justiça,* e aos pobres ele
ensina o seu caminho.
2ª Leitura: Fl 2,1-11
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses.
Irmãos: Se existe consolação na
vida em Cristo, se existe alento
no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então
completa a minha alegria: aspirai à mesma coisa, unidos no
mesmo amor; vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada
façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada
um julgue que o outro é mais
importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do
que é do outro. Tende entre vós o
mesmo sentimento que existe em
Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez
do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo,
assumindo a condição de escravo
e tornando-se igual aos homens.
Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte, e
morte de cruz. Por isso, Deus o
exaltou acima de tudo e lhe deu
o Nome que está acima de todo
nome. Assim, ao nome de Jesus,
todo joelho se dobre no céu, na
terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: “Jesus Cristo é o
Senhor!”- para a glória de Deus
Pai. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 21,28-32
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Minhas ovelhas escutam a minha voz, minha voz estão elas a
escutar; eu conheço, então, mi-

nhas ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar!
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 disse aos
sacerdotes e anciãos do povo:
“Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao
primeiro, ele disse: ‘Filho, vai
trabalhar hoje na vinha!’ O filho
respondeu: ‘Não quero’. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai
dirigiu-se ao outro filho e disse a
mesma coisa. Este respondeu:
‘Sim, Senhor, eu vou’. Mas não
foi. Qual dos dois fez a vontade
do pai?” Os sumos sacerdotes e
os anciãos do povo responderam:
“O primeiro”. Então Jesus lhes
disse: “Em verdade vos digo que
os cobradores de impostos e as
prostitutas vos precedem no Reino de Deus. Porque João veio até
vós, num caminho de justiça, e
vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele.
Vós, porém, mesmo vendo isso,
não vos arrependestes para crer
nele”. - 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!
Oração dos fiéis
P.: No clima de oração e penitência
das romarias em diversos lugares,
peçamos a Deus a graça de reali-

zarmos a sua vontade em toda a
nossa vida.
A. Escutai-nos, Senhor, por intercessão de Maria.
1. Para vivermos a conversão, a
penitência, a oração e a fidelidade a Deus solicitadas por N. Sra.
em Fátima, há 100 anos, nós vos
pedimos:
2. Para que a celebração do centenário de Fátima nos ajude a ser
sempre mais Igreja discípula, profética, missionária e misericordiosa, nós vos pedimos:
3. Para que a Mãe de Fátima ampare os idosos, enfermos, portadores
de deficiências e nos torne verdadeiramente solidários com eles,
nós vos pedimos:
4. Para que esta Semana Nacional
da Vida nos ajude a valorizar e
preservar este dom precioso que
nos destes, vos pedimos:
5. Para que este mês das missões
nos torne mais comprometidos
com o testemunho da alegria do
Evangelho, nós vos pedimos:
P.: Pedindo os agentes da missão
da Igreja, rezemos a oração vocacional do primeiro domingo de
cada 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 apresentação
das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, neste rito de oferta, o bem espiritual
da novena de Fátima em nossa
Diocese e todas as ações em favor
da vida.
A. (Nº 513) 1. Vivo ofertório de
Maria, dando aquele “sim”,
sempre até o fim,/ firme e fiel
por toda a vida.

Ref. “Eis-me aqui, Senhor” Pai
de bondade,/ “faça-se em mim
tua vontade”
2. Vivo ofertório deste povo, que
no vinho e pão dá seu coração,/
com desejo grande de ser novo.
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 de misericórdia, que
esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós
a fonte de toda bênção. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Oração Eucarística
- Div. Circ. II –
Deus conduz sua Igreja pelo
caminho da salvação
(Missal, p. 848)
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 da 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 (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.
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. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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 N. 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, 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
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Com a força da comunhão
eucarística, poderemos dizer sempre sim ao convite de Deus Pai
para trabalharmos em sua obra,
sem voltar atrás.
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 festa
do feliz centenário!
P. OREMOS. Ó Deus, que a

comunhão nesta Eucaristia
renove a nossa vida para que,
participando da paixão de
Cristo neste mistério, e anunciando a sua morte, sejamos
herdeiros da sua glória. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nossa resposta ao Senhor
que nos chama à missão deve ser
comprovada com o que fazemos,
unindo a palavra às ações.
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. Deus vos enriqueça com as bênçãos celestes e vos torne santos
e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas de sua glória,
instruindo-vos com as palavras
da verdade, formando-vos pelo
Evangelho da salvação e inflamando-vos de amor por todos.
Que vos abençoe, pois, Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém
A. Amém.
P. Anunciai a todos a alegria do
Evangelho, vivendo a missão permanente; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Novena da Romaria:
14h, no Santuário, terço, missa e confissões; 18h, terço no monumento;
20h, procissão da Catedral ao Santuário e missa campal; quarta-feira,
dia da partilha (coleta de alimentos
a serem doados a famílias necessitadas); sábado, procissão luminosa;
todos os dias: confissões, das 14 às
22h; Para as crianças até 09 anos:
espaço próprio todas as noites; romaria da criança: sábado, 09h, da
Praça Jayme Lago (Bombeiros) ao
Santuário, com missa. Levar: terço
para a oração e brinquedo, bolacha
ou doce para doar. Programação
do dia da Romaria (08/10): - Missas no Santuário: 05h30, 06h, 07h,
08h, 12h30, 16h e 19h. Na Catedral: 08h e 18h. Procissão e missa campal: 09h. Terço meditado
na esplanada: 14h. Bênção com o
Santíssimo, da saúde e dos objetos
religiosos: 14h45.
Ministros: número maior possível
em todas as tardes e noites da novena e no dia da romaria.
‘Ave Maria’ nas Rádios – durante a
novena, às 18h, com reflexão sobre
o enfoque de cada dia.
Romaria na Internet: programação, informações, missas pelos sites:
www.diocesedeerexim.org.br e www.
catedralsaojose.org.br e das rádios.
Fátima, anúncio profética da misericórdia e da paz – Da azinheira ao
coração dos filhos.
Oração a N. Sra. de Fátima
(nos 100 anos das aparições) Ó Maria, nossa mãe, agradecemos vossa
carinhosa mensagem através dos
pastorinhos em Fátima, há 100
anos. Ajudai-nos a viver a penitência, a oração e a conversão que nos
pedistes. Concedei a paz ao mundo e que nunca mais haja guerras.
Agradecemos vossa proteção à nossa Diocese e as incontáveis graças
concedidas em nosso Santuário
diocesano em Erechim. Em retribuição filial, o revitalizamos para
a Romaria do centenário de vossas
aparições. Também nos consagramos ao vosso Imaculado Coração.
Intercedei sempre pelas famílias,
pelas crianças e jovens, doentes
e idosos, pobres e desamparados,

profissionais liberais, empresários,
agricultores, trabalhadores urbanos
e outros grupos, enfim, por toda a
nossa Diocese. /: Ó mãe de Fátima,
rogai por nós!/ Que em todas as famílias reine o amor e a paz!:/
Leituras da semana:
Dia 02, 2ªf: Ex 23,20-23; Sl 90(91);
Mt 18,1-5.10; Dia 03, 3ªf.: Zc 8,2023; Sl 86(87); Lc 9,51-56; Dia 04,
4ªf., S. Francisco de Assis: Ne 2,18; Sl 136(137); Lc 9,57-62; Dia 05,
5ªf., S. Benedito, o Negro: Ne 8,1-4a.
5-6.7b-12; Sl 18(19); Lc 10,1-12;
Dia 06, 6ªf., S. Bruno: 1,15-22; Sl
78(79); Lc 10,13-16; Dia 07, Sáb.,
Nossa Senhora do Rosário, At 1,1214; Cânt.: Lc 1,46-47. 48-49. 5051. 52-53. 54-55; Lc 1,26-38; Dia
08, Dom., 27º TC-A: Is 5,1-7; Sl
79(80); Fl 4,6-9; Mt 21,33-43 (Parábola dos vinhateiros); Romaria:
Ap 11,19a;12,1.3.6a.10ab – Col
3,12-17 – Lc 1,46-55 (Magnificat).
Lembretes:
- Deste domingo a sábado, Semana
Nacional pela Vida.
- Segunda-feira, às 08h30, reunião
com os representantes paroquiais
do Apostolado da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral.
- Sexta-feira, reunião da equipe regional da Pastoral da Saúde, em
Porto Alegre.
- De sexta-feira a domingo, encontro
regional dos Diáconos, em local a
ser definido.
- Sábado, 09h, Romaria da Criança,
dentro da novena da Romaria de Fátima, Erechim.
- Domingo, Dia do Nascituro - 66ª
Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim, conclusão do Ano Diocesano
do Centenário das Aparições.

Continue ajudando para a
conclusão do projeto de
revitalização do Santuário.
Visite a Livraria Diocesana, no
Centro de Pastoral, na entrada
da esplanada do Santuário.
Acesse o site da Diocese:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Nele, há notícias e fotos da novena, bem como do projeto de revitalização do Santuário e outras.
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Comunidade em Oração

Liturgia para a 66ª Romaria de N. Sra. de Fátima/Ano A – 08/10/2017

-Fátima, Anúncio profético da misericórdia e da paz – Da azinheira ao coração dos filhos
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 39 - Nº 2298

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

(Nota: símbolos do mês
missionário; cartaz da
Romaria, imagem de
Na. Sra. de Fátima...)

A vida na liturgia
P. (...Romaria de Fátima / Dia do
nascituro / Mês das Missões – A
Alegria do Evangelho para uma
Igreja em saída – Juntos na missão
permanente / conclusão do Ano
Nacional Mariano, quarta-feira.).

Anim.: Reunidos pela Mãe de Fátima, vivemos a Romaria do centenário de suas aparições, com o
Santuário revitalizado, nosso presente a ela neste jubileu, no mês
missionário e no dia do nascituro.
A. (Canto Lit. 2017/18; Cantos de
Maria/18) 1. Apareceu aos pastorinhos, numa gruta da Iria,/
sobre uma azinheira, nossa
mãe, virgem Maria./ O rosário
em suas mãos e envolvida por
um manto,/ uma imagem luminosa de beleza e de encanto.
Ref. /:Ó mãe de Fátima, rogai
por nós!/ Que em todas as famílias reinem o amor e a paz!:/
2. “Não tenham medo, Deus protege, é mais forte que a maldade,/
não reneguem sua fé e terão felicidade./ Conversão e sacrifício,
penitência e oração/ e consagrem
as famílias ao Sagrado Coração.”
4. O centenário que recorda a
visita de Maria/ nas aparições
em Fátima, celebramos, na alegria./ Contemplamos a ternura,
o carinho, a compaixão./ A mãe
guarda os seus filhos no seu
grande coração!

nos pediu conversão, penitência,
oração, reparação dos pecados e
amor à Santíssima Trindade. Peçamos que ela interceda o perdão de
nossas faltas junto a Deus, infinitamente misericordioso.
L. Senhor, que dais a maior prova de
amor quando perdoais e vos compadeceis, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que sempre agistes movido por misericórdia e compaixão,
tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos pedis para perdoar sempre e a todos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, sempre pronto a acolher
quem a Ele se confia ...
A. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus, que em
vosso Filho nos reconciliais
convosco e com os irmãos e
irmãs, concedei-nos viver o
anúncio profético da Virgem
1. RITOS INICIAIS
do Rosário de Fátima há cem
A.
(Canto
Lit.
anos pedindo-nos a conver2009/20; Cantos Maria/13) Ref.
são, a penitência e a oração,
/:Cheia de graça, vê este povo
Ato penitencial
para que haja paz verdadeira
que é teu. Somos teus filhos, P. Há cem anos, a Virgem do Rosána família e no mundo, fruto
roga por nós junto a Deus.:/
rio de Fátima, com carinho de mãe,
do amor e da justiça. PNSrJC.

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso
Senhor Jesus Cristo, o Divino
Missionário, nascido da Virgem
Maria por obra do Espírito Santo,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Glória
(Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus!
Na terra haja Paz/ pros filhos
e filhas do Pai. Amém!/ Amém.
Aleluia! Ao Pai demos glória!/
Do amor a história se cante.
Amém.!
2. Ao Cristo Senhor louvor seja
dado,/ Cordeiro Imolado por
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do
Filho a vitória,/ cantemos a 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.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Segundo o Papa Bento XVI,
Fátima é a mais profética das aparições modernas, revelando a misericórdia de Deus, cuja ação libertadora, Maria, grande sinal da
humanidade redimida, proclama
em seu hino.
1ª Leitura: Ap 11,19a;12,1.
3-6a.10ab (Lecionário, p. 1037)
Uma mulher vestida de sol, tendo a
luz debaixo dos pés.
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 deser-

to, onde Deus lhe tinha preparado 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: Sl 95(96)
(Lecionário, p. 879)
S. Cantai ao Senhor Deus um canto
novo, / manifestai os seus prodígios entre os povos!
A. Cantai ao Senhor Deus um
canto novo, / manifestai os seus
prodígios entre os povos!
S. 1. Cantai ao Senhor Deus um
canto novo,* cantai ao Senhor
Deus, ó terra inteira! - Cantai e
bendizei seu santo nome!* Cantai
e bendizei seu santo nome!
2. Dia após dia anunciai sua salvação,* manifestai a sua glória entre
as nações, - e entre os povos do
universo seus prodígios!* E entre
os povos do universo seus prodígios.
3. Ó família das nações, dai ao Senhor,* ó nações, dai ao Senhor poder e glória, - dai-lhe a glória que
é devida ao seu nome!* Oferecei
um sacrifício nos seus átrios.
4. Adorai-o no esplendor da santidade,* terra inteira, estremecei
diante dele! - Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”* pois os
povos ele julga com justiça.
2ª Leitura: Cl 3,12-17
(Lecionário, p. 717)
A vida da família no Senhor.
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Colossenses
Irmãos:
Vós sois amados por Deus, sois
os seus santos eleitos. Por isso,
revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos
uns aos outros e perdoando-vos
mutuamente, se um tiver queixa
contra o outro. Como o Senhor
vos perdoou, assim perdoai vós
também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor
é o vínculo da perfeição. Que a
paz de Cristo reine em vossos co-

rações, à qual fostes chamados
como membros de um só corpo.
E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua
riqueza, habite em vós. Ensinai
e admoestai-vos uns aos outros
com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai
a Deus salmos, hinos e cânticos
espirituais, em ação de graças.
Tudo o que fizerdes, em palavras
ou obras, seja feito em nome do
Senhor Jesus Cristo. Por meio
dele dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 1,46-55
(Lecionário, p. 1039)
A. Aleluia....
L. Todas as gerações me chamarão
bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim grandes coisas.
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 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”. - Palavra da Salvação.
Homilia - Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso...
Oração dos fiéis
P. Atendendo ao pedido de Maria

em Fátima de vivermos intensamente a oração, por sua intercessão, apresentemos nossas preces a
Deus.
A. (198) Por Maria, escutai/ nossa prece, Senhor!
1. Para vivermos a conversão, a
penitência, a oração e a fidelidade a Vós, solicitadas por N. Sra.
em Fátima, há 100 anos, nós vos
pedimos:
2. Para que a celebração do centenário de Fátima nos ajude a ser
sempre mais Igreja discípula, profética, missionária e misericordiosa, nós vos pedimos:
3. Para que a Mãe de Fátima ampare os idosos, enfermos, portadores
de deficiências e nos torne verdadeiramente solidários com eles,
nós vos pedimos:
4. Para que acolhais com carinho as
intenções e necessidades de cada
romeiro, nós vos pedimos:
5. Para que recompenseis os colaboradores do projeto de revitalização do Santuário e os trabalhadores da Romaria, nós vos pedimos:
6. Para que nos ajudeis a cultivar
o espírito missionário e a generosidade na realização da missão
permanente da Igreja, nós vos pedimos:
7. ...

P. Ó Deus, vede-nos em oração confiante nesta romaria
penitencial e acolhei nossos
pedidos, tornando-nos verdadeiros missionários da alegria
do Evangelho numa Igreja em
saída. Nós Vo-lo pedimos por
intercessão da Virgem do Rosário de Fátima e em nome de
Jesus Cristo, seu Filho, nosso
Senhor.
A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com a oferta do altar, apresentemos a Deus a penitência, os
agradecimentos e pedidos dos romeiros de Fátima e a generosidade dos colaboradores do Santuário e da Romaria.
A. (Nº 509; 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. Transformai, Senhor, em sacramento de Salvação os dons que
vos apresentamos nesta Romaria
penitencial e de ação de graças
no centenário das aparições de
Fátima, a fim de que, celebrando
a memória da Virgem Maria, Mãe
da Igreja, sejamos mais estreitamente unidos a ela na obra da redenção e na ação missionária. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
- Missal, p. 482
- Prefácio “Bem-aventurada Virgem Maria, imagem e Mãe da
Igreja (I)
(Missas de N. Sra. – Ed. CNBB,
p. 140-141)
Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e
todo-poderoso, e na celebração
da Santa Virgem Maria engrandecer-vos com os devidos louvores. Acolhendo a vossa Palavra
no coração sem mancha, mereceu
concebê-lo no seio virginal e, ao
dar à luz o Fundador, acalentou a
Igreja que nascia. Recebendo aos
pés da cruz o testamento da caridade divina, assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas,
renascidos para a vida eterna,
pela morte de Cristo. Ao esperar
com os apóstolos o Espírito Santo, unindo suas súplicas às preces
dos discípulos, tornou-se modelo
da Igreja orante. Arrebatada à glória dos céus, acompanha até hoje
com amor de mãe a Igreja que

caminha na terra, guiando-lhe os
passos para a pátria cleste, até que
venha o dia glorioso do Senhor.
Por isso, com os Anjos e os Santos, proclamamos a vossa glória,
cantando (dizendo):
A. (Nº 246) Ref. O Senhor é Santo! O Senhor é Santo! O Senhor
é Santo!
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, / que o seu reino de amor se estenda sobre a
terra.
2. Bendito o que vem em nome do
Senhor./ Bendito o que vem em
nome do Senhor. /Hosana! Hosana! Hosana!
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.
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.(o santo
do dia ou o padroeiro) 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 (...),
o nosso bispo (...), com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa 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.
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.: No Pão da Altar, temos o
sustento para realizar o compromisso profético da mensagem de
Fátima com o mundo diante das
injustiças e de todos os fatores de
exclusão.
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 en-

tender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim:/ da
verdade jamais se afastou./ Veio
a morte e ficou nosso pão./ 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. Revigorados, ó
Deus, por esta Eucaristia e
pela especial graça da Romaria, concedei-nos proclamar e
testemunhar profeticamente a
vossa misericórdia e a vossa
paz, anunciadas pela Virgem
Maria há cem anos em Fátima, meditando no coração e
praticando a vossa Palavra
como ela. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Que Nossa Senhora de Fátima nos ajude a viver o testemunho da fé, o cultivo da esperança,
a prática da caridade e o ardor na
ação missionária.
A. (Canto Lit. 2017/19)/: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 volte para vós seu olhar, vos
conceda saúde, paz e ardor apostólico para serdes missionários do
Reino em vossa família, em vossa
comunidade e na participação nas
atividades da Igreja onde ela mais
deve levar o Evangelho em nossos dias. E que vos abençoe Deus
de infinita misericórdia, 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.
(Canto Lit. 2016/16) 1. Uma mensagem de paz/ ressoa com ternura em nosso coração./ É Deus
a nos falar:/ “ó meus amados
filhos, vinde à oração!”

Ref. /:Maria, Mãe do puro amor,/
rogai por nós, Rainha da paz!:/
2. Cristo é nossa paz/ e destruiu
o muro da separação./ Pelo seu
sangue e cruz,/ nós fomos resgatados, não há divisão.
3. Um só é o Senhor,/ Deus e Pai
de todos, nosso Criador./ Nele
somos irmãos,/vivamos a unidade em laços de amor.
Lembretes:
- Quarta-feira, conclusão do Ano Nacional Mariano.
- Quinta-feira - N. Sra. Aparecida 10h, Comunidade Nossa Senhora
Aparecida, Linha Canarinho, Paróquia São Valentim, oficialização de
ministros da Palavra e extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística de Leonir Antônio Mantovani, Luiz Carlinho Gomes Samuel,
Leomara Fátima Bonatto Remus e
Vanessa Teresinha Andreolli Mantovani.
- Sexta-feira, 19h, Crismas, Paróquia
Santa Teresinha, em Estação.
- Sábado, 08h30 às 16h, Escola Cristã
de Formação Política – Reformas:
política, eleitoral, tributária...; 17h,
Crismas igreja N. Sra. da Salete,
Três Vendas.
- Domingo, 09h30, Crismas igreja N.
Sra. da Salete, Três Vendas. Na Basílica São Pedro, Vaticano, o Papa
canonizará os primeiros mártires do
Brasil, que são do Rio Grande do
Norte.
Leituras:
Dia 09, 2ªf., S. Dionísio; S. João
Leonardi: Jn 1,1–2,1.11; Cânt.: Jn
2,2. 3. 4. 5. 8; Lc 10,25-37; Dia
10, 3ªf.: Jn 3,1-10; Sl 129(130); Lc
10,38-42; Dia 11, 4ªf.: Jn 4,1-11;
Sl 85(86); Lc 11,1-4; Dia 12, 5ªf.,
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA, Est 5,1b-2;
7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.
15-16a; Jo 2,1-11 (Bodas de Caná);
Dia 13, 6ªf.: Jl 1,13-15; 2,1-2; Sl
9A(9); Lc 11,15-26; Dia 14, Sáb.,
S. Calixto: Jl 4,12-21; Sl 96(97),12. 5-6. 11-12 (R/. 12a); Lc 11,27-28;
Dia 15, Dom., 28º TC-A: Is 25,610ª; Sl 22(23); Fl 4,12-14.19-20;
Mt 22,1-14 ou mais breve 22,1-10
(Convite às núpcias).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 28º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 15.10.2017

- Todos convidados ao banquete do Reino
Cor litúrgica: VERDE

Ano 39 - Nº 2300

1. RITOS
INICIAIS
A. (nº 35) Ref.
Venha, povo
de Deus, celebrar/ nosso
encontro de
fraternidade./
É Jesus, nosso
Mestre e Senhor, que nos chama
a viver na unidade!
Anim.: A confraternização marca a
comemoração de festas diversas.
A celebração litúrgica é o encontro festivo da comunidade de fé,
cujos participantes devem estar
sempre em saída, na missão de
sempre, como propõe o mês missionário, para convidar a todos ao
banquete da vida presente e futura.
A. (Nº 48) Ref. Venham todos! É o
Pai quem convida/ para a prece,
a renúncia, o amor!/ Tua morte,
que é fonte de vida,/ celebramos, contritos, Senhor!
1. Somos gente de Deus reunida
para ouvir, ó Senhor, tua voz/ e
acolher a palavra de vida, vida
plena que queres pra nós.
3. É sinal do teu reino esta Igreja
que, no mundo, crescendo assim
vai./ Esta é a vida que Cristo deseja: irmãos juntos cantando a
Deus Pai.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho o amado do Pai, enviado para convidar
a todos para o banquete do Reino,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (...recente Romaria de Fátima,
a do Centenário das Aparições -

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

Mês das Missões – A Alegria do
Evangelho para uma Igreja em
saída – Juntos na missão permanente – Canonização dos primeiros mártires do Brasil pelo Papa
Francisco ...).

Ato penitencial
P. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e
a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado
e ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos pecadores e
peçamos a Deus perdão de nossas
faltas, para participarmos dignamente desta celebração.
L. Senhor, que vistes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que convidais a todos
para o banquete de vosso Reino,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade ...
A. Amém.
Glória
P. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por
Ele amados. Senhor Deus, rei
dos céus, Deus Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos
damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
nós. Vós que tirais o pecado do
mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós
sois o Santo, só vós, o Senhor,

só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo,
com o Espírito Santo, na glória
de Deus Pai. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus, sempre
nos preceda e acompanhe a
vossa graça para que estejamos continuamente atentos
ao bem que devemos fazer.
PNSrJC.
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 28º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 338-341)
Anim.: O desejo de Deus é que
nesta vida e na eternidade todos
possam viver livres de qualquer
dominação e alegres como num
grande baquete.
1ª Leitura: Is 25,6-10a
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
O Senhor dos exércitos dará neste
monte, para todos os povos, um
banquete de ricas iguarias, regado
com vinho puro, servido de pratos
deliciosos e dos mais finos vinhos.
Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que ligava todos os
povos, a teia que tinha envolvido
todas as nações. O Senhor Deus
eliminará para sempre a morte e
enxugará as lágrimas de todas as
faces e acabará com a desonra do
seu povo em toda a terra; o Senhor o disse. Naquele dia, se dirá:
“Este é o nosso Deus, esperamos
nele, até que nos salvou; este é o
Senhor, nele temos confiado: vamos alegrar-nos e exultar por nos
ter salvo”. E a mão do Senhor repousará sobre este monte.- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: 22 (23)
S. Na casa do Senhor habitarei,
eternamente.

A. Na casa do Senhor habitarei,
eternamente.
S. 1. O Senhor é o pastor que me
conduz;* não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes* ele me leva a descansar.
Para as águas repousantes me encaminha,* e restaura as minhas
forças.
2. Ele me guia no caminho mais
seguro,* pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale
tenebroso,* nenhum mal eu temerei; estais comigo com bastão
e com cajado; * eles me dão a segurança.
3. Preparais à minha frente uma
mesa,* bem à vista do inimigo, e
com óleo vós ungis minha cabeça;* o meu cálice transborda.
4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me* por toda a minha vida; e
na casa do Senhor habitarei* pelos tempos infinitos.
2ª Leitura: Fil 4,12-14.19-20
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses
Irmãos: Sei viver na miséria e sei
viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e
qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de
sobra ou sofrendo necessidade.
Tudo posso naquele que me dá
força. No entanto, fizestes bem
em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá
esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus. Ao nosso
Deus e Pai a glória pelos séculos
dos séculos. Amém. - Palavra do
Senhor!
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 22,1-14
A. Aleluia...
S. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo
nos dê do saber o espírito; conheçamos, assim, a esperança à qual
nos chamou, como herança!
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!

P. Naquele tempo, Jesus voltou a
falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: “O Reino dos Céus é como
a história do rei que preparou a
festa de casamento do seu filho. E
mandou os seus empregados para
chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O
rei mandou outros empregados,
dizendo: ‘Dizei aos convidados:
já preparei o banquete, os bois
e os animados cevados já foram
abatidos e tudo está pronto. Vinde
para a festa!’ Mas os convidados
não deram a menor atenção: um
foi para o seu campo, outro para
os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram
neles e os mataram. O rei ficou
indignado e mandou suas tropas
para matar aqueles assassinos e
incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: ‘A festa de casamento está
pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até
as encruzilhadas dos caminhos e
convidai para a festa todos os que
encontrardes’. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram,
maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando
o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que
não estava usando traje de festa e
perguntou: ‘Amigo, como entraste
aqui sem o traje de festa?’ Mas o
homem nada respondeu. Então o
rei disse aos que serviam: ‘Amarrai os pés e as mãos desse homem
e jogai-o fora, na escuridão! Aí
haverá choro e ranger de dentes’.
Por que muitos são chamados, e
poucos são escolhidos’. - Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia - Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai,
poder e ternura/ que toda 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!
Oração dos fiéis
P. Agradecidos a Deus que nos convida ao banquete de seu amor e
confiantes em sua bondade, apresentemos-lhe nossos pedidos.
A. Concedei-nos, Senhor, a vossa
graça.
L. 1. Para que a Igreja, em sua ação
missionária, esteja sempre pelos
caminhos do mundo a convidar a
todos para a vida em Cristo, vosso
Filho, nós vos pedimos:
2. Para que a Igreja, servidora do
Reino, vá ao encontro dos excluídos nos diversos ambientes sociais, nós vos pedimos:
3. Para que a canonização dos primeiros mártires do Brasil, neste domingo, fortaleça a todos na
busca da santidade, nós vos pedimos;
4. Para que os professores, em sua
missão de educar, promovam a
cidadania e a inclusão social, nós
vos pedimos:
5. Para que todas as crianças sejam
protegidas de qualquer violência e
tenham condições de vida digna,
nós vos pedimos:
6. Para sermos generosos na oração
e na doação para a ação da Igreja
no Dia Mundial das Missões, no
próximo domingo, nós vos pedimos:
7. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, trabalhar
para enxugar as lágrimas dos sofredores e eliminar a violência e
a miséria que impedem a festa da
vida para todos. Por Cristo, nosso
Senhor!
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Dispostos a imitar os primeiros mártires do Brasil e tantas
outras pessoas que doaram a vida

pelo bem dos outros, apresentemos nossas ofertas a Deus.
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1.
Bendito és tu, ó Deus Criador,/
revestes o mundo da mais fina
flor;/ restauras o fraco que a ti
se confia/ e junto aos irmãos, em
paz, o envias.
Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai
e Senhor,/ Por tua bondade, recebe o louvor!:/
2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/
por quem aprendeu o gesto de
amor:/ colher a fartura e ter a
beleza/ de ser a partilha dos frutos da mesa.
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida
e amor./ A quem aguardava um
canto de festa,/ A mesa promete
eterna seresta.
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, com estas
oferendas, as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do
céu. Por Cristo, nosso Senhor!
A. Amém.

Oração Eucarística
Div. circunstâncias I
A Ig. caminho da unidade
(Missal, p. 842)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças e cantar-vos um hino de
glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade.
Pela palavra do Evangelho do vosso Filho reunistes uma só Igreja de
todos os povos, línguas e nações.
Vivificada pela força do vosso Espírito não deixais, por meio dela,
de congregar na unidade todos os
seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a
Igreja transmite constantemente a
alegre esperança do vosso reino e
brilha como sinal da vossa fidelidade que prometestes para sempre
em Jesus Cristo, Senhor nosso.
Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos
na terra, cantando (dizendo) com
toda Igreja a uma só voz:

A. Santo, Santo, Santo, Senhor
Deus do universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas! Bendito o
que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
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. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja (que está
em N.). Fortalecei o vínculo da
unidade entre os fiéis leigos e os
pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa N., e
o nosso Bispo N. e os bispos do
mundo inteiro, para que o vosso
povo, neste mundo dilacerado por
discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz.
A. Confirmai na caridade o vosso
povo!
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.: Pelo Batismo, recebemos a
veste da vida nova em Cristo, que
nos possibilita a participação no
Baquete eucarístico.
A. (Cantos a Maria/19) 1. Quando teu Pai revelou o segredo a
Maria, que, pela força do Espírito, conceberia, a ti, Jesus, ela
não hesitou logo em responder:
Faça-se em mim, pobre serva, o
que a Deus aprouver! Hoje, imitando Maria, que é imagem da
Igreja, nossa família outra vez
te recebe e deseja, cheia de fé,
de esperança e de amor, dizer
“sim” a Deus: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
Ref. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar! E de ti,
nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar
Cristo em nós!
2. Por um decreto do Pai ela foi
escolhida, para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida,
cheia do Espírito Santo, no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos
o Espírito Santo e vem contigo,
Jesus, o teu Pai sacrossanto, vamos agora ajudar-te no plano
da salvação: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
3. No coração de Maria, no olhar
doce, terno, sempre tiveste na
vida um apoio materno. Desde
Belém, Nazaré, só viveu para te
servir, quando morrias na cruz,
tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso
auxílio, reproduzir no cristão as
feições de seu Filho. Como ela
fez em Caná, nos convida a ti
obedecer: Eis aqui os teus servos, Senhor!
4. De outra Mãe, a Igreja, um
dia nascemos, pelo batismo tua
vida imortal recebemos. Sendo fiel conservou tuas palavras
e transmitiu a nós, seus filhos
amados, e a ti conduziu. Vendo
que o povo tem fome de amor
e verdade, tantos são pobres e

fracos, sem paz e amizade, deste à Igreja a missão de gerar-te
nos corações: Eis aqui os teus
servos, Senhor!

P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos
humildemente que, alimentando-nos com o Corpo e o
Sangue de Cristo, possamos
participar da vossa vida. Pelo
mesmo Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “Juntos na missão permanente”, devemos compartilhar as
dificuldades dos irmãos e irmãs
nos ambientes em que se encontram, anunciando a todos a alegria
do Evangelho.
A. (nº 495) Ref. Eis que eu vou
proclamar tua vida./ Sim, eu
vou anunciar teu amor./ Livre
pra poder amar./ Feliz por querer te anunciar./ Pronto para escutar quando tua voz me falar!
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sempre o seu
consolo, vos ajude a percorrer o
caminho que leva à festa eterna
em sua casa. E que vos abençoe
Deus todo-poderoso e fonte da
vida, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Alimentados pelo banquete da
vida, anunciai a todos a alegria do
evangelho. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração da Campanha Missionária:
Deus de misericórdia, que enviaste o
Teu Filho Jesus Cristo e nos sustentas com a força do Espírito Santo,
ensina-nos a caminhar juntos e, a
exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, na celebração dos 300 anos
do encontro da imagem, sejamos,
em toda a parte, testemunhas proféticas da alegria do Evangelho para
uma Igreja em saída. Amém.
Lembretes:
- Segunda-feira, 10h, Reunião dos
formadores, 14h, reunião do conselho Presbiteral, 16h, Reunião do
Colégio dos Consultores, 17h, reunião da coordenação de pastoral.

- Terça e quarta-feira, reunião dos
organismos do Regional Sul 3 da
CNBB, em Porto Alegre.
- Quarta-feira, das 08h30 às 16h30,
formação com os coordenadores paroquiais da Pastoral da Criança, no
Centro Diocesano de Pastoral.
- Sexta-feira, 19h30, Crismas na comunidade Ipiranga do Sul, Paróquia
Santa Teresinha, Estação.
- Sábado, 18h, Crismas igreja São Pedro, Erechim.
- Sábado e domingo, Congresso estadual da RCC (Renovação Carismática Católica), Tramandaí.
- Domingo, Dia Mundial das Missões
e da Pontifícia Obra da Infância
Missionária - 09h, crismas na igreja São Pedro, em Erechim; festa da
padroeira e das capelinhas na Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de
Cotegipe.
Coleta missionária:
No próximo domingo, dia 22, em todas as comunidades e instituições
católicas, coleta para as missões,
destinada ao Fundo Universal de
solidariedade por meio das Pontifícias Obras Missionárias.
Leituras da semana:
Dia 16, 2ªf., Sta. Edviges; Sta. Margarida Maria Alacoque: Rm 1,1-7;
Sl 97(98); Lc 11,29-32; Dia 17, 3ªf.,
Sto. Inácio de Antioquia: Rm 1,1625; Sl 18(19); Lc 11,37-41; Dia 18,
4ªf., S. Lucas: 2Tm 4,10-17b; Sl
144(145); Lc 10,1-9; Dia 19, 5ªf.,
Ss. João de Brébeuf, Isaac Jogues
Presbs. e Comps. Mts., S. Paulo da
Cruz: Rm 3,21-30; Sl 129(130) ; Lc
11,47-54; Dia 20, 6af,: Rm 4,1-8, Sl
31(32); Lc 12 1-7; Dia 21, Sáb., Rm
4,13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-12
Dia 22, Dom.: 29º TC-A: Is 45,1.46; Sl 95(96); 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
(O que é de César e o que é de Deus).

Continue ajudando para a
conclusão do projeto de
revitalização do Santuário.
Visite a Livraria Diocesana, no
Centro de Pastoral, na entrada
da esplanada do Santuário.
Acesse o site da Diocese:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Nele, há notícias e fotos da novena, bem como do projeto de revitalização do Santuário e outras.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 29º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 22.10.2017

- A Deus, o que é só e sempre d’Ele e a Cezar, o que lhe couber.
Ano 39 - Nº 2301
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
Cor litúrgica: VERDE
1. RITOS
INICIAIS
A. (Ref. nº 153)
Eu me entrego, Senhor, em
tuas mãos/ e
espero pela tua
salvação
Anim.: No Dia Mundial das Missões, louvamos a Deus, a quem
tudo pertence, pela alegria do
Evangelho, renovando nosso
compromisso de anunciá-lo a todos os povos pela ação da Igreja.
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.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor e a bondade de Deus
Pai, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo “para anunciar a libertação”, com a força do Espírito
Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... Dia das Missões e da Obra
Pontifícia da Infância Missionária – A Alegria do Evangelho para

uma Igreja em saída – Juntos na
missão permanente / sábado próximo, em Caxias do Sul, beatificação do Pe. João Schiavo, da
Congregação de São José de Murialdo...).
Ato penitencial
P. Invoquemos a misericórdia divina por causa de nossas faltas e
omissões na ação missionária e
porque nem sempre lhe damos o
que só a Ele pertence. (pausa)
L. Senhor, que nos chamais a participar da missão de anunciar a
verdadeira libertação a todos os
povos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que não julgais segundo
as aparências, mas segundo a verdade, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que quereis toda autoridade a serviço do povo que vos
pertence, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
Glória
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. (Missal, p. 903)
Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramen-

to da salvação para todas as
nações, a fim de que a obra
do Salvador continuasse até
o fim dos tempos. Despertai
nos corações dos vossos fiéis
a consciência de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade até que de
todos os povos surja e cresça
para vós uma só família e um
só povo. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 29º DTC-A, Paulinas-Paulus, 342-344)
Anim.: Pela ação missionária, a
Igreja anuncia a bondade de Deus
que nos conduz por sua mão e a
quem tudo deve ser dado.
1ª Leitura: Is 45,1.4-6
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu
Ungido: “Tomei-o pela mão para
submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis,
abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar
portões. Por causa de meu servo
Jacó, e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome; reservei-te, e
não me reconheceste. Eu sou o
Senhor, não existe outro: fora de
mim não há deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para
que todos saibam, do oriente ao
ocidente, que fora de mim outro
não existe. Eu sou o Senhor, não
há outro”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 95 (96)
S. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória!
A. Ó família das nações, dai ao
Senhor poder e glória!
S.1. - Cantai ao Senhor Deus um
canto novo,* cantai ao Senhor

Deus, ó terra inteira! - Manifestai a sua glória entre as nações,*
e entre os povos do universo seus
prodígios!
2. - Pois Deus é grande e muito
digno de louvor,* é mais terrível
e maior que os outros deuses,
- porque um nada são os deuses
dos pagãos.* Foi o Senhor e nosso
Deus quem fez os céus.
3. - Ó família das nações, dai ao Senhor,* ó nações, dai ao Senhor poder e glória, - dai-lhe a glória que
é devida ao seu nome!* Oferecei
um sacrifício nos seus átrios.
4. - Adorai-o no esplendor da santidade,* terra inteira, estremecei
diante dele! - Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” * pois os
povos ele julga com justiça.
2ª Leitura: 1Ts 1,1-5b
L. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses.
Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja
dos tessalonicenses, reunida em
Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo:
a vós, graça e paz! Damos graças a
Deus por todos vós, lembrando-vos
sempre em nossas orações. Diante
de Deus, nosso Pai, recordamos
sem cessar a atuação da vossa fé,
o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos,
irmãos amados por Deus, que sois
do número dos escolhidos. Porque
o nosso evangelho não chegou até
vós somente por meio de palavras,
mas também mediante a força que
é o Espírito Santo; e isso, com toda
a abundância. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 22,15-21
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Como astros no mundo vós resplandeçais, / mensagem de vida
ao mundo anunciando, / da vida
a Palavra, com fé, proclameis, /
quais astros luzentes no mundo
brilheis.
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, os fariseus fizeram um plano para apanhar
Jesus em alguma palavra. Então
mandaram os seus discípulos,
junto com alguns do partido de
Herodes, para dizerem a Jesus:
“Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros,
pois não julgas um homem pelas
aparências. Dize-nos, pois, o que
pensas: É lícito ou não pagar imposto a César?” Jesus percebeu
a maldade deles e disse: “Hipócritas! Por que me preparais uma
armadilha? Mostrai-me a moeda
do imposto!” Levaram-lhe então
a moeda. E Jesus disse: “De quem
é a figura e a inscrição desta moeda?” Eles responderam: “De César”. Jesus então lhes disse: “Dai
pois a César o que é de César, e a
Deus o que é de Deus”. - 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.
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, a quem tudo pertence
e que nos garante sua graça para
servi-lo sem submeter-nos a outros poderes, apresentemos nossas
preces.
A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da
messe, escutai a nossa prece.
L. 1. Para que a Igreja tenha sempre
a participação de todos no testemunho e no anúncio da alegria do
Evangelho, nós vos pedimos:
2. Para que os missionários e missionárias, longe da família e da
Pátria, tenham vossa graça na fidelidade e na ousadia profética na
missão, nós vos pedimos:
3. Para que em nossas famílias e
comunidades surjam muitas vocações missionárias, nós vos pedimos:
4. Para que a Infância e a Adolescência Missionária ajudem crianças e jovens a viverem a alegria
de participar na ação evangelizadora da Igreja, nós vos pedimos:
5. Para que a reunião dos Bispos do
Conselho Permanente e dos assessores da CNBB, nesta semana,
com a luz do vosso Espírito, fortaleça a ação da Igreja em nosso
País, nós vos pedimos:
6. Para que a nossa oração e nossa doação de recursos na coleta
missionária de hoje deem novo
impulso à ação da Igreja, nós vos
pedimos:
7. ...
P. Com a Igreja Católica no Brasil,
rezemos:
A. Deus de misericórdia, que

enviaste o Teu Filho Jesus
Cristo e nos sustentas com a

força do Espírito Santo, ensina-nos a caminhar juntos
e, a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, sejamos,
em toda a parte, testemunhas proféticas da alegria
do Evangelho para uma
Igreja em saída. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: A esmola é exercício de generosidade e expressão de nosso
reconhecimento de que tudo é de
Deus. Na coleta de hoje, oferecemos recursos para a ação missionária da Igreja.
A. (Nº 230) 1. É prova de amor
junto à mesa partilhar./ É sinal
de humildade nossos dons apresentar.
Ref. Acolhei as ofertas deste vinho e deste pão/ e o nosso coração também./ Senhor, que vos
doastes totalmente por amor,/
fazei de nós o que convém!
2. Quem vive para si empobrece
seu viver./ Quem doar a própria
vida, vida nova há de colher.
3. Oferta é bem servir por amor
ao nosso irmão./ É reunir-se
nesta mesa e celebrar a redenção.
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. (Missal, p. 904) Ó Deus, fazei

que suba à vossa presença e
seja aceita a oferenda da Igreja suplicante, que a gloriosa
paixão do vosso Filho tornou
agradável para a salvação do
mundo inteiro. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)
Prefácio “a Igreja reunida pela
Trindade”
(Missal, p. 435)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno

e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes reunir de
novo, pelo sangue do vosso Filho
e pela graça do Espírito Santo, os
filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da
Trindade, é para o mundo o corpo
de Cristo e o templo do Espírito
Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos
anjos e dos santos, proclamamos
vossa bondade, cantando (dizendo) 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 ascen-

são; nós queremos a vós oferecer
este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e 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.: Na participação na mesa do
Pão da Vida, nos reconhecemos filhos e filhas do mesmo Pai, no com-

promisso de servir somente a Ele e
não aos poderes deste mundo.
A. (Cantos a Maria/19) 1. Quando teu Pai revelou o segredo a
Maria, que, pela força do Espírito, conceberia, a ti, Jesus, ela
não hesitou logo em responder:
Faça-se em mim, pobre serva, o
que a Deus aprouver! Hoje, imitando Maria, que é imagem da
Igreja, nossa família outra vez
te recebe e deseja, cheia de fé,
de esperança e de amor, dizer
“sim” a Deus: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
Ref. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar! E de ti,
nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar
Cristo em nós!
2. Por um decreto do Pai ela foi
escolhida, para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida,
cheia do Espírito Santo, no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos
o Espírito Santo e vem contigo,
Jesus, o teu Pai sacrossanto, vamos agora ajudar-te no plano
da salvação: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
3. No coração de Maria, no olhar
doce, terno, sempre tiveste na
vida um apoio materno. Desde
Belém, Nazaré, só viveu para te
servir, quando morrias na cruz,
tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso
auxílio, reproduzir no cristão as
feições de seu Filho. Como ela
fez em Caná, nos convida a ti
obedecer: Eis aqui os teus servos, Senhor!
4. De outra Mãe, a Igreja, um
dia nascemos, pelo batismo tua
vida imortal recebemos. Sendo fiel conservou tuas palavras
e transmitiu a nós, seus filhos
amados, e a ti conduziu. Vendo
que o povo tem fome de amor
e verdade, tantos são pobres e
fracos, sem paz e amizade, deste à Igreja a missão de gerar-te
nos corações: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
P. (Missal, p. 904) OREMOS.

Ó Deus, santificai-nos pela

comunhão na vossa mesa e
fazei que as nações recebam
com alegria, pelo sacramento da vossa Igreja, a salvação
realizada na cruz. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Todos ser humano é de Deus
e devemos trabalhar para que todos sejam respeitados com esta
dignidade, realizando a “missão
de sempre” da Igreja.
A. ( Nº 335) Ref. /:Ide anunciar
minha paz, ide sem olhar para
trás!/ Estarei convosco e serei
vossa luz na missão!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos chama a reconhecê-lo como Senhor da vida, ao
respeito a cada irmão e irmã, vos
livre do domínio de qualquer poder e vos torne ardorosos missionários e missionárias. E que vos
abençoe Deus Uno e Trino, Pai e
Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do encontro renovador com Cristo ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, das 08h30 às 16h,
encontro de formação dos coordenadores paroquiais da Infância e
Adolescência Missionária, no Centro Diocesano de Pastoral; encontro
de Liturgia do Regional Sul 3 da
CNBB.
- De terça a quinta-feira, reunião do
Conselho Permanente da CNBB,
em Brasília.
- Quinta-feira às 08h30, reunião da
área pastoral de Erechim, na sede
paroquial N. Sra. Aparecida, Bela
Vista; reunião do Conselho Missionário Regional, em Porto Alegre.
- Sexta-feira, 19h30, crismas na igreja São Sebastião, Erebango, Paróquia Santa Teresinha, Estação.
- Sábado, 10h, Beatificação do Pe.
João Schiavo, da Congregação de
São José de Murialdo, em Caxias do
Sul; 18h Crismas igreja Santa Luzia, Erechim.

- Sábado e domingo, retiro para casais das Dioceses da Pastoral Familiar, em Santa Cruz do Sul, RS;
Juventudes - Curso de Lideranças;
primeira eucaristia na Catedral e na
paróquia N. Sra. do Rosário, Barão
de Cotegipe.
- Domingo, 09h30, crismas na igreja
Santa Izabel da Hungria, Três Arroios; Crismas na igreja Santa Luzia, Atlântico, Erechim.
Leituras da semana:
Dia 23, 2ªf.: Rm 4,20-25; Cânt.: Lc
1,69-70. 71-72. 73-75; Lc 12,1321; Dia 24, 3ªf., Sto. Antônio Maria
Claret: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21;
Sl 39(40); Lc 12,35-38; Dia 25,
4ªf., Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão: Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc
12,39-48; Dia 26, 5af.: Rm 6,19-23;
Sl 1,1-2. 3. 4.6; Lc 12,49-53; Dia
27, 6af.: Rm 7,18-25ª; Sl 118(119);
Lc 12,54-59; Dia 28, Sáb., Ss. Simão e Judas Tadeu: Ef 2,19-22, Sl
18(19),2-3. 4-5 (R/. 5a); Lc 6,1219: Dia 29, Dom., 30º TC-A: Ex
22,20-26; Sl 17(18),2-3a. 3bc-4.
47.51ab (R/. 2); 1Ts 1,5c-10; Mt
22,34-40 (o maior mandamento).
Final da mensagem do Papa para
este Dia das Missões:
“Queridos irmãos e irmãs, façamos
missão inspirando-nos em Maria,
Mãe da evangelização. Movida pelo
Espírito, Ela acolheu o Verbo da vida
na profundidade da sua fé humilde.
Que a Virgem nos ajude a dizer o
nosso «sim» à urgência de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus no nosso
tempo; nos obtenha um novo ardor
de ressuscitados para levar, a todos,
o Evangelho da vida que vence a
morte; interceda por nós, a fim de
podermos ter uma santa ousadia de
procurar novos caminhos para que
chegue a todos o dom da salvação.”

Continue ajudando para a
conclusão do projeto de
revitalização do Santuário.
Visite a Livraria Diocesana, no
Centro de Pastoral, na entrada
da esplanada do Santuário.
Acesse o site da Diocese:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Nele, há notícias e fotos da novena, bem como do projeto de revitalização do Santuário e outras.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 30º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 29.10.2017

- Amar a Deus no próximo e amar o próximo para amar a Deus
Ano 39 - Nº 2302
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
Cor litúrgica: VERDE
1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 15)
/:Onde reina
amor, fraterno
amor,/
onde
reina
amor,
Deus aí está!:/
Anim.: No final do mês das missões, com um olhar especial para
a Amazônia, região necessitada
de especial atenção missionária,
no Dia Nacional da Juventude,
somos convidados a renovar nosso amor a Deus e ao próximo, o
maior mandamento, que resume
toda a lei e os profetas.
A. (Canto Lit. 2011, nº 13) 1. Ó
Deus da vida, ó Deus de amor,/
aqui estamos pra revelar,/ a Vós,
ó Pai, e ao mundo inteiro/ que
nós queremos convosco estar.
Ref. Servir a vós, ó Deus, e aos irmãos também;/ amar de coração,
perseverar no bem; eis vossa lei de
Pai, eis nossa lei de irmãos./ :Unir
os corações e abrir as mãos:/
2. Os pais e os filhos, à mesma
mesa,/ deles se educam na mesma fé./ iluminada apor vela acesa,/ pequena Igreja, a família é.
4. Na sociedade ser qual Jesus,/
a vida humana dignificar./ Por
onde andarmos, ser sal e luz/
dar bom sabor e iluminar.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, que em seu infinito amor,
enviou seu Filho para salvar toda
a humanidade, na comunhão do
Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... final do mês das missões –
um olhar especial para a Amazô-

nia / Dia Nacional da Juventude
– “Juventudes em defesa da vida
dos Povos e da Mãe-terra” - “Os
humildes herdarão a terra” (Sl
37,11) / tempo de renovação das
promessas batismais, primeira eucaristia e crisma em muitas
comunidades; / neste sábado, em
Caxias do Sul, beatificação do Pe.
João Schiavo ...).
Ato penitencial
P. “O amor é o primeiro ato com
que Deus Se deu a conhecer e
vem ao nosso encontro.” Porque
nem sempre lhe correspondemos,
especialmente não amando os irmãos e irmãs, peçamos que nos
perdoe. (Pausa)
A. (Canto Lit. 2014, nº 9) 1. Do
amor eu fugi, do irmão me esqueci,/ não abri meu coração e
neguei o meu perdão.
Ref. Perdão, Senhor! Perdão,
meu Deus, eu pequei!/: Teu
amor eu recusei, do irmão me
afastei.:/
2. Pobres eu não socorri, nus
também eu não vesti,/ dos doentes me afastei e aos presos desprezei.
3. Eu tentei recomeçar, ir ao próximo encontrar,/ pois a lei manda amar e a todos se doar.
P. Deus de amor infinito...
A. Amém.
Glória
P. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por
Ele amados.
P. Senhor Deus, rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso:
A. Nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos
damos graças por vossa imensa
glória.
P. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus,

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

todo-poderoso, aumentai em
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos amar o que
ordenais para conseguirmos o
que prometeis. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 30º DTC-A, Paulinas-Paulus, 345-347)
Anim. O amor a Deus e aos irmãos,
o maior mandamento, se realiza
em permanentes gestos de bondade, solidariedade e justiça.
1ª Leitura: Ex 22,20-26
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Assim diz o Senhor: Não oprimas
nem maltrates o estrangeiro, pois
vós fostes estrangeiros na terra
do Egito. Não façais mal algum
à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu
ouvirei o seu clamor. Minha cólera, então, se inflamará e eu vos
matarei à espada; vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um
pobre que vive ao teu lado, não
sejas um usurário, dele cobrando
juros. Se tomares como penhor o
manto do teu próximo, deverás
devolvê-lo antes do pôr-do-sol.
Pois é a única veste que tem para
o seu corpo, e coberta que ele tem

para dormir. Se clamar por mim,
eu o ouvirei, porque sou misericordioso. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 17 (18)
S. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
A. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
S. 1. - Eu vos amo, ó Senhor! Sois
minha força,* minha rocha, meu
refúgio e Salvador! - Ó meu Deus,
sois o rochedo que me abriga,*
minha força e poderosa salvação.
2. - Ó meu Deus, sois o rochedo
que me abriga,* sois meu escudo
e proteção: em vós espero! - Invocarei o meu Senhor: a ele a glória!
* E dos meus perseguidores serei
salvo!
3. - Viva o Senhor! Bendito seja o
meu Rochedo! * E louvado seja
Deus, meu Salvador! - Concedeis
ao vosso rei grandes vitórias * e
mostrais misericórdia ao vosso
Ungido.
2ª Leitura: 1Ts 1,5c-10
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: Sabeis de que maneira
procedemos entre vós, para o
vosso bem. E vós vos tornastes
imitadores nossos e do Senhor,
acolhendo a Palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar
de tantas tribulações. Assim vos
tornastes modelo para todos os
fiéis da Macedônia e da Acaia.
Com efeito, a partir de vós, a
Palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na
Acaia, mas a vossa fé em Deus
propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos falar,
pois as pessoas mesmas contam
como vós nos acolhestes e como
vos convertestes, abandonando
os falsos deuses, para servir ao
Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem
ele ressuscitou dentre os mortos:
Jesus, que nos livra do castigo
que está por vir. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 22,34-40
A. Aleluia...
L. “Se alguém me ama, guardará a
minha palavra, e meu Pai o amará,
e a ele nós viremos”.
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, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito
calar os saduceus. Então eles se
reuniram em grupo, e um deles
perguntou a Jesus, para experimentá-lo: “Mestre, qual é o maior
mandamento da Lei?” Jesus respondeu: “‘Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de todo o teu
entendimento!’ Esse é o maior e o
primeiro mandamento. O segundo
é semelhante a esse: ‘Amarás ao
teu próximo como a ti mesmo’.
Toda a Lei e os profetas dependem desses dois mandamentos”.
- 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.
Oração dos fiéis
P. Sem o auxílio de Deus, não viveremos o mandamento do amor e
a solicitude missionária como sua
consequência. Peçamos-lhe esta

ajuda através de nossas preces.
A. - Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor!
L. 1. Para que a região amazônica receba das dioceses de outras
partes do Brasil a atenção missionária de que necessita, nós vos
pedimos:
2. Para que os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas e outros
grupos sociais da Amazônia tenham as políticas públicas para a
vida com dignidade, nós vos pedimos:
3. Para que os jovens possam realizar seu protagonismo na Igreja
e na sociedade na construção do
mundo novo que desejam, nós vos
pedimos:
4. Para que os perseguidos por
causa da fé e da promoção dos
excluídos sejam sustentados por
vossa graça e pela solidariedade
fraterna, nós vos pedimos:
5. Para que a da renovação das
promessas batismais, a primeira
eucaristia e crisma seja oportunidade de fortalecimento das comunidades, nós vos pedimos:
6. Para que a celebração do dia de
finados, terça-feira, renove nosso
compromisso com a vida presente
e nossa esperança na vida eterna,
nós vos pedimos:
7. ...
P. Ò Deus, que nos dedicais

sempre “um amor incondicional e não merecido”, concedei-nos a graça de viver a
misericórdia e o perdão na
convivência familiar e comunitária. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Os gestos e opções de amor
se tornam agora nossa oferta agradável a Deus.
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida
queremos como gesto de amor,
doação./ Procuramos criar
mundo novo, trazer para o povo
a libertação.
Ref. De braços erguidos, a Deus
ofertamos/ aquilo que somos e

tudo o que amamos./ Os dons
que nós temos compartilharemos,/ aqueles que sofrem, sorrir
os faremos.
2. A injustiça que fere e que
mata, tanto homem, criança e
mulher,/ faz o jovem viver sem
sentido, frustrado, perdido, distante da fé.
4. Juventude, milhões pelo mundo, tanto anseio de libertação!/
Gente nova, sem cercas e muros, constrói seu futuro, liberta
o irmão.
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. Olhai, ó Deus, com bondade, as
oferendas que colocamos diante
de vós, e seja para vossa glória
a celebração que realizamos. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
Div. Circ. 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 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, 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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha,
e vos oferecemos o pão da vida e
o cálice da bênção.

Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos 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. 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.: Com a comunhão eucarística, alimentamos nosso amor a
Deus e aos irmãos e irmãs.
A. (Cantos a Maria/19) 1. Quando teu Pai revelou o segredo a
Maria, que, pela força do Espírito, conceberia, a ti, Jesus, ela
não hesitou logo em responder:
Faça-se em mim, pobre serva, o
que a Deus aprouver! Hoje, imitando Maria, que é imagem da
Igreja, nossa família outra vez
te recebe e deseja, cheia de fé,
de esperança e de amor, dizer
“sim” a Deus: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
Ref. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar! E de ti,
nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar
Cristo em nós!
2. Por um decreto do Pai ela foi
escolhida, para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida,
cheia do Espírito Santo, no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos
o Espírito Santo e vem contigo,
Jesus, o teu Pai sacrossanto, vamos agora ajudar-te no plano
da salvação: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
3. No coração de Maria, no olhar
doce, terno, sempre tiveste na
vida um apoio materno. Desde
Belém, Nazaré, só viveu para te
servir, quando morrias na cruz,
tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso
auxílio, reproduzir no cristão as
feições de seu Filho. Como ela
fez em Caná, nos convida a ti
obedecer: Eis aqui os teus servos, Senhor!
4. De outra Mãe, a Igreja, um
dia nascemos, pelo batismo tua
vida imortal recebemos. Sendo fiel conservou tuas palavras
e transmitiu a nós, seus filhos
amados, e a ti conduziu. Vendo
que o povo tem fome de amor
e verdade, tantos são pobres e
fracos, sem paz e amizade, des-

te à Igreja a missão de gerar-te
nos corações: Eis aqui os teus
servos, Senhor!
P. OREMOS. Ó Deus, que os

vossos sacramentos produzam em nós o que significam,
a fim de que um dia entremos
em plena posse do mistério
que agora celebramos. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Ações missionárias, relações de serviço e solidariedade
concretizam o amor, o maior mandamento.
A. (Canto Lit. 2016/2) Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos,
misericordiosos como o Pai!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai vos faça mensageiros
do Evangelho e testemunhas do
seu amor no mundo; o Senhor
Jesus dirija os vossos passos e
confirme as vossas palavras; o Espírito Santo esteja sobre vós, para
que, percorrendo os caminhos do
mundo, possais anunciar a alegria
do Evangelho.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus onipotente e
eterno: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova

do Senhor vivo e ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.

A. Graças a Deus.

Da Mensagem do Papa para o Dia
Mundial das Missões:
Os jovens são a esperança da missão.
A pessoa de Jesus e a Boa Nova proclamada por Ele continuam a fascinar muitos jovens. Estes buscam
percursos onde possam concretizar a
coragem e os ímpetos do coração ao
serviço da humanidade. “São muitos
os jovens que se solidarizam contra
os males do mundo, aderindo a várias
formas de militância e voluntariado.
(...) Como é bom que os jovens sejam “caminheiros da fé”, felizes por
levarem Jesus Cristo a cada esquina,

a cada praça, a cada canto da terra!”
(Ibid., 106). A próxima Assembleia
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que terá lugar em 2018 sobre o
tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, revela-se uma
ocasião providencial para envolver
os jovens na responsabilidade missionária comum, que precisa da sua
rica imaginação e criatividade.
Lembretes:
- Terça-feira, finados.
- Sábado, 0830 às 16h, Escola Cristã
de Formação Política – Participação do leigo num projeto político
popular; 18h, crismas Paróquia São
Cristóvão, Erechim; 19h, crismas na
igreja N. Sra. Aparecida, Paróquia
São Francisco, Bairro Progresso,
Erechim e primeira eucaristia na
igreja São Luiz, Gaurama.
Domingo - Todos os Santos - 09h,
crismas Paróquia São Cristóvão,
Erechim; retiro diocesano do apostolado da Oração; 10h, crismas igreja Sagrado Coração de Jesus, Paulo
Bento.
Leituras da semana:
Dia 30, 2ªf.: Rm 8,12-17; Sl 67(68);
Lc 13,10-17; Dia 31, 3ªf.: Rm 8,1825; Sl 125(126); Lc 13,18-21: Novembro - Dia 1º, 4ªf.: Rm 8,26-30;
Sl 12(13); Lc 13,22-30; Dia 02, 5ªf.:
Leituras à escolha no Lecionário ou
no Ritual das Exéquias - Sb 3,1-9;
Rom 8,14-23; Mt 25,31-46 (o último julgamento). Dia 03, 6ªf., S.
Martinho de Lima: Rm 9,1-5; Sl
147(147B),12-13.14-15.19-20 (R/.
12a); Lc 14,1-6; Dia 04, Sáb., S.
Carlos Borromeu: Rm 11,1-2a.1112.25-29; Sl 93(94); Lc 14,1.7-11;
Dia 05, Dom., 31º TC-A, Todos os
Santos: Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23(24);
1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a (bem-aventuranças).

Continue ajudando para a
conclusão do projeto de
revitalização do Santuário.
Visite a Livraria Diocesana, no
Centro de Pastoral, na entrada
da esplanada do Santuário.
Acesse o site da Diocese:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Nele, há notícias e fotos da novena, bem como do projeto de revitalização do Santuário e outras.

