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- A Santa MÃE de Deus nos dá CRISTO, nossa PAZ
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- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
Cor litúrgica:   BRANCO             Ano 40 - Nº 2314          Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2016/16) Ref. 
/:Maria, Mãe do 
puro amor,/ ro-
gai por nós, Ra-
inha da paz!:/

Anim. Com a celebração da Santa 
Mãe de Deus, Maria, iniciamos 
o novo ano. Por intercessão dela, 
confiamos a Deus nossas expec-
tativas e projetos para este novo 
período anual, pedindo-lhe espe-
cialmente o precioso dom da paz. 

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

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

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

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

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

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

A. Amém.
P. Que hoje e ao longo deste novo 

ano, o amor infinito e a paz de 
Deus, nosso Pai, em seu Filho 
Jesus Cristo, que se encarnou por 
obra do Espírito Santo no seio da 
Virgem Maria, estejam convosco. 

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

A vida na liturgia
P. (... gratidão por 2017; expectati-

vas para 2018, Ano Nacional do 
Laicato – “Cristãos leigos leigas, 
sujeitos na ‘Igreja em saída”, a 
serviço do Reino”. / 51º Dia Mun-
dial da Paz ...)

Ato penitencial
P. Em “Jesus, nascido da Virgem 

Maria, manifestou-se a graça, a 
misericórdia, a ternura do Pai: Je-
sus é o Amor feito carne.” Abrin-
do nosso coração a Ele, peçamos 
perdão de nossas faltas e o auxílio 
para sermos fiéis à sua Palavra 
neste novo ano.

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

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, Filho do homem, que co-

nheceis e compreendeis nossa fra-
queza, tende piedade de nós.

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

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

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

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

paz na terra! Hinos cantemos 
de louvor,/hinos de paz e de ale-
gria, hinos dos anjos do Senhor.

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

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

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

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

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Solenida-

de da Santa Mãe de Deus, Maria, 
Paulinas-Paulus, p. 407-409)

Anim.: Aquilo que desejamos de 
melhor no início de um novo ano 
encontramos no Filho de Maria, 
nossa Paz, que recebe o nome de 
Jesus, Deus salva.

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

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

A. Graças a Deus.
 

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

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

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

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

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

3. - Que as nações vos glorifiquem, 
ó Senhor,* que todas as nações 
vos glorifiquem! - Que o Senhor e 
nosso Deus nos abençoe,* e o res-
peitem os confins de toda a terra!

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

aos Gálatas.



Irmãos: Quando se completou o 
tempo previsto, Deus enviou o 
seu Filho, nascido de uma mu-
lher, nascido sujeito à Lei, a fim 
de resgatar os que eram sujeitos 
à Lei e para que todos recebêsse-
mos a filiação adotiva. E porque 
sois filhos, Deus enviou aos nos-
sos corações o Espírito do seu Fi-
lho, que clama: Abá - ó Pai! As-
sim, já não és escravo, mas filho; 
e se és filho, és também herdeiro: 
tudo isso por graça de Deus. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

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

ra nos falou pelos profetas; nes-
tes tempos derradeiros, nos falou 
pelo seu Filho. 

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

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

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

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em Deus Pai, todo-pode-
roso,

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Oração dos fiéis

P. Confiando na intercessão de Ma-
ria, a Santa Mãe de Deus, apre-
sentemos nossos pedidos ao Pai 
das luzes e de todos os dons e 
bens, no início deste novo ano. 

A. Atendei nossa prece, Senhor, 
sobre nós derramai vosso amor.

L. 1. Para que a Igreja seja sinal e 
promotora de unidade e de paz no 
mundo, marcado por tantas divi-
sões e guerras, rezemos, irmãos.

2. Para que os esforços do Papa 
Francisco em favor da paz sejam 
acolhidos pelos dirigentes das na-
ções para a convivência pacífica 
de todos, rezemos, irmãos.

3. Para que o povo brasileiro, liber-
tado do câncer da corrupção, possa 
construir uma sociedade justa, fra-
terna e pacifica, rezemos, irmãos.

4. Para que os cristãos leigos e lei-
gas, neste ano a eles dedicado, 
confirmem sua ação transforma-
dora na sociedade, rezemos, ir-
mãos.

5. Para que nossas famílias vivam 
a harmonia, a fidelidade a Deus e 
a solicitude fraterna, como no Lar 
de Nazaré, rezemos, irmãos.

6. ...
P. Com o Papa Francisco, rezemos:
A. “Senhor, dai-nos a vossa paz, 

ensinai-nos a vossa paz, guiai-
-nos para a vossa paz.

P. Senhor, Deus de misericórdia, 
que nos criastes e nos chamais a 
viver como irmãos, 

A. dai-nos força para sermos 
cada dia artesãos da paz.

P. Dai-nos olhar com benevolência 
todos os irmãos e as irmãs que en-
contrarmos no caminho.

A. Conservai em nós a chama da 
esperança para criarmos, com 
perseverança, opções de diálo-
go e de reconciliação, para que 
vença finalmente a paz.

P. Do coração de todos sejam ba-
nidas as palavras: divisão, ódio, 
violência, guerra!

A. As palavras ‘irmão’ e ‘irmã’ 
expressem verdadeiramente o 
encontro fraternal, e o estilo de 
nossa vida revele que ‘somos da 
Paz’, ‘da vossa Paz’! Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.:. Coloquemos na miseri-

córdia de Deus, com o rito das 
oferendas, tudo o que nos ajudou 
a realizar no ano recém-findo e 
nossos projetos para este hoje ini-
ciado.

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

2. Nós vamos renovar este sacri-
fício de Jesus:/ morte e ressur-
reição,/ vida que brotou de sua 
oferta na cruz./ Mãe, vem nos 



ensinar a fazer da vida uma 
oblação:/ Culto agradável a 
Deus/ é fazer a oferta do pró-
prio coração. 

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

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

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

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
(Missal, p. 489)

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

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, e, na maternidade 
de Maria, sempre virgem, cele-
brar os vossos louvores. À sombra 
do Espírito Santo, ela concebeu 
o vosso Filho único e, permane-
cendo virgem, deu ao mundo a 
luz eterna, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, os anjos cantam 
vossa grandeza, os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando a uma só voz:

A. (Nº 245) Ref. Santo, cem vezes 
santo, mil vezes santo,/ cantam 
os anjos de Deus!/ Santo, cem 
vezes santo, mil vezes santo,/ 
cantamos nós, filhos seus!

1. Céus e terra proclamam: San-
to é o Senhor!/ Glórias, hosana 
e louvor!

2. Os milênios proclamam: Santo 
é o Senhor!/ Glórias, hosana e 
louvor!

P. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as 
coisas: criastes o homem e a mu-
lher à vossa imagem e lhes con-
fiastes todo o universo, para que, 
servindo a vós, seu Criador, do-
minassem toda criatura. E quando 

pela desobediência perderam a 
vossa amizade, não os abando-
nastes ao poder da morte, mas a 
todos socorrestes com bondade, 
para que, ao procurar-vos, vos pu-
dessem encontrar.

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

P. E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mu-
lheres e os instruístes pelos profetas 
na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai santo, amastes o mundo 
que, chegada a plenitude dos tem-
pos, nos enviastes vosso próprio Fi-
lho para ser o nosso Salvador. 

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido 
do Espírito Santo e nascido da 
Virgem Maria, viveu em tudo a 
condição humana, menos o peca-
do, anunciou aos pobres a salva-
ção, aos oprimidos, a liberdade, 
aos tristes, a alegria. E para rea-
lizar o vosso plano de amor, en-
tregou-se à morte e, ressuscitando 
dos mortos, venceu a morte e re-
novou a vida.

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

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

A. Santificai-nos pelo dom do 
vosso Espírito!

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

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito!

P. Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorifi-
cado, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até 
o fim.

Enquanto ceavam, ele tomou o pão, 
deu graças, e o partiu e deu a seus 

discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

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

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

P. Celebrando, agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anun-
ciamos a morte de Cristo e sua 
descida entre os mortos, procla-
mamos a sua ressurreição e ascen-
são à vossa direita, e, esperando 
a sua vinda gloriosa, nós vos ofe-
recemos o seu Corpo e Sangue, 
sacrifício do vosso agrado e sal-
vação do mundo inteiro.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!

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

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

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

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

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

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

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

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

A. Amém. 

Rito da Comunhão
(Pai Nosso-Or.da paz-Fr.do pão)

Comunhão
Anim.: Cristo é nossa Paz. Maria, 

sua e nossa Mãe, é a rainha da 
paz. Que a comunhão eucarística 
nos sustente na construção da paz 
neste novo ciclo anual. 

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/ de-
sapego, 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./ Vi-
sitou-nos e espera por nós!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a 
verdade, a firmeza, o perdão,/ e 
seguir o teu filho que diz:

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

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Para o povo no qual Jesus 
nasceu, desejar a paz era a melhor 
e mais comum saudação entre as 
pessoas. Que ao longo deste ano, 
Maria, Mãe de Deus, nos faça vi-
ver, irradiar e construir a paz.

A. (Canto Lit. 2006/13) 1. Paz na 
terra, paz no céu,/ paz no mun-
do, paz aqui no meu país!/ Paz 
aos povos em canção,/ Paz de 
Cristo, todo mundo é meu ir-
mão. 

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso, fonte e 

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

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

fé, pacientes na esperança e per-
severantes na caridade até o fim. 

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

vossos atos e vossos dias; aten-
da sempre as vossas preces e vos 
conduza um dia à vida eterna.

A. Amém. 
P. Abençoe-vos o Deus da PAZ, Pai 

e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida todos os dias deste ano; ide 
em paz e o Senhor vos acompa-
nhe. 

A. Graças a Deus. 

Maria, Mãe de Deus e nossa
Maria deu-nos o calor materno, 

que nos envolve no meio das 
dificuldades; o calor materno 
que não deixa, nada e ninguém, 
apagar no seio da Igreja a revo-
lução da ternura inaugurada pelo 
seu Filho. Onde há uma mãe, há 
ternura. E Maria, com a sua ma-
ternidade, mostra-nos que a hu-
mildade e a ternura não são vir-
tudes dos fracos, mas dos fortes; 
ensina-nos que não há necessi-
dade de maltratar os outros para 
sentir-se importante (cf. Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 288). E 
o santo povo fiel de Deus, desde 
sempre, A reconheceu e aclamou 
como a Santa Mãe de Deus. 

As mães são o antídoto mais forte 
contra as nossas tendências indivi-
dualistas e egoístas, contra os nos-
sos isolamentos e apatias. Uma 
sociedade sem mães seria não 
apenas uma sociedade fria, mas 
também uma sociedade que per-
deu o coração, que perdeu o “sa-
bor de família”. ... Começar o ano 
lembrando a bondade de Deus no 
rosto materno de Maria, no rosto 
materno da Igreja, nos rostos das 
nossas mães, protege-nos daquela 
doença corrosiva que é a ‘orfan-
dade espiritual’: a orfandade que 
a alma vive quando se sente sem 
mãe e lhe falta a ternura de Deus...

Celebrar a Santa Mãe de Deus 
lembra-nos que temos Mãe; não 
somos órfãos, temos uma mãe. 
Professemos, juntos, esta ver-
dade! Convido-vos a aclamá-la 
três vezes como fizeram os fiéis 
de Éfeso: Santa Mãe de Deus, 
Santa Mãe de Deus, Santa Mãe 
de Deus (Papa Francisco, homi-
lia, 1º/01/2017).

Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 
notícias diversas, textos, docu-

mentos, este folheto dominical, o 
caderno das celebrações mensais 

da Palavra de Deus, o jornal
Comunicação Diocesana, fotos...

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251 – Bíblias, 

livros, cartões, imagens, terços...

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.diocesedeerexim.org.br


Comunidade em Oração 
Liturgia para a solenidade da Epifania do Senhor – 07.01.2018

 A manifestação de CRISTO, LUZ que atrai e ilumina todos os povos
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. Em saída’, a serviço do Reino”
Cor litúrgica:  BRANCO            Ano 40 - Nº 2315            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

(Sugere-se o 
anúncio das so-
lenidades móveis 
de 2018 após a 
proclamação do 
Evangelho, con-

forme indicação do Diretório da Li-
turgia e da Organização da Igreja no 
Brasil, p. 39)

 1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2012/16; 2013/17) 

Luz radiante, luz de alegria, 
/:luz da glória, Cristo Jesus!:/

Anim.: A exemplo dos sábios do 
Oriente, persistentes no caminho 
de Belém, viemos ao encontro com 
Cristo, perseverantes na celebração 
comunitária dominical, para ofere-
cer-lhe os dons de nossa vida. 

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

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

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

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

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

A. Amém.
P. Que o amor infinito do Pai, a 

graça e a paz de Cristo, Luz dos 
Povos, e a força de comunhão do 
Espírito Santo, que nos congrega 
nele, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... na procura dos magos por 

Cristo, a procura de muitos pelo 

sentido da vida..../ dia de oração 
pelas vocações e da partilha / iní-
cio de ano, encontros familiares, 
pessoas em férias / Ano Nacional 
do Laicato – “Cristãos leigos e 
leigas, sujeitos na ‘Igreja em saí-
da’, a serviço do Reino”...)

Ato penitencial
P. “Os Magos não se puseram a 

caminho porque tinham visto a 
estrela, mas viram a estrela por-
que se tinham posto a caminho. 
... Refletem a imagem de todos os 
seres humanos que não deixaram, 
na sua vida, anestesiar o próprio 
coração.” Peçamos perdão a Deus 
pelas vezes que fechamos nosso 
coração a Ele e que o renove com 
seu amor.

L. Senhor, que nos dais a luz da fé, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos guiais pela luz da 

verdade, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos ofereceis opor-

tunidade sempre renovada de vos 
conhecer e amar, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de 

amor...
A. Amém. 

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

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

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

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

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

P. OREMOS.
Ó Deus, que hoje revelastes o 

vosso Filho às nações, guian-
do-as pela estrela, concedei 
aos vossos servos e servas, 
que já vos conhecem pela fé, 
contemplar-vos um dia face a 
face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, Epifania 
do Senhor, Paulinas Paulus, p. 
415-417)

Anim.: Por sua Palavra, Deus se re-
vela a todos os povos, iluminando 
seu caminho de fé e de esperança. 

1ª Leitura: Is 60,1-6
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías (60,1-6).
Levanta-te, acende as luzes, Jeru-

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

A. Graças a Deus.

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

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

de adorar-vos, ó Senhor!



S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, 
Senhor Deus,* vossa justiça ao 
descendente da realeza! - Com 
justiça ele governe o vosso povo,* 
com equidade ele julgue os vos-
sos pobres.

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

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

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

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

 
2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6

L. Leitura da Carta de São Paulo 
aos Efésios.

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

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 2,1-12
A. Aleluia, aleluia, aleluia....
L. Vimos sua estrela no Oriente e 

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

Jesus Cristo, escrito por Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!

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

A. Glória a vós, Senhor. 

Anúncio da Páscoa e demais
festas litúrgicas (de pé)

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

P. Irmãos caríssimos, a glória do 
Senhor se manifestou e sempre há 

de se manifestar no meio de nós 
até a sua vinda no fim dos tempos. 
Nos ritmos e nas variações do 
tempo, recordamos e vivemos os 
mistérios da salvação. 

O centro de todo ano litúrgico é o 
Tríduo do Senhor crucificado, se-
pultado e ressuscitado, que culmi-
nará no Domingo da páscoa, este 
ano no dia 1º de abril. 

Em cada Domingo, Páscoa semanal, 
a Igreja torna presente este grande 
acontecimento, no qual Jesus Cris-
to venceu o pecado e a morte. Da 
celebração da Páscoa do Senhor 
derivam todas as celebrações do 
Ano Litúrgico: as Cinzas, início 
da Quaresma, a 14 de fevereiro; a 
Ascensão do Senhor, no dia 13 de 
maio; a festa de Pentecostes, a 20 
de maio; o primeiro Domingo do 
Advento, no dia 02 de dezembro. 

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

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

A. (Nº 59) Ref. /:Jesus Cristo, on-
tem, hoje e sempre,/ ontem, hoje 
e sempre, aleluia!:/

Homilia - Profissão da fé 
Oração dos fiéis

P. Dirijamos nossa prece confiante 
a Deus que revela Cristo como luz 
para todos os povos, a fim de que, 
pelo testemunho dos que n’Ele vi-
vem, cheguem à comunhão da fé. 

A. Ouvi-nos, Senhor, e dai vossa 
luz a todos.

1. Para que a Igreja proclame com 
ardor sempre novo a alegria do 
Evangelho a todos os povos, nós 
vos pedimos:

2. Para que as religiões favoreçam 
realmente as pessoas no caminho 
do encontro com Deus, nós vos 
pedimos:

3. Para que os dirigentes das nações 
em guerra busquem o entendi-
mento pelo diálogo e por causa do 
respeito à vida, nós vos pedimos:

4. Para que, a exemplo dos Magos, 
as pessoas estejam sempre a ca-



minho do encontro com Cristo, 
nós vos pedimos:

5. Para que as celebrações natali-
nas, hoje concluídas, nos confir-
mem no caminho da fé, nós vos 
pedimos:

6. ...
P. No compromisso diocesano do 

primeiro domingo de cada mês de 
oração pelas vocações, rezemos: 

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Como os Magos, apresen-

temos a Deus nossos dons, o ouro 
de nossa caridade, o incenso de 
nossa oração pessoal e comunitá-
ria e a mirra de nossos sofrimen-
tos e de nossas lutas pela justiça.  

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

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

3. Nossos campos que florescem, 
o suor de nossas mãos,/ e o tra-
balho do operário que do trigo 
fez o pão. 

4. Nossas vinhas cultivadas e cui-
dadas com carinho,/ o labor do 
vinhateiro que da uva fez o vinho

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

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

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

P. Ó Deus, olhai com bondade as 
oferendas da vossa Igreja, que não 
mais vos apresenta ouro, incenso 
e mirra, mas o próprio Jesus Cris-
to, imolado e recebido em comu-
nhão nos dons que o simbolizam. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio da Epifania
(Missal, p. 413)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Revelastes, hoje, 
o mistério de vosso Filho como 
luz para iluminar todos os povos 
no caminho da salvação. Quando 
Cristo se manifestou em nossa 
carne mortal, vós nos recriastes na 
luz eterna de sua divindade. Por 
essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos à multidão dos anjos 
e dos santos, cantando a uma só 
voz: 

A. (Nº 238-Solo e repetição) Santo, 
santo, santo,/ Senhor Deus do uni-
verso!/ O céu e a terra proclamam 
a vossa glória!/ Hosana, hosana, 
hosana,/ hosana nas alturas!/ Ben-
dito o que vem/ em nome do Se-
nhor!/ Hosana, hosana, hosana,/ 
hosana nas alturas!

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

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

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 

a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste 

Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e 
dá coragem.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E quando recebermos Pão e 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 cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a N., que é Bispo desta Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que 
na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.



Diagramação e Impressão: Gráfica Editora Berthier  –  Fone: (054) 3313-3255  –  E-mail: grafica@berthier.com.br  –  Passo Fundo-RS

A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

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

A. Amém. 

Rito da Comunhão
(Pai Nosso-Or.da paz-Fr.do pão)

Comunhão
Anim.: Ao redor da Palavra e da 

mesa eucarística, revivemos a 
grande alegria do encontro com 
Cristo, que se dá a todos como ali-
mento de nossa caminhada de fé. 

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS
Ó Deus, guiai-nos sempre e por 

toda parte com a vossa luz celeste, 
para que possamos acolher com 
fé e viver com amor o mistério 
de que nos destes participar. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Como os Magos, devemos 
descobrir o caminho para o lugar 
em que Cristo continua a se ma-
nifestar hoje e oferecer-lhe nossos 
dons no serviço solidário. 

A. (Cantos a Maria/19) Ref. Que a 
graça de Deus cresça em nós, sem 
cessar! E de ti, nosso Pai, venha o 
Espírito Santo de amor, pra gerar 
e formar Cristo em nós!

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

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

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

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

A. Amém.
P. Terminada a vossa peregrinação, 

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

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-

so, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

 Leituras da semana:
dia 08, 2ªf, Festa do Batismo do 

Senhor: Is 42,1-4.6-7; Sl 28(29); 
At 10,34-38; Mc 1,7-11; dia 09, 
3ªf: 1Sm 2,1.9-20; Cânt. 1Sm 2; 
Mc 1,21b-28; dia 10, 4ªf: 1Sm 
3,1-10.19-20; Sl 39(40); Mc 
1,29-39; dia 11, 5ªf: 1Sm 4,1-11; 
Sl 43(44); Mc 1,40-45; dia 12, 
6ªf: 1Sm 8,4-7.10-22a; Sl 88(89) 
Mc 2,1-12; dia 13, sáb., Sto. Hi-
lário: 1Sm 9,1-4.17-19;10,1a; 
Sl 20(210) Mc 2,13-17; dia 14, 
dom., 2º TC-B: 1Sm 3,3-10.19; 
Sl 39(40); 1Cor 6,13-20; Jo 
1,35-42 (Testemunho de João).  

“O que os Magos nos ensinam”
Os Magos dão-nos, assim, o retra-

to da pessoa crente, da pessoa que 
tem nostalgia de Deus; o retrato 
de quem sente a falta da sua casa: 
a pátria celeste. Refletem a ima-
gem de todos os seres humanos 
que não deixaram, na sua vida, 
anestesiar o próprio coração.

Era precisamente esta nostalgia 
que impelia o velho Simeão a ir 
ao Templo todos os dias, tendo 
a certeza de que a sua vida não 
acabaria sem ter nos braços o 
Salvador. ... E foi também o que 
sentiu Maria Madalena na ma-
drugada do Domingo de Páscoa, 
fazendo-a correr até ao sepulcro 
e encontrar o seu Mestre res-
suscitado. A nostalgia de Deus 
tira-nos para fora dos nossos 
recintos deterministas, que nos 
induzem a pensar que nada pode 
mudar. A nostalgia de Deus é a 
disposição que rompe com iner-
tes conformismos, impelindo a 
empenhar-nos na mudança que 
anelamos e precisamos. 

Os Magos sentiram nostalgia, não 
queriam mais as coisas usuais. 
Estavam habituados, dominados 
e cansados dos Herodes do seu 
tempo. Mas lá, em Belém, havia 
uma promessa de novidade, uma 
promessa de gratuidade. Lá esta-
va a acontecer algo de novo. Os 
Magos puderam adorar, porque 
tiveram a coragem de caminhar 
e, prostrando-se diante do pe-
quenino, prostrando-se diante do 
pobre, prostrando-se diante do 
inerme, prostrando-se diante do 
insólito e desconhecido Menino 
de Belém, lá descobriram a Gló-
ria de Deus (Papa Francisco, ho-
milia n festa da Epifania 2017).

Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 
notícias diversas, textos, docu-

mentos, este folheto dominical, o 
caderno das celebrações mensais 

da Palavra de Deus, o jornal
Comunicação Diocesana, fotos...

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251 – Bíblias, 

livros, cartões, imagens, terços...

http://www.diocesedeerexim.org.br


1. RITOS 
INICIAIS

A. (Ref. nº 34) 
/:É o Senhor 
que chama, 
também me 
ama./ Ele me 

convida a doar a própria vida.:/
Anim.: Diariamente, temos oportu-

nidade de encontrar-nos com ou-
tras pessoas, em casa, no trabalho 
e em outros espaços. Deus tam-
bém renova continuamente seu 
convite a encontrar-nos com Ele, 
oferecendo-nos seu amor para a 
missão a que nos chama. 

A. (Nº 39) Ref. Senhor, se tu me 
chamas, eu quero te ouvir./ Se 
queres que eu te siga, respondo: 
Eis-me aqui!

1. Profetas te ouviram e seguiram 
tua voz; andaram mundo afora 
e pregaram sem temor./ Seus 
passos tu firmaste sustentando 
seu vigor./ Profeta tu me cha-
mas: Vê, Senhor, aqui estou!

2. Nos passos de teu filho toda a 
Igreja também vai,/ seguindo 
teu chamado de ser santa qual 
Jesus./ Apóstolos e Mártires se 
deram, sem medir;/Apóstolo me 
chamas: Vê, Senhor, aqui estou!

3. Os séculos passaram, não pas-
sou, porém, tua voz,/ que cha-
ma ainda hoje, que convida a te 
seguir./ Há homens e mulheres 
que te amam mais que a si./ E 
dizem com firmeza: Vê, Senhor, 
aqui estou!

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

A. Amém.
P. A graça e a paz de Deus que em 

seu amor infinito nos revelou seu 
Filho amado e nele nos reúne, na 
comunhão do Espírito Santo, es-
tejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... pessoas em situações diversas 

– doentes, encarceradas, em bus-
ca de lugar para morar e trabalhar, 
em viagem, em cursos de férias / 
dia 17 [quarta-feira], aniversário 
de ordenação episcopal de Dom 
Girônimo – 1988 / ...)

Ato penitencial 
P. Só percebemos os apelos de 

Deus e dos irmãos quando nosso 
coração cultiva a generosidade do 
amor e não está voltado para si 
mesmo, contaminado pelo egoís-
mo. Peçamos que Deus que nos 
perdoe e nos mantenha sempre 
atentos ao que nos pede e os ou-
tros necessitam de nós.

S. (Nº 82) Senhor, tende piedade e 
perdoai a nossa culpa;

A. e perdoai a nossa culpa.
S. Cristo, tende piedade e perdoai a 

nossa culpa;
A. e perdoai a nossa culpa.
S. Senhor, tende piedade e perdoai 

a nossa culpa;
A. e perdoai a nossa culpa/ por-

que nós somos vosso povo, que 
vem pedir vosso perdão.

P. Deus fonte de toda santidade....
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 Uni-
gênito, Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai.

A. Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 
Vós que tirais o pecado do mun-

do, 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 Al-

tíssimo, Jesus Cristo, com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

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

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 2º DTC-B, 
Paulinas-Paulus, p. 567-570)

Anim.: Deus se revela a cada pes-
soa e a chama para uma missão na 
normalidade da vida.

  
1ª Leitura: 1Sm 3,3b-10.19

L. Leitura do Primeiro Livro de 
Samuel (3,3b-10.19).

Naqueles dias, Samuel estava 
dormindo no templo do Senhor, 
onde se encontrava a arca de 
Deus.  Então o Senhor chamou: 
“Samuel, Samuel!” Ele respon-
deu: “Estou aqui”.  E correu 
para junto de Eli e disse: “Tu 
me chamaste, aqui estou”.  Eli 
respondeu: “Eu não te chamei. 
Volta a dormir!” E ele foi deitar-
-se. O Senhor chamou de novo: 
“Samuel, Samuel!” E Samuel le-
vantou-se, foi ter com Eli e disse: 
“Tu me chamaste, aqui estou”.  
Ele respondeu: “Não te chamei, 
meu filho. Volta a dormir!” Sa-
muel ainda não conhecia o Se-
nhor, pois, até então, a palavra 
do Senhor não se lhe tinha mani-
festado. O Senhor chamou pela 
terceira vez: ‘Samuel, Samuel!” 
Ele levantou-se, foi para junto 
de Eli e disse: “Tu me chamaste, 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 2º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 14.01.2018
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aqui estou”.  Eli compreendeu 
que era o Senhor que estava cha-
mando o menino. Então disse a 
Samuel: “Volta a deitar-te e, se 
alguém te chamar, responderás: 
‘Senhor, fala, que teu servo escu-
ta!’” E Samuel voltou ao seu lu-
gar para dormir. O Senhor veio, 
pôs-se junto dele e chamou-o 
como das outras vezes: “Samuel! 
Samuel!” E ele respondeu: 
“Fala, que teu servo escuta”. Sa-
muel crescia, e o Senhor estava 
com ele. E não deixava cair por 
terra nenhuma de suas palavras. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 39(40)
S. Eu disse: “Eis que venho, Se-

nhor!” Com prazer faço a vossa 
vontade.

A. Eu disse: “Eis que venho, Se-
nhor!” Com prazer faço a vossa 
vontade.

S. 1. - Esperando, esperei no Se-
nhor,* e inclinando-se, ouviu meu 
clamor. - Canto novo ele pôs em 
meus lábios,* um poema em lou-
vor ao Senhor.

2. - Sacrifício e oblação não quises-
tes,* mas abristes, Senhor, meus 
ouvidos; - não pedistes ofertas 
nem vítimas,* holocaustos por 
nossos pecados. 

3. - E então eu vos disse: “Eis que 
venho!”*  Sobre mim está escri-
to no livro: - “Com prazer faço a 
vossa vontade,* guardo em meu 
coração vossa lei!”

4. - Boas-novas de vossa justiça* 
anunciei numa grande assem-
bleia; - vós sabeis: não fechei os 
meus lábios* Vós sabeis: não fe-
chei os meus lábios!

2ª Leitura: 1Cor 6,13c-15a.17-20
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: O corpo não é para a imo-

ralidade, mas para o Senhor, e o 
Senhor é para o corpo; e Deus, 
que ressuscitou o Senhor, nos 
ressuscitará também a nós, pelo 
seu poder. Porventura ignorais 
que vossos corpos são membros 
de Cristo? Quem adere ao Se-
nhor torna-se com ele um só es-

pírito. Fugi da imoralidade. Em 
geral, qualquer pecado que uma 
pessoa venha a cometer fica fora 
do seu corpo. Mas o fornicador 
peca contra o seu próprio corpo. 
Ou ignorais que o vosso corpo é 
santuário do Espírito Santo, que 
mora em vós e que vos é dado por 
Deus? E, portanto, ignorais tam-
bém que vós não pertenceis a vós 
mesmos? De fato, fostes compra-
dos, e por preço muito alto. En-
tão, glorificai a Deus com o vosso 
corpo. - Palavra do Senhor. 

Evangelho: Jo 1,35-42
A. Graças a Deus.
A. Aleluia ...
L. Encontramos o Messias, Jesus 

Cristo, de graça e verdade ele é 
pleno; de sua imensa riqueza, gra-
ças, sem fim, recebemos. 

A. Aleluia...

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

Jesus Cristo, escrito por João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, João estava de 

novo com dois de seus discípulos 
e, vendo Jesus passar, disse: “Eis 
o Cordeiro de Deus!” Ouvindo 
essas palavras, os dois discípu-
los seguiram Jesus. Voltando-se 
para eles e vendo que o estavam 
seguindo, Jesus perguntou: “O 
que estais procurando?” Eles 
disseram: “Rabi (que quer dizer: 
Mestre), onde moras?” Jesus res-
pondeu: “Vinde ver”.  Foram pois 
ver onde ele morava e, nesse dia, 
permaneceram com ele. Era por 
volta das quatro da tarde. André, 
irmão de Simão Pedro, era um 
dos dois que ouviram as palavras 
de João e seguiram Jesus. Ele foi 
encontrar primeiro seu irmão Si-
mão e lhe disse: “Encontramos o 
Messias” (que quer dizer: Cris-
to). Então André conduziu Simão 
a Jesus. Jesus olhou bem para ele 
e disse: “Tu és Simão, filho de 
João; tu serás chamado Cefas” 
(que quer dizer: Pedra). - 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 sem-
pre. Amém.

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

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

Oração dos fiéis
P. A Deus, que nos faz conhecer 

sua vontade por meio dos aconte-
cimentos e da ajuda das pessoas, 
apresentemos confiantes nossas 
preces.

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

L. 1. Para que a Igreja, pelo anún-
cio ardoroso da alegria do Evan-
gelho, proporcione o encontro 
transformador com Cristo a todos 
os que procuram a verdade, reze-
mos, irmãos.

2. Para que os pais ajudem os filhos 
a entender o chamado de Deus e a 
responder-lhe com prontidão, re-
zemos, irmãos.

3. Para que os adolescentes e jo-
vens estejam atentos ao que Deus 
espera deles, irmãos.

4. Para os ministros leigos e orde-
nados, por sua palavra e exemplo, 
despertem em todos entusiasmo 
por Cristo, rezemos, irmãos.

5. Para que os leigos e leigas irra-
diem a alegria contagiante de sua 
vida em Cristo, rezemos, irmãos. 

6. Para que Dom Girônimo, de ani-
versário de ordenação episcopal 
quarta-feira, veja entre os frutos 
de seu zelo pastoral mais jovens 
assumirem a vocação sacerdotal, 
rezemos, irmãos.

P. Ó Deus de bondade, que nos 
fazeis conhecer o que esperais 
de nós, confirmai-nos em nossa 
resposta para vos sermos sempre 
fiéis. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 



3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Na disposição da doação 

plena a Deus, façamos nossa ofer-
ta.

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

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

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

3. Os grãos de trigo em farinha se 
tornam/ depois se transformam 
em vida no pão./ Assim também, 
quando participamos,/ unidos 
criamos maior comunhão.

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

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

P. Concedei-nos, Ó Deus, a graça 
de participar constantemente da 
Eucaristia, pois todas as vezes que 
celebramos este sacrifício, torna-
-se presente a nossa redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística – DC III
 Jesus, caminho para o Pai

(Missal, p. 854)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai santo, Senhor do céu e da ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso.

Pela vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos destes 
o vosso Filho como mediador. Ele 
nos dirigiu a vossa palavra, convi-
dando-nos a seguir seus passos.

Ele é o caminho que conduz para 
vós, a verdade que nos liberta e a 
vida que nos enche de alegria.

Por vosso Filho, reunis em uma só 
família os homens e mulheres, 

criados para a glória de vosso 
nome, redimidos pelo sangue de 
sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito.

Por essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos à multidão dos Anjos 
e dos Santos, cantando (dizendo) 
a uma só voz:

A. (Nº 243 - solo e repetição) San-
to, santo, santo é o Senhor!/ Ó 
Deus do universo, Deus nosso 
criador!/ No céu, na terra brilha o 
esplendor/ de tua imensa glória, ó 
Deus, nosso Senhor!/ Bendito seja 
aquele que vem, / aquele que vem 
vindo em nome do Senhor!/ Ho-
sana, hosana, hosana, ó salvador!/ 
Ó vem nos perdoar no teu imenso 
amor!/ Ó vem nos consolar no teu 
imenso amor!

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
Todas as vezes que comemos des-

te pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

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

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

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

P. Pela participação neste mistério, 
ó Pai todo-poderoso, santificai-nos 
pelo Espírito e concedei que nos 
tornemos semelhantes à imagem 
de vosso Filho. Fortalecei-nos 
na unidade, em comunhão com o 
nosso Papa N. e o nosso Bispo N., 
com todos os Bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros 
da Igreja, à luz da fé, saibam re-
conhecer os sinais dos tempos 
e empenhem-se, de verdade, no 
serviço do Evangelho. Tornai-nos 
abertos e disponíveis para todos, 
para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e 
as esperanças, e andar juntos no 
caminho do vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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

A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
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P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, esposo de Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, 
(com S.N.: santo do dia ou patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém.

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

Comunhão
Anim.: Cristo não só nos acolhe 

como acolheu os discípulos de 
João Batista que o seguiam, mas 
também se dá a nós como alimen-
to no Pão do Altar.

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

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

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

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

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

5. Vejam, eu quebrei as algemas,/ 
levantei os caídos, do meu Pai 
fui as mãos./ Laços, recusei os 

esquemas,/eu não quero oprimi-
dos, quero um povo de irmãos.

P. OREMOS! Transformai-nos, ó 
Deus, com o vosso Espírito de ca-
ridade, para que vivam unidos no 
vosso amor os que alimentais com 
o mesmo pão. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Um dos dois discípulos de 
João que passaram a tarde com 
Jesus conduziu seu irmão a Ele. 
Partilhemos com outros a graça 
desta celebração que nos renova 
no seguimento de Cristo.

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos faça atentos à sua voz 

e vos faça crescer no seu amor. E 
que desça sobre vós a bênção de 
Deus benigno e fonte de amor: Pai 
e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Alegria da convivência com o 

Senhor seja a vossa força; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 15, 2ªf: 1Sm 15,16-23; Sl 

49(50); Mc 2,18-22; dia 16, 
3ªf: 1Sm 16,1-13; Sl 88(89); 
Mc 2,23-28; dia 17, 4ªf, Sto. 
Antão: 1Sm 17,32-33.40-51; Sl 
143(144) Mc 3,1-6; dia 18, 5ªf: 
1Sm 18,6-9; 19,1-7; Sl 55(56); 
Mc 3,7-12; dia 19, 6ªf: 1Sm 
24,3-21; Sl 56(57); Mc 3,13-
19; dia 20, sáb., S. Fabiano e 
São Ponciano: 2Sm 1,1-4.11-
12.19.23-27; Sl 79(80); Mc 
3,20-21; dia 21, dom., 3º TC-B: 
Jn 3,1-5.10; Sl 25; 1Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20 (Inícios em Cafar-
naum)  

“Quem encontra Cristo deve anun-
ciá-lo a todos”

Em virtude do Batismo recebido, cada 
membro do povo de Deus tornou-se 
discípulo missionário (cf. Mt 28, 
19). Cada um dos batizados, inde-
pendentemente da própria função na 
Igreja e do grau de instrução da sua 
fé, é um sujeito ativo de evangeliza-
ção, e seria inapropriado pensar num 
esquema de evangelização realizado 
por agentes qualificados enquanto o 
resto do povo fiel seria apenas recep-
tor das suas ações. A nova evangeli-
zação deve implicar um novo prota-
gonismo de cada um dos batizados. 
Esta convicção transforma-se num 
apelo dirigido a cada cristão para 
que ninguém renuncie ao seu com-
promisso de evangelização, porque, 
se uma pessoa experimentou verda-
deiramente o amor de Deus que o 
salva, não precisa de muito tempo 
de preparação para sair a anunciá-lo, 
não pode esperar que lhe deem mui-
tas lições ou longas instruções. Cada 
cristão é missionário na medida em 
que se encontrou com o amor de 
Deus em Cristo Jesus; não digamos 
mais que somos “discípulos” e “mis-
sionários”, mas sempre que somos 
“discípulos missionários”. Se não 
estivermos convencidos disto, olhe-
mos para os primeiros discípulos, 
que logo depois de terem conhecido 
o olhar de Jesus, saíram proclaman-
do cheios de alegria: «Encontramos 
o Messias” (Jo 1, 41). A Samarita-
na, logo que terminou o seu diálogo 
com Jesus, tornou-se missionária, e 
muitos samaritanos acreditaram em 
Jesus «devido às palavras da mu-
lher» (Jo 4, 39). Também São Paulo, 
depois do seu encontro com Jesus 
Cristo, “começou imediatamente a 
proclamar (…) que Jesus era o Filho 
de Deus” (At 9, 20) Porque espera-
mos nós? (Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, 120).

Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 
notícias diversas, textos, docu-

mentos, este folheto dominical, o 
caderno das celebrações mensais 

da Palavra de Deus, o jornal
Comunicação Diocesana, fotos...

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251 – Bíblias, 

livros, cartões, imagens, terços...

http://www.diocesedeerexim.org.br


Comunidade em Oração 
Liturgia para o 3º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 21.01.2018

- Ao chamado de Deus, resposta pronta, generosa e determinada
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. Em saída’, a serviço do Reino”
Cor litúrgica:  VERDE           Ano 40 - Nº 2317            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITO
INICIAIS

A. (Nº 45) /:Con-
versão, justiça, 
comunhão/ e 
alegria no cris-
tão é missão de 
cada dia.:/

Anim.: Por causa de nossa tendên-
cia à acomodação e das constantes 
propostas de outros caminhos que 
não os da fé batismal, precisamos 
ouvir sempre de novo o apelo dos 
profetas e de Cristo à conversão e 
à penitência, com resposta pronta 
e determinada ao que nos pedem. 
Que esta celebração nos confirme 
na missão assumida.

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

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

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

3. Ó Jesus, não me deixes jamais 
caminhar solitário,/ pois conhe-
ces a minha fraqueza e o meu 
coração./ Vem, ensina-me a vi-
ver a vida na tua presença,/ no 
amor dos irmãos, na alegria, na 
paz, na união.

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

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

nosso Pai, e de Jesus Cristo, nos-
so Senhor, na alegria do Espírito 
Santo, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... retiros, cursos de férias / pes-

soas em viagem / Ano Nacional 
do Laicato /... ). 

Ato penitencial
P. Para permanecermos fiéis a Deus, 

precisamos de contínua conversão 
e penitência. Peçamos que Ele pu-
rifique nossa mente e nosso cora-
ção e nos conceda generosidade 
na resposta ao que espera de nós. 

L. Senhor, que sempre usais de mi-
sericórdia para quem vos procura 
de coração sincero, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que anunciais continua-

mente a necessidade da verdadei-
ra conversão para acolher vosso 
Reino, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que convidais a todos a 

seguir vossos passos, tende pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e compassivo....
A. Amém. 

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

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

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

3. Do Espírito Santo se cante o 
louvor,/ Divino Amor que nos 
une. Amém!/ Amém. Aleluia! 
Do Pai e do Verbo/ o amor se ce-
lebre pra sempre. Amém.

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

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º DTC-B, 

Paulinas-Paulus, p. 571-573)
Anim.: Nas realidades concretas da 

vida, neste mundo grande e mara-
vilhoso, Deus nos dirige seu cha-
mado para a conversão e a fé.

1ª Leitura: Jn 3,1-5.10
L. Leitura da Profecia de Jonas. 
A palavra do Senhor foi dirigida a 

Jonas, pela segunda vez: “Levan-
ta-te e põe-te a caminho da grande 
cidade de Nínive e anuncia-lhe a 
mensagem que eu te vou confiar”.  
Jonas pôs-se a caminho de Níni-
ve, conforme a ordem do Senhor. 
Ora, Nínive era uma cidade mui-
to grande; eram necessários três 
dias para ser atravessada. Jonas 
entrou na cidade, percorrendo o 
caminho de um dia; pregava ao 
povo, dizendo: “Ainda quarenta 
dias, e Nínive será destruída”. Os 
ninivitas acreditaram em Deus; 
aceitaram fazer jejum, e vestiram 
sacos, desde o superior ao infe-
rior. Vendo Deus as suas obras 
de conversão e que os ninivitas se 
afastavam do mau caminho, com-
padeceu-se e suspendeu o mal 
que tinha ameaçado fazer-lhes, e 
não o fez. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 24(25) 
S. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 

caminhos, / vossa verdade me 
oriente e me conduza! 

A. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos, / vossa verdade me 
oriente e me conduza! 



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.

A. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos, / vossa verdade me 
oriente e me conduza! 

2. - Recordai, Senhor meu Deus, 
vossa ternura* e a vossa compai-
xão que são eternas! - De mim 
lembrai-vos, porque sois miseri-
córdia* e sois bondade sem limi-
tes, ó Senhor!

3. - O Senhor é piedade e retidão,* 
e reconduz ao bom caminho os 
pecadores. - Ele dirige os humil-
des na justiça,* e aos pobres ele 
ensina o seu caminho. 

2ª Leitura: 1Cor 7,29-31
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Eu digo, irmãos: o tempo está 

abreviado. Então que, doravante, 
os que têm mulher vivam como 
se não tivessem mulher; e os que 
choram, como se não chorassem, 
e os que estão alegres, como se 
não estivessem alegres; e os que 
fazem compras, como se não pos-
suíssem coisa alguma; e os que 
usam do mundo, como se dele 
não estivessem gozando. Pois a 
figura deste mundo passa.  - Pa-
lavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 1,14-20 
A. Aleluia...
L. O Reino do Céu está perto! Con-

vertei-vos, irmãos, é preciso! Cre-
de todos no Evangelho!

A. Aleluia....

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

Jesus Cristo, escrito por Marcos. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Depois que João Batista foi pre-

so, Jesus foi para a Galileia, pre-
gando o Evangelho de Deus e di-
zendo: “O tempo já se completou 
e o Reino de Deus está próximo. 
Convertei-vos e crede no Evan-
gelho!” E passando à beira do 
mar da Galileia, Jesus viu Simão 

e André, seu irmão, que lançavam 
a rede ao mar, pois eram pesca-
dores. Jesus lhes disse: “Segui-
-me e eu farei de vós pescadores 
de homens”.  E eles, deixando 
imediatamente as redes, segui-
ram a Jesus. Caminhando mais 
um pouco, viu também Tiago e 
João, filhos de Zebedeu. Estavam 
na barca, consertando as redes; 
e logo os chamou. Eles deixaram 
seu pai Zebedeu na barca com os 
empregados, e partiram, seguin-
do Jesus. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em Deus Pai, todo-pode-
roso,

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-

ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. Através de nossas preces, im-

ploremos a graça divina para vi-
vermos bem o tempo da salvação 
inaugurado por Jesus que torna 
presente o Reino.

A. Ouvi, ó Deus, a súplica de vos-
sos filhos e filhas.

L. 1. Para que a Igreja, dócil ao Es-
pírito Santo, realize com eficácia 
a evangelização nas grandes ci-
dades do nosso País e do mundo, 
rezemos, irmãos.

2.  Para que os leigos e leigas ir-
radiem a luz da Palavra de Deus 
na cultura urbana de nosso tempo, 
rezemos, irmãos.

3. Para que os jovens acolham com 
alegria o chamado de Cristo a se-
gui-lo na evangelização dos pró-
prios jovens, rezemos, irmãos. 

4. Para que os seminaristas e candi-
datos à vida religiosa confirmem 
cada dia sua resposta ao chamado 
de Deus, rezemos, irmãos.

5. Para que os perseguidos por 
causa da fé tenham a graça da 
perseverança até o fim, rezemos, 
irmãos. 

6. Para crescermos na conversão 
e na penitência com abundantes 
frutos de justiça e de fraternidade, 
rezemos, irmãos.

7. .... 
P. Atendei, ó Deus, os nossos pe-

didos e concedei-nos a graça da 
fidelidade aos nossos compro-
missos convosco e com nossos 
irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Como os primeiros cha-

mados por Jesus, que lhe consa-
graram a vida, renovemos nossa 
disposição de servi-lo com alegria 
através do rito de oferta.  

A. (Nº 228) 1. Os grãos que for-
mam a espiga se unem pra se-
rem pão,/ os homens que são 
Igreja se unem pela oblação.

Ref. Diante do altar, Senhor, en-
tendo minha vocação:/ devo sa-
crificar a vida por meu irmão.



2. O grão caído na terra só vive 
se vai morrer./ É dando que se 
recebe, morrendo se vai viver.

3. O vinho e o pão ofertamos, são 
nossa resposta de amor./ Pedi-
mos humildemente: Aceita-nos, 
ó Senhor!

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

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

P. Ó Deus, acolhei com bondade 
as oferendas que vos apresenta-
mos para que sejam santificadas e 
nos tragam a salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística DC 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 lu-
gar, 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 podero-
so, guiastes pelo deserto o vosso 
povo de Israel.

Hoje, com a luz e a força do Espí-
rito Santo, acompanhais sempre 
a vossa Igreja, peregrina neste 
mundo; e por Jesus Cristo, vosso 
Filho, a acompanhais pelos cami-
nhos 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 247) 1. Santo, santo, san-
to, dizem todos os anjos./ Santo, 
santo, santo é o Senhor Jesus!

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

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

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e o 
entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
EMÓRIA DE MIM.

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

vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição.

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-

so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. 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, diá-
conos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e ale-
gria e caminhar com fé e esperan-
ça pelas estradas da vida.

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

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, esposo de Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, 
(com S.N.: Santo do dia ou patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Na comunhão eucarística, 

recebemos um dom infinitamente 
maior do que nós. Por este dom 
celeste, somos revigorados no se-
guimento do chamado do próprio 
Cristo. 

A. (nº 475) 1. Tu vieste à margem 
do lago,/ não buscaste nem sá-
bios, nem ricos./ Queres somen-
te que eu te siga.
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Ref. Senhor, olhaste em meus 
olhos/ e sorrindo disseste meu 
nome./ Lá na areia, deixei o 
meu barco/ e, contigo, vou 
buscar outro mar.

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

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

4. Tu, pescador de outros lagos,/ 
ânsia eterna de homens que 
esperam,/ meu bom amigo que 
assim me chamas.

P. OREMOS. Concedei-nos, Deus 
todo-poderoso, que, tendo rece-
bido a graça de uma nova vida, 
sempre nos gloriemos dos vos-
sos dons. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. A resposta à pregação dos 
profetas e de Cristo é a conver-
são e a penitência. Realizemos 
com decisão o que a Palavra de 
Deus nos propõe nesta celebra-
ção. 

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus volte para vós o seu olhar 

e vos dê novo ardor na missão 
de evangelizar. Que Ele dirija 
vossos passos, ilumine vossa 
mente e renove vosso coração. 
E que vos abençoe o Deus todo-
-poderoso: Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém.  
P. O tempo já se completou. 

Anunciai a todos que o Reino se 
manifestou. Ide em paz e que o 
Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Oração vocacional:
Jesus, Bom Pastor, suscita em to-

das as comunidades paroquiais 
sacerdotes e diáconos, religiosos 
e religiosas, leigos consagrados 
e missionários, segundo as ne-
cessidades de todo o mundo que 
amas e queres salvar.

Confiamos-te de modo particular 
a nossa comunidade: cria em nós 
o clima espiritual dos primeiros 
cristãos, para que possamos ser 
um cenáculo de oração na recep-
ção amorosa do Espírito Santo e 
dos seus dons.

Assiste os nossos pastores e todas 
as pessoas consagradas. Guia os 
passos daqueles que acolheram 
generosamente o teu chamado 
e se preparam para o ministé-
rio ordenado ou a Profissão dos 
Conselhos Evangélicos.

Dirige o teu olhar de amor para 
tantos JOVENS bem dispostos e 
convida-os a te seguir. Ajuda-os 
a compreender que só em ti eles 
podem realizar-se em plenitude. 
Com a intercessão poderosa de 
Maria, Mãe do Perpétuo Socorro 
e modelo de todas as vocações, 
suplicamos-te que sustentes a 
nossa fé, na certeza de que o Pai 
ouvirá o que tu mesmo nos man-
daste pedir. Amém.

O Reino que nos chama – “Ao 
lermos as Escrituras, fica bem 
claro que a proposta do Evange-
lho não consiste só numa relação 
pessoal com Deus. E a nossa 
resposta de amor também não 
deveria ser entendida como uma 
mera soma de pequenos gestos 
pessoais a favor de alguns indi-
víduos necessitados, o que pode-
ria constituir uma ‘caridade por 
receita’, uma série de ações des-
tinadas apenas a tranquilizar a 
própria consciência. A proposta 
é o Reino de Deus (cf. Lc 4, 43); 
trata-se de amar a Deus, que rei-
na no mundo. Na medida em que 
Ele conseguir reinar entre nós, a 
vida social será um espaço de 
fraternidade, de justiça, de paz, 
de dignidade para todos. Por 
isso, tanto o anúncio como a ex-
periência cristã tendem a provo-
car consequências sociais. Pro-
curemos o seu Reino: ‘Procurai 

primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça, e tudo o mais se vos 
dará por acréscimo’ (Mt 6, 33). 
O projeto de Jesus é instaurar o 
Reino de seu Pai; por isso, pede 
aos seus discípulos: ‘Proclamai 
que o Reino do Céu está perto’ 
(Mt 10, 7). [Ou, como no evan-
gelho deste domingo: ‘O tempo 
se completou e o Reino de Deus 
está próximo. Convertei-vos e 
crede no Evangelho’].

O Reino, que se antecipa e cresce 
entre nós, abrange tudo, como 
nos recorda aquele princípio 
de discernimento que Paulo VI 
propunha a propósito do verda-
deiro desenvolvimento: ‘Todos 
os homens e o homem todo’. Sa-
bemos que ‘a evangelização não 
seria completa, se ela não to-
masse em consideração a inter-
pelação recíproca que se fazem 
constantemente o Evangelho e a 
vida concreta, pessoal e social, 
dos homens’” (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, 180-181).

Leituras da semana:
dia 22, 2ªf, S. Vicente, Diáco-

no: 1Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); 
Mc 3,22-30; dia 23, 3ªf: 1 Sm 
6,12b-15.17-19; Sl 23(24); Mc 
3,31-35; dia 24, 4ªf, S. Fran-
cisco de Sales: 2Sm 7,4-17; Sl 
88(89); Mc 4,1-20; dia 25, 5ªf, 
Conversão de S. Paulo: At 9,1-
22; Sl 116(117); Mc 16,15-18 
(Envio missionário); dia 26, 6ªf, 
S. Timóteo e S. Tito: 2Tm 1,1-
8; (ou Tt 1,1-5); Sl 95(96); Lc 
10,1-9; dia 27, sáb., Sta. Ânge-
la Mérici: 2Sm 12,1-7a.10-17; 
Sl 50(51); Mc 4,35-41; dia 28, 
dom., 4º TC-B: Dt 18,15-20; Sl 
94(95); 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-
28 (Início do Evangelho). 

Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 
notícias diversas, textos, docu-

mentos, este folheto dominical, o 
caderno das celebrações mensais 

da Palavra de Deus, o jornal
Comunicação Diocesana, fotos...

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251 – Bíblias, 

livros, cartões, imagens, terços...

http://www.diocesedeerexim.org.br


Comunidade em Oração 
Liturgia para o 4º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 28.01.2018

- Cristo, o PROFETA esperado, anuncia o Reino com autoridade 
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. Em saída’, a serviço do Reino”
Cor litúrgica:  VERDE         Ano 40 - Nº 2318        Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS 
INICIAIS
A. (Nº 357) 
1. Cada 
vez que eu 
venho para 
te falar,/ na 
v e r d a d e 

venho para te escutar./ /:Fala-
-me da VIDA, preciso te escu-
tar./ Fala da VERDADE que vai 
me libertar.:/

Anim.: Depois das diversas ocupa-
ções da semana, reservamos este 
tempo para bendizermos a Deus e 
acolher sua Palavra de vida, diri-
gida a todos por seu Filho Jesus 
que fala com autoridade e liberta 
de todo o mal.

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,/ celebra-
mos, 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.

2. Reunidos aqui nós iremos can-
tar juntos num só coração./ E, 
pra fome de vida que temos, tu 
serás ó Jesus, nosso pão.

3. É sinal do teu reino esta Igreja 
que, no mundo, crescendo assim 
vai./ Esta é a vida que Cristo de-
seja: irmãos juntos cantando a 
Deus Pai.

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

A. Amém.
P. Que a verdade e a luz de Cris-

to, que ensina com autoridade, 
o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... final do primeiro mês do ano, 

tempo de férias... / festa da Apresen-
tação do Senhor e devoção popular 
a N. Sra. dos Navegantes, com o dia 
dos religiosos/as, sexta-feira / ...).

Ato Penitencial
P. Reunidos para bendizer a Deus 

pelo que nos ajudou a realizar du-
rante a semana, pedimos-lhe per-
dão por aquilo que não foi do seu 
agrado em tudo o que dissemos e 
fizemos nesses dias. (pausa) 

L. Senhor, que transmitis um ensi-
namento novo, garantia de vida 
plena, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós! 
L. Cristo, que nos libertais de tudo 

o que nos escraviza, tende pieda-
de de nós.  

A. Cristo, tende piedade de nós! 
L. Senhor, cuja Palavra causa ad-

miração e convoca à conversão, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós! 
P. Deus, todo-poderoso....
A. Amém. 

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

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

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

2. Senhor Jesus, unigênito do Pai,/ 
nós vos damos graças por terdes 
vindo ao mundo,/ feito nosso ir-
mão, sois o nosso redentor.

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

P. OREMOS. Concedei-nos, 
Senhor nosso Deus, adorar-
-vos de todo o coração, e 
amar todas as pessoas com 
verdadeira caridade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º DTC-B, 

Paulinas-Paulus, p. 574-576)
Anim.: Cristo anuncia a Palavra de 

Deus de forma nova e com autori-
dade, comprovando ser o profeta 
que o povo havia pedido. 

1ª Leitura: Dt 18,15-20 
L. Leitura do Livro do Deuteronô-

mio.
Moisés falou ao povo dizendo: “O 

Senhor teu Deus fará surgir para 
ti, da tua nação e do meio de teus 
irmãos, um profeta como eu: a ele 
deverás escutar. Foi exatamente o 
que pediste ao Senhor teu Deus, 
no monte Horeb, quando todo o 
povo estava reunido, dizendo: 
‘Não quero mais escutar a voz do 
Senhor meu Deus, nem ver este 
grande fogo, para não acabar 
morrendo’. Então o Senhor me 
disse: ‘Está bem o que disseram. 
Farei surgir para eles, do meio 
de seus irmãos, um profeta seme-
lhante a ti. Porei em sua boca as 
minhas palavras e ele lhes comu-
nicará tudo o que eu lhe mandar. 
Eu mesmo pedirei contas a quem 
não escutar as minhas palavras 
que ele pronunciar em meu nome. 
Mas o profeta que tiver a ousadia 
de dizer em meu nome alguma 
coisa que não lhe mandei ou se 
falar em nome de outros deuses, 
esse profeta deverá morrer’”. 

- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 94(95)
S. Não fecheis o coração, ouvi hoje 

a voz de Deus!
A. Não fecheis o coração, ouvi 

hoje a voz de Deus!
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria 

no Senhor,* aclamemos o Roche-
do que nos salva! - Ao seu encon-
tro caminhemos com louvores,* e 
com cantos de alegria o celebre-
mos!



2. - Vinde adoremos e prostremo-
-nos por terra,* e ajoelhemos ante 
o Deus que nos criou! = Porque 
ele é o nosso Deus, nosso Pastor,+ 
e nós somos o seu povo e seu re-
banho,* as ovelhas que conduz 
com sua mão.

A. Não fecheis o coração, ouvi 
hoje a voz de Deus!

3. = Oxalá ouvísseis hoje a sua 
voz:+ “Não fecheis os corações 
como em Meriba,* como em 
Massa, no deserto, aquele dia, - 
em que outrora vossos pais me 
provocaram,* apesar de terem 
visto as minhas obras”. 

2ª Leitura: 1Cor 7,32-35 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos:
Eu gostaria que estivésseis livres 

de preocupações. O homem não 
casado é solícito pelas coisas do 
Senhor e procura agradar ao Se-
nhor. O casado preocupa-se com 
as coisas do mundo e procura 
agradar à sua mulher e, assim, 
está dividido. Do mesmo modo, 
a mulher não casada e a jovem 
solteira têm zelo pelas coisas do 
Senhor e procuram ser santas 
de corpo e espírito. Mas a que se 
casou preocupa-se com as coisas 
do mundo e procura agradar ao 
seu marido. Digo isto para o vos-
so próprio bem e não para vos 
armar um laço. O que eu desejo 
é levar-vos ao que é melhor, per-
manecendo junto ao Senhor, sem 
outras preocupações. 

 - Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 1,21-28
A. Aleluia ...
S. O povo que jazia nas trevas viu 

brilhar uma luz grandiosa; a luz 
despontou para aqueles que ja-
ziam nas sombras da morte.

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

Jesus Cristo, escrito por Marcos.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Na cidade de Cafarnaum, num 

dia de Sábado, Jesus entrou na si-

nagoga e começou a ensinar. To-
dos ficavam admirados com o seu 
ensinamento, pois ensinava como 
quem tem autoridade, não como 
os mestres da Lei. Estava então 
na sinagoga um homem possuído 
por um espírito mau. Ele gritou: 
“Que queres de nós, Jesus Naza-
reno? Vieste para nos destruir? 
Eu sei quem tu és: tu és o Santo de 
Deus”.  Jesus o intimidou: “Ca-
la-te e sai dele!” Então o espírito 
mau sacudiu o homem com violên-
cia, deu um grande grito e saiu. E 
todos ficaram muito espantados e 
perguntavam uns aos outros: “O 
que é isto? Um ensinamento novo 
dado com autoridade: Ele manda 
até nos espíritos maus, e eles obe-
decem!” E a fama de Jesus logo 
se espalhou por toda a parte em 
toda a região da Galileia.

- Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor.

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Roguemos a Deus que nos fala 
por seus profetas de ontem e de 
hoje, apresentando-lhe nossas 
preces.

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

L. 1. Para que a Igreja conte com 
vossa graça e o testemunho de 
vida de todos os batizados para 
anunciar a Boa Nova da Salvação 
com autoridade, nós vos pedimos: 

2. Para que todos os que exercem 
funções no governo, no legislati-
vo e no judiciário tenham a autori-
dade da autenticidade de vida, nós 
vos pedimos:

3. Por todos os dependentes de ál-
cool, cigarro, drogas, jogo, fumo 
e outros males para que encon-
trem o caminho de sua libertação, 
nós vos pedimos: 

4. Para que os enfermos tenham a 
força da vossa graça, o cuidado da 
família e tratamento clínico ne-
cessário, nós vos pedimos: 

5. Para que os religiosos e as reli-
giosas confirmem sua consagra-
ção à vida consagrada, em seu 
dia na festa da Apresentação do 
Senhor, sexta-feira, nós vos pedi-
mos:

6. Para termos sempre a proteção 
de Maria, invocada como Senhora 
dos Navegantes, nós vos pedimos: 

P. Ó Deus, escutai benignamente 
nossas súplicas e concedei-nos o 
que for melhor para o nosso bem. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, na 

oferenda do altar, a coragem e 
também o sofrimento de quem 
exerce a profecia, sem se intimi-
dar com ameaças e nem se cor-
romper pela mentira e corrupção.

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

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

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

3. A dor e a alegria, a vida vazia 
de tantos irmãos!/ Cansados, 
vencidos, também oprimidos, 
oferta serão!

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

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

P. Para vos servir, ó Deus, deposi-
tamos nossas oferendas em vosso 
altar; acolhei-as com bondade, a 
fim de que se tornem o sacramen-
to da nossa salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Diversas Circunstâncias IV
Jesus passa fazendo o bem

(Missal, p. 860)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor e Redentor. Ele 
sempre se mostrou cheio de mise-



ricórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colo-
cando-se ao lado dos perseguidos e 
marginalizados. Com a vida e a pa-
lavra 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 louva-
mos 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 pro-
clamamos com amor e voz./ Foi 
o seu poder que fez as maravi-
lhas/ pelo universo e em cada 
um de nós.

Ref.:/:Hosana, hosana, hosana 
nas alturas!:/

2. E bendito seja Cristo, filho ama-
do, / que em seu nome veio ser o 
redentor./ Foi, por nossa culpa, 
morto e sepultado,/ mas ressus-
citou em glória e esplendor.

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 

MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

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

P. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
N., o nosso Bispo N., com todos 
os Bispos, presbíteros e diáconos 
e todo o povo que conquistastes.

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

P. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, 
e seguindo o seu mandamento, 
nos empenhemos lealmente no 
serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da 
liberdade, da justiça e da paz, para 
que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo. 

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram 

na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida.

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, esposo de Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, 
(com S.N.: santo do dia ou patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Para vivermos seu ensina-

mento feito com autoridade, Cris-
to nos dá seu Corpo como alimen-
to que nos sustenta na fidelidade 
a Ele.

A. (Nº 307) 1. Se deste pão, Se-
nhor, nos alimentas,/ se neste 
vinho também te dás...

Ref. Como é possível tanta injus-
tiça/ e um mundo triste que não 
conhece a paz?/ /:Está faltando, 
Senhor, nosso serviço,/ falta o 
amor e o nosso compromisso.:/

2. Se nesta mesa o pão é reparti-
do/ e as mãos se abrem só para 
dar...

3. Se neste encontro as mãos/ es-
tão unidas e a nossa vida pro-
mete amar...

4. Se em nossa história Deus está 
conosco,/ se somos filhos do 
mesmo Pai...

5. Se existem tantos já batizados/ 
que se declaram de Cristo ir-
mãos...

P. OREMOS
Renovados pelo sacramento da 

nossa redenção, nós vos pedimos, 
ó Deus, que este alimento da sal-



vação eterna nos faça progredir na 
verdadeira fé. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Com a força da Palavra e do 

Pão do Altar, poderemos vencer 
tudo o que prejudica a nossa vida.  

A. Estr. /:Contigo, Deus de amor, 
eu quero caminhar/ e assim, por 
onde eu for, irás me acompa-
nhar!:/

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

peram, vos enriqueça com seus 
dons; Ele vos salve, proteja e con-
duza, para que, livres de todo mal, 
persevereis em seu amor. E que 
vos abençoe Deus todo-poderoso 
e fonte da vida, Pai e Filho e Es-
pírito Santo. 

A. Amém. 
P. Em nome do Senhor, ide em paz 

e Ele sempre vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 29, 2ªf: 2Sm 15,13-14.30;16,5-

13a; Sl 3; Mc 5,1-20; dia 30, 3ªf: 
2Sm 18.9-10.14b.24-25a.30-19,3; 
Sl 85(86); Mc 5,21-43; dia 31, 
4ªf, S. João Bosco: 2Sm 24,2.9-
17; Sl 31(32); Mc 6,1-6; dia 1º, 
5ªf: 1Rs 2,1-4.10-12; Cânt. 1Cr 
29; Mc 6,7-13; dia 02, 6ªf, Apre-
sentação do Senhor: Ml 3,1-4; Sl 
23(24); Lc 2,22-40; dia 03, sáb., 
São Brás e Sto. Oscar: 1Rs 2,4-
13; Sl 118(119); Mc 6,30-34; dia 
04, dom., 5º TC-B: Jó 7,1-4.6-7; 
Sl 146(147); 1Cor 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-39 (curas na Galileia).     

Um ensinamento que perturba
Diante do ensinamento de Jesus na 

sinagoga de Cafarnaum, que to-
dos consideram um ensinamen-
to novo, diferente daquele dos 
escribas e fariseus, um homem 
possuído por um espírito malig-
no grita contra ele: que queres de 
nós Jesus nazareno? Vieste para 
nos destruir? Sei quem tu és: tu 
és o santo de Deus!

Jesus, com firmeza, o manda calar 
e sair daquele homem. E ele sai.

Hoje, em muitos ambientes, há 
uma verdadeira satanização da 
vida... Certos pregadores falam 
mais do diabo do que de Deus...

A respeito desta passagem do 
evangelho, pode-se considerar 
dois aspectos: o possuído pelo 
espírito maligno estava na sina-
goga e parece que era seu cos-
tume aí estar. O evangelista São 
Marcos coloca duas ironias no 
registro: está na sinagoga, lugar 
em que não haveria a presença 
do espírito maligno. A segunda 
é que justamente o endemonia-
do é quem reconhece primeiro 
a autoridade de Jesus, declaran-
do-o o santo de Deus.

A pregação de Jesus perturbou 
o espírito maligno. Por isso re-
clamou: O que queres de nós, 
Jesus Nazareno? Vieste para 
perder-nos? 

Quem são estes espíritos maus, 
os demônios? Poder-se-ia dizer: 
certos programas globais que 
destroem a família e os valores 
fundamentais da vida, a ideolo-
gia de gênero, a corrupção, as 
discriminações, a exploração, 
as arbitrariedades, a ansiedade 
pela bebida, pelas drogas, pela 
jogatina, a ganância para acu-
mular bens, a paixão sexual de-
senfreada e incontrolada....

Quando a Palavra de Deus anun-
ciada pela Igreja denuncia si-
tuações intoleráveis também 
perturba, provoca reações irri-
tadas... Há sempre quem per-
gunte: o que a Igreja tem a ver 
com a organização social, com 
a economia, com a política? 

Libertando o endemoniado de 
seu mal, Jesus demonstra que 
Ele é o novo profeta, superior a 
Moisés, que Deus enviaria con-
forme a primeira leitura deste 
domingo. A Igreja hoje precisa 
continuar a missão de Jesus, 
anunciando com firmeza e de-
terminação, com autoridade, a 
Palavra de Deus. Todo batizado 
deve ser profeta. A Igreja como 
um todo e cada cristão como in-

tegrante dela devem perturbar 
os que se deixam dominar pelos 
espíritos maus já mencionados. 
A pregação da Igreja, a liturgia, 
a catequese não pode deixar a 
ninguém indiferente, numa boa, 
mas sim provocar a todos a agir 
pela transformação do mundo.

Dízimo, doação generosa e de fé
Há uma orientação da Igreja no 

Brasil pela CNBB que diz: “To-
das as paróquias do Brasil de-
vem manter seus trabalhos ordi-
nários de evangelização através 
do dízimo”. 

Quem pode dar 10% que dê de 
coração. Quem pode dar 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2,1 que o faça com 
alegria. O que não pode é negar 
o dízimo a Deus. Cada família 
deve sentar, rezar e decidir.

Dízimo e dinheiro não são a 
mesma coisa. Para dar dinheiro 
basta tê-lo. Para dar o DÍZIMO 
é preciso ser CONSCIENTIZA-
DO, TER FÉ e PARTICIPAR da 
comunidade. Para dar dinheiro, 
não precisa ter FÉ, nem PARTI-
CIPAÇÃO. DÍZIMO é ter fé e 
participação.

Dinheiro eu entrego na Igreja; o 
dízimo ME LEVA À IGREJA. 
Como DÍZIMO, dou o máximo 
que posso e com alegria. DÍZIMO 
é dar o melhor que temos e somos.

A Bíblia lembra que a oferta de 
Abel agradou a Deus e a de 
Caim não foi aceita. Abel ofe-
recia a Deus os melhores frutos 
do seu trabalho, porque desejava 
assim louvar a Deus e agradecer-
-lhe pelos dons recebidos... Deus 
olha o coração.

DÍZIMO é partilha, doação gene-
rosa, expressão de fé.

Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 
notícias diversas, textos, docu-

mentos, este folheto dominical, o 
caderno das celebrações mensais 

da Palavra de Deus, o jornal
Comunicação Diocesana, fotos...

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251 – Bíblias, 

livros, cartões, imagens, terços...
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