Comunidade em Oração

Liturgia para o 9º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 03/6/2018

- A pessoa, a vida e a prática do bem acima das leis
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE

Ano 40 - Nº 2341

(Nota: Os cantos do folheto de
cada domingo
são do livro Ao
redor da mesa...
e dos folhetos
Canto Litúrgico
da Diocese de
Erexim, todos gravados em CDs pelo Pe.
Sala e Pe. Olírio. Se não são conhecidos,
podem ou deveriam ser aprendidos)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 46) Ref. /:Vamos, irmãos,
agradecer ao Deus da vida./ Somos seu povo, sua Igreja reunida.:/
Anim. Dedicamos o primeiro dia da
semana ou a véspera dele, o domingo, para a celebração do louvor do Senhor. É o dia da Páscoa
semanal, de maior tempo para a
família, para a comunidade, para o
descanso e o lazer, indispensáveis
para a vida e as atividades dos outros dias.
A. (Nº 48) Ref. Venham todos! É o
Pai quem convida/ para a prece,
a renúncia, o amor!/ Tua morte,
que é fonte de vida,/ celebramos,
contritos, Senhor!
1. Somos gente de Deus reunida
para ouvir, ó Senhor, tua voz/ e
acolher a palavra de vida, vida
plena que queres pra nós.
2. Reunidos aqui nós iremos cantar 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 deseja: irmãos juntos cantando a
Deus Pai.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A vida de Deus Pai, oferecida em
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seu Filho Jesus Cristo e sempre renovada pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... na Diocese, dia de oração pelas
vocações, com destaque especial
na Ação Evangelizadora “Cada
comunidade, uma nova vocação”
e dia da partilha / reuniões no Regional Sul 3 da CNBB, dos bispos
entre si, dos bispos e provinciais e
assembleia da Ação Evangelizadora nas Dioceses do Estado, de
terça-feira a sexta-feira, em São
Leopoldo / sexta-feira, solenidade
do Sagrado Coração de Deus, dia
de oração pela santificação dos sacerdotes ...)
Ato penitencial
P. Na liturgia, louvamos a Deus por
seus dons e por sua ação libertadora em nossa história, na Aliança
de amor que estabeleceu conosco,
celebrada de modo especial no
domingo. Porque nem sempre lhe
correspondemos, peçamos que nos
perdoe (pausa).
P. Confessemos os nossos pecados:
A. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que
pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.

Glória
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a
Deus! Na terra haja Paz/ pros
filhos e filhas do Pai. Amém!/
Amém. Aleluia! Ao Pai demos
glória!/ Do amor a história se
cante. Amém.!
2. Ao Cristo Senhor louvor seja
dado,/ Cordeiro Imolado por
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do
Filho a vitória,/ cantemos a glória pra sempre. Amém!
3. Do Espírito Santo se cante o
louvor,/ Divino Amor que nos
une. Amém!/ Amém. Aleluia! Do
Pai e do Verbo/ o amor se celebre
pra sempre. Amém.
P. Oremos! Ó Deus, cuja pro-

vidência jamais falha, nós
vos suplicamos humildemente: afastai de nós o que
é nocivo, e concedei-nos
tudo o que for útil. PNSrJC.

A. Amém.

4. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Toda lei deve estar de acordo
com a justiça divina e visar o bem
das pessoas, especialmente as mais
frágeis.
1ª Leitura: Dt 5,12-15
L. Leitura do Livro do Deuteronômio
Assim fala o Senhor: “Guarda o
dia de sábado, para o santificares, como o Senhor teu Deus te
mandou. Trabalharás seis dias e
neles farás todas as tuas obras.
O sétimo dia é o do sábado, o dia
do descanso dedicado ao Senhor
teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem
tua filha, nem teu escravo, nem
tua escrava, nem teu boi, nem
teu jumento, nem algum de teus
animais, nem o estrangeiro que
vive em tuas cidades, para que

assim teu escravo e tua escrava
repousem da mesma forma que
tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor
teu Deus te fez sair com mão forte
e braço estendido. É por isso que
o Senhor teu Deus te mandou
guardar o sábado”. - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 80(81)
S. Exaltai no Senhor, a nossa força!
A. Exultai no Senhor, a nossa força!
S. 1. Cantai salmos, tocai tamborim,* harpa e lira suaves tocai! Na
lua nova soai a trombeta,* na lua
cheia, na festa solene!
2. Porque isso é costume em Jacó,*
um preceito do Deus de Israel;
uma lei que foi dada a José,* quando o povo saiu do Egito.
3. Eis que ouço uma voz que não conheço:* “Aliviei as tuas costas de
seu fardo, cestos pesados eu tirei
de tuas mãos.* Na angústia a mim
clamaste, e te salvei.
4. Em teu meio não exista um deus
estranho* nem adores a um Deus
desconhecido! Porque eu sou o teu
Deus e teu Senhor,* que da terra
do Egito te arranquei.
2ª Leitura: 2Cor 4,6-11
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Deus que disse: “Do meio
das trevas brilhe a luz”, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em
nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória
na face de Cristo. Ora, trazemos
esse tesouro em vasos de barro,
para que todos reconheçam que
este poder extraordinário vem de
Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não
vencidos pela angústia; postos
entre os maiores apuros, mas sem
perder a esperança; perseguidos,
mas não desamparados; derrubados, mas não aniquilados; por
toda parte e sempre levamos em
nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a
vida de Jesus seja manifestada em

nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus
seja manifestada em nossa natureza mortal. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mc 2,23-3,6
A. Aleluia...
L. Vossa Palavra é a verdade; santificai-nos na verdade.
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. Jesus estava passando por uns
campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a
arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles
fazem em dia de sábado o que não
é permitido?” Jesus lhes disse:
“Por acaso, nunca lestes o que
Davi e seus companheiros fizeram
quando passaram necessidade e
tiveram fome? Como ele entrou
na casa de Deus, no tempo em
que Abiatar era sumo sacerdote,
comeu os pães oferecidos a Deus,
e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses
pães”. E acrescentou: “O sábado
foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o
Filho do Homem é senhor também
do sábado”. Jesus entrou de novo
na sinagoga. Havia ali um homem
com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar
em dia de sábado, para poderem
acusá-lo. Jesus disse ao homem da
mão seca: “Levanta-te e fica aqui
no meio!” E perguntou-lhes: “É
permitido no sábado fazer o bem
ou fazer o mal? Salvar uma vida
ou deixá-la morrer?” Mas eles
nada disseram. Jesus, então, olhou
ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração;
e disse ao homem: “Estende a
mão”. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus

com os partidários de Herodes,
imediatamente tramaram, contra
Jesus, a maneira como haveriam
de matá-lo. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Neste dia que Deus reservou para
si, a ser santificado pela oração e
pelo repouso, elevemos a Ele nossas preces.
A. Ó Deus de bondade, atendei
nossa súplica.
1. Para que os ministros ordenados
e leigos presidam sempre com alegria, solenidade e testemunho a
sagrada liturgia, especialmente nos
domingos, nós vos pedimos:
2. Para vivermos o domingo como
vosso dia, tempo para o encontro
familiar e comunitário, para o repouso e a celebração litúrgica, nós
vos pedimos:
3. Para que as leis e organizações
sociais e religiosas tenham sempre
a pessoa humana acima de tudo,
nós vos pedimos:
4. Para que ninguém tenha necessidade de trabalhar sem repouso ou
em condições semelhantes às de
escravidão, nós vos pedimos:
5. Para que a reunião de bispos e
provinciais e a assembleia da ação
evangelizadora no Rio Grande do
Sul, nesta semana, fortaleçam a
unidade pastoral entre eles e entre
as dioceses, nós vos pedimos:
6. outras....
P. Motivados pela ação evangelizadora “cada comunidade, uma
nova vocação”, rezemos a oração
vocacional do primeiro domingo
de cada mês em nossa Diocese de
Erexim:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a
muitos dos nossos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas.
Dai força para que vos sejam
fiéis como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de
Deus e de toda a humanidade.
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim. Lembrados de santificar o
Dia do Senhor com a celebração
litúrgica, apresentemos a Ele nossos dons neste rito das oferendas.
A. (Nº 207) 1. O pão amassado, a
uva pisada, eis a oblação!/ Pastores sofridos, o pobre esquecido, o
povo sem pão.
Ref. Quero ser fiel a Deus respondendo 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!/ Vigor, 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. Confiados, ó Deus, no vos-

so amor de pai, acorremos
ao altar com nossas oferendas; dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que celebramos. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração eucarística V
Prefácio DTC-IX
(Missal, p. 496 e 436)
Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças e bendizer-vos, Senhor,
Pai santo, fonte da verdade e da
vida, porque, neste domingo festivo, nos acolhestes em vossa casa.
Hoje, vossa família, para escutar
vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do
Senhor, na esperança de ver o dia
sem ocaso, quando a humanidade
inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e
louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e
esperança, unimo-nos aos anjos e
a todos os santos, cantando (dizendo) a uma só voz...

A. (Nº 235) Ref. Santo, santo, santo é o Senhor/ Deus do universo!
Hosana nas alturas!
1. Os céus e toda a terra proclamam a vossa glória.
2. Bendito é o que vem em nome
do Senhor.
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo † e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou a
seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor,
sua ressurreição e ascensão; nós
queremos a vós oferecer este Pão
que alimenta e que dá vida, este
Vinho que nos salva e dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só corpo!

P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N., ser
bem firme na Fé, na Caridade, e a
N., que é Bispo desta Igreja, muita
luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que na
vida souberam amar Cristo e seus
irmãos.
A. Esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que
vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador,
dai força para construirmos juntos
o vosso reino que também é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim. No dia festivo de seu encontro com Ele, Cristo nos convida ao
Banquete da vida, oferecendo-nos
o Pão do céu para caminharmos na
liberdade que nos conquistou por
sua morte e ressurreição.
A. (Nº 293) 1. À beira do lago dos
teus afazeres,/ eu abro horizontes de luta e esperança./ A pescas
maiores convoco teus braços:/
que leves a paz, onde impera a
vingança.
Ref. O tempo não para, chegou

minha hora./ Eu vou para o Pai,
mas eu fico por perto:
Eu sou este pão, este vinho, este
amor!/ Perfaze o caminho que
encontras aberto!
2. A história dos homens tem tanta cobiça,/ inveja, opressão e
desdém pelos fracos.../ Chegou
novo tempo de plena mudança:/
sou luz, boa nova aos teus olhos
opacos.
3. Revelo outro lado, que é pleno
de brilho:/ é assim que meu Pai
quer a vida de todos!/ Pois, vai,
transfigura essa terra dos homens:/ implanta a justiça, demite os engodos!
4. Não penses que a dor é dos
céus um castigo./ Meu Pai não
se move por vil julgamento,/ mas
quer corações bem fiéis, renovados;/ não fere o caído, lhe dá seu
sustento.
5. Te quero comigo. Proclama
bem alto:/ “Ó vós que esbanjastes, voltai para casa!/ Plantemos
de novo o sustento de todos,/ que
a vida se alegra, que a paz não se
atrasa!”
6. Supera estas leis que têm dupla
medida:/ condenam o pobre, o
mais fraco, o pequeno,/ enquanto mantêm a opressão e a mentira./ Em vez de mil pedras, semblante sereno!
P. OREMOS! Ó Deus, go-

vernai pelo vosso Espírito
aos que nutris com o Corpo
e o Sangue do vosso Filho.
Dai-nos proclamar nossa fé
não somente por palavras,
mas também na verdade de
nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos
céus. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(avisos / compromisso)
Anim. Vivendo bem o Dia do Senhor, teremos melhores condições
para realizar as atividades dos outros dias da semana, retornando

para nova celebração com os frutos nela realizados.
A. (nº 495) Ref.: Ref. Eis que eu
vou proclamar tua vida./ Sim,
eu vou anunciar teu amor./ Livre pra poder amar./ Feliz por
querer te anunciar./ Pronto para
escutar quando tua voz me falar!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conserve na alegria e na
paz, vos preserve de todos os males, cure os doentes e dê a todos o
espírito de serviço caridoso. E que
vos abençoe Deus onipotente e
compassivo, Pai e Filho e Espírito
Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa
vida; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Hino ao Coração de Jesus
Coração, arca santa, guardando/ não
a lei que aos antigos foi dada,/ mas
o dom duma nova Aliança,/ no perdão e na graça firmada.
Coração, sois o novo Sacrário/ da
Aliança do céu com a terra,/ Templo novo, mais santo que o velho,/
véu que o Santo dos Santos encerra.
Vosso lado por nós foi aberto,/ revelando ao olhar dos mortais/ as raízes do amor invisível,/ da ternura
com que nos amais.
Sois sinal do amor infinito/ de Jesus,
que por nós se entregou,/ e na cruz,
sacerdote perfeito,/ a perfeita oblação consumou.
Tal amor, haverá quem não ame?/
Quem lhe possa ficar insensível?/
Quem não busque, na paz deste
lado,/ o refúgio, a morada invisível?
Esta graça esperamos do Pai/ e do
Espírito Santo também:/ no fiel coração de Jesus/ para sempre habitarmos. Amém.
Leituras da semana:
dia 04, 2ªf, 2Pe 1.2-7; Sl 90(91); Mc
12,1-12; dia 05, 3ªf, S. Bonifácio:
2Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89(90); Mc

12,13-17; dia 06, 4ªf, 2Tm 1,13.6-12; Sl 122(123); Mc 12,1827; dia 07, 5ªf, 2Tm 2,8-15; Sl
24(25);Mc 12,28b-34; dia 08, 6ªf,
Sagrado Coração de Jesus: Os
11,1.3-4.8c-9; Cânt.: Is 12,2-3; Ef
3,8-12.14-19; Jo 19,31-37; dia 09,
sáb., Imaculado Coração de Maria: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.45.6-7.8abcd; Lc 2,41-51; dia 10,
dom., 10º do TC-B, Gn 3,9-15;
Sl 129(130); 2Cor 4,3-18-5,1; Mc
3,20-35 (Jesus em casa ensinando).
Lembretes:
- Segunda-feira, às 09h, reunião da
com. de serv. e min., no Centro
Dioc.; reunião dos Bispos do Reg.
Sul 3 da CNBB, em São Leopoldo;
14h, reunião das coord. par. das zeladoras das capelinhas, no Centro
Dioc.
- Terça-feira, reunião dos Bispos e
Provinciais do Reg. 3 da CNBB,
em S. Leopoldo.
- De quarta a sexta-feira, assembleia
reg. da ação evang. no Reg. Sul 3
da CNBB, em S. Leopoldo.
- Sexta-feira, Sagr. Cor. de Jesus –
Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes – atividades do Ap. da Or. nas Paróquias.
- Sábado, aniversário natalício de
Dom Girônimo Zanandréa (1936);
jantar italiano em comemoração
aos 75 anos da Par. Sag. Cor. de
Jesus, Paulo Bento.
- Domingo, 09h30min, ig. Sag. Cor.
de Jesus, Viadutos, crismas com
festa do padroeiro; às 10h, oficialização de ministra de Sueli Teresinha Fassícolo, na cde. Sto. Antonio, Rio Azul, Par. da Barra do Rio
Azul.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 10º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 10/6/2018

- Quem crê em Jesus e vive o que ensina faz parte de sua família e alcança a salvação
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE

Ano 40 - Nº 2342

(Nota: Os cantos do folheto de
cada
domingo
são do livro Ao
redor da mesa...
e dos folhetos
Canto Litúrgico
da Diocese de
Erexim,
todos
gravados
em
CDs pelo Pe. Sala e Pe. Olírio. Se não
são conhecidos, podem ou deveriam ser
aprendidos)

1. ACOLHIDA
A. (Ref. nº 483) Ref. Eis-me aqui,
Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/
pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ pra fazer tua
vontade, pra viver do teu amor,/
eis-me aqui, Senhor.
Anim.: Com a força do Pai, Jesus
vence todo mal e reúne em seu
amor aqueles que acreditam nEle
e seguem seu ensinamento, constituindo com eles uma nova família. Com a intercessão dos santos
e santas, especialmente os deste
mês, louvemos a Deus pelo amor
e pela vida que nos concede.
A. (Nº 477) Ref. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que
queres de mim?/ Mostra-me
os teus caminhos! Senhor, que
queres de mim?
1. Eu quero tua mão se abrindo,
teu rosto sorrindo, pedindo perdão./ Eu quero tua vida servindo e nunca exigindo amor, gratidão.
2. Eu quero justiça, bondade,
amor, igualdade, paz e comunhão!/ Eu quero meu povo eleito buscando seu jeito de libertação.
3. Eu quero que venhas, amigo,
no meu céu sem fim onde tudo
é novo./ Não quero que chegues
sozinho, no mesmo caminho
vem vindo o meu povo.
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P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a força de Cristo
que tem o poder de Deus contra o
mal, a luz e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... solenidade do Sagrado Coração de Jesus celebrada sexta-feira
/ neste sábado, aniversário natalício de Dom Girônimo [1936] /
festas de Santo Antonio neste domingo e/ou no próximo...)
Ato penitencial
P. Estamos sempre diante da escolha entre a verdade de Deus e
a mentira que vem do espírito do
mal. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que escolhemos de forma errada e não assumimos nossa
responsabilidade, culpando os outros pelas nossas faltas.
L. Senhor, que nos dais vossa Lei
como caminho de vida feliz, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que possuis todo poder
contra o mal, tende piedade de
nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais membros de vossa família pelo cumprimento da vontade do Pai, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
Glória
(Nº 94) 1. Glória a Deus, que por
amor à sua imagem nos criou./
Glória ao Pai, eternamente, que
à vida nos chamou.
Ref. /:Aleluia, aleluia, aleluia,
glória a Deus!:/

2. Glória a Cristo, imagem viva,
luz de nosso coração./ Sua vida
nos revela verdadeira vocação.
3. Ao Espírito, que anima nosso
ser e nosso agir,/ seja dada toda
a glória pela paz que faz sentir.
P. OREMOS. Ó Deus, fonte

de todo o bem, atendei ao
nosso apelo e fazei-nos, por
vossa inspiração, pensar o
que é certo e realizá-lo com
vossa ajuda. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 10º DTC-B,
Paulinas-Paulus, p. 595-598).
Anim. Com a força de Deus e a luz
de sua Palavra, faremos escolhas
certas e pertenceremos à sua nova
família em Cristo.
1ª Leitura: Gn 3,9-15
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Depois que o homem comeu da
fruta da árvore, o Senhor Deus
chamou Adão, dizendo: “Onde
estás? E ele respondeu: “Ouvi
tua voz no jardim, e fiquei com
medo, porque estava nu; e me escondi”. Disse-lhe o Senhor Deus:
“E quem te disse que estavas nu?
Então comeste da árvore, de cujo
fruto te proibi comer?”Adão disse: “A mulher que tu me deste por
companheira, foi ela que me deu
do fruto da árvore, e eu comi”.
Disse o Senhor Deus à mulher:
“Por que fizeste isso?”E a mulher
respondeu: “A serpente enganou-me e eu comi”. Então o Senhor
Deus disse à serpente: “Porque
fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos
os animais selvagens! Rastejarás
sobre o ventre e comerás pó todos
os dias da tua vida! Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a
tua descendência e a dela. Esta te
ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 129(130)
S. No Senhor toda graça e redenção!
A. No Senhor toda graça e redenção!
S. 1. - Das profundezas eu clamo
a vós,* Senhor, escutai a minha
voz! - Vossos ouvidos estejam
bem atentos* ao clamor da minha
prece!
2. - Se levardes em conta nossas
faltas,* quem haverá de subsistir? - Mas em vós se encontra o
perdão,* eu vos temo e em vós
espero.
3. No Senhor ponho a minha esperança,* espero em sua palavra. A minh’alma espera no Senhor*
mais que o vigia pela aurora.
4. - Espere Israel pelo Senhor,*
mais que o vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra toda
graça* e copiosa redenção. - Ele
vem libertar a Israel* de toda a
sua culpa.
2ª Leitura: 2Cor 4,13-18 – 5,1
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos:
Sustentados pelo mesmo espírito
de fé, conforme o que está escrito: “Eu creio e, por isso, falei”,
nós também cremos e, por isso,
falamos, certos de que aquele
que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado,
juntamente convosco. E tudo
isso é por causa de vós, para que
a abundância da graça em um
número maior de pessoas faça
crescer a ação de graças para a
glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso
homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo
contrário, vai se renovando, dia
a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma
glória eterna e incomensurável.
E isso acontece, porque voltamos
os nossos olhares para as coisas
invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é
eterno. De fato, sabemos que, se
a tenda em que moramos neste
mundo for destruída, Deus nos

dá uma outra moradia no céu
que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. - Palavra
da Salvação.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia, ...
L. O príncipe deste mundo agora
será expulso; e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo.
A. Aleluia, ...
Evangelho: Mc 3,20-35
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. Naquele tempo, Jesus voltou
para casa com os seus discípulos.
E de novo se reuniu tanta gente
que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os
parentes de Jesus saíram para
agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da Lei,
que tinham vindo de Jerusalém,
diziam que ele estava possuído
por Belzebu, e que pelo príncipe
dos demônios ele expulsava os
demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas:
“Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se
divide contra si mesmo, ele não
poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela
não pode manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo
e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém
pode entrar na casa de um homem
forte para roubar seus bens, sem
antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade
vos digo: tudo será perdoado aos
homens, tanto os pecados, como
qualquer blasfêmia que tiverem
dito. Mas quem blasfemar contra
o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um
pecado eterno”. Jesus falou isso,
porque diziam: “Ele está possuído por um espírito mau”. Nisso
chegaram sua mãe e seus irmãos.
Eles ficaram do lado de fora e
mandaram chamá-lo. Havia uma
multidão sentada ao redor dele.
Então lhe disseram: “Tua mãe
e teus irmãos estão lá fora à tua
procura”. Ele respondeu: “Quem

é minha mãe, e quem são meus
irmãos?” E olhando para os que
estavam sentados ao seu redor,
disse: “Aqui estão minha mãe e
meus irmãos. Quem faz a vontade
de Deus, esse é meu irmão, minha
irmã e minha mãe”. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
P. E de novo há de vir, em sua glória,
A. para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas.
P. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Oração dos fiéis
P. Através de nossa súplica, peçamos a Deus a força de resistir às
promessas enganadoras do espíri-

to do mal e a docilidade ao Espírito Santo para realizarmos o que é
justo e verdadeiro.
A. Ouvi-nos, Senhor, em vossa
bondade.
L. 1. Para que todos os discípulos
de Cristo, especialmente os leigos e leigas, tenham a firmeza e
o ardor de São Paulo para falar
de Cristo e testemunhar seu amor,
nós vos pedimos:
2. Para realizarmos vossa vontade e
sermos membros de vossa família
em Cristo, nós vos pedimos:
3. Para que a devoção ao Sagrado
Coração de Jesus renove nossas
famílias e as ajude a viver o perdão e a união, nós vos pedimos:
4. Para que a ternura do Coração de
vosso Filho nos faça viver relações misericordiosas para superar
toda violência, nós vos pedimos:
5. Para que as festas dos santos
deste mês fortaleçam os laços da
amizade e multipliquem os gestos
de solidariedade fraterna, nós vos
pedimos:
6. Para que conserveis com saúde,
vigor e alegria em seu ministério
a Dom Gerônimo, de aniversário
neste sábado, nós vos pedimos:
7. ...
P. Nós vos agradecemos, ó Deus,
porque nos indicais o caminho do
bem, nos fortaleceis com vossa
graça para segui-lo e nos acolheis
se dele nos desviamos e a Vós retornamos. Ajudai-nos a realizar
sempre a vossa vontade e assim
permanecermos na família reunida por vosso Filho Jesus Cristo
que vive convosco na unidade do
Espírito Santo.
A. Amém!
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com gratidão, apresentamos nossos dons a Deus que nos
liberta de todo mal.
P. Bendito sejais, Senhor, Deus do
universo, pelo pão que recebemos
de vossa bondade, fruto da terra
e do trabalho humano, que agora
vos apresentamos, e para nós se
vai tornar pão da vida.
A. Bendito seja Deus para sempre.

P. Bendito sejais, Senhor, Deus do
universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da
videira e do trabalho humano, que
agora vos apresentamos, e para
nós se vai tornar vinho da salvação.
A. Bendito seja Deus para sempre.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Senhor nosso Deus, vede

nossa disposição em vos
servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos
faça crescer na caridade.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística
Div. Circ. III
Jesus, caminho p/ o Pai
(Missal, p. 854)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela
vossa Palavra criastes o universo
e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós
nos destes o vosso Filho como
mediador. Ele nos dirigiu a vossa
palavra, convidando-nos a seguir
seus passos. Ele é o caminho que
conduz para vós, a verdade que
nos liberta e a vida que nos enche
de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens
e 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. A. (Nº 235) Ref. Santo, santo,
santo é o Senhor/ Deus do universo! Hosana nas alturas!
1. Os céus e toda a terra proclamam a vossa glória.
2. Bendito é o que vem em nome
do Senhor.

P. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais
os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na
verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando
nos reunimos por seu amor. Como
outrora aos discípulos, ele nos
revela as Escrituras e parte o pão
para nós.
A. O vosso Filho permaneça entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons
do pão e do vinho, a fim de que
se tornem para nós o Corpo e +
o Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão,
deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele, tomando o cálice em suas
mãos, deu graças novamente e
o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha,
e vos oferecemos o pão da vida e
o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei

que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei
que nos tornemos semelhantes à
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão
com o nosso Papa N. e o nosso
Bispo N., com todos os Bispos,
presbíteros e diáconos e todo o
vosso povo.
A. O vosso Espírito nos una num
só corpo!
P. Fazei que todos os membros
da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos
e empenhem-se, de verdade, no
serviço do Evangelho. Tornai-nos
abertos e disponíveis para todos,
para que possamos partilhar as
dores e as angústias, as alegrias e
as esperanças, e andar juntos no
caminho do vosso reino.
A. Caminhamos no amor e na
alegria!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre,
chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre
convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, esposo de Maria,
com os Apóstolos e Mártires,
(com S.N.: santo do dia ou patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.

Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or.da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Para termos firmeza e clareza em percorrer seu caminho,
Cristo nos alimenta com o Pão da
Vida. Com sua força, resistiremos
à tentação de seguir outras propostas de vida.
A. (Nº 298) 1. A quem nós servimos, quando partimos o pão
do amor?/ Criança sem nome,
morrendo de fome, eras tu, Senhor?
Ref. Vem ser nesta mesa o pão da
igualdade e da libertação./ Teu
corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão!
2. A quem acolhemos quando
envolvemos de humano calor?/
O velho esquecido, também excluído, eras tu, Senhor?
3. De quem nós cuidamos quando curamos feridas e dor?/ O
pobre doente da vida descrente,
eras tu, Senhor?
4. A quem escutamos quando
tratamos com digno valor?/ O
índio poeta, de sangue profeta,
eras tu, Senhor?
5. A quem amparamos, quando
mostramos um mundo melhor?/
O jovem drogado, por não ser
amado, eras tu, Senhor?
7. A quem apoiamos, quando
medimos do rosto o suor?/ O
homem do campo em seu desencanto, eras tu, Senhor?
8. A quem defendemos, denunciando o mal, sem temor?/ Mulher explorada, o negro ainda
escravo, eras tu, Senhor?
P. OREMOS! Ó Deus, que

curais nossos males, agi em
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o
bem a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Como os doutores da lei,
muitos continuam desmoralizando Jesus e os que anunciam sua
Palavra com firmeza, denunciando a mentira e a injustiça de nossos dias. Precisamos ter clareza de
que lado estamos.

A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir,
Jesus, vou te seguir, pois sem ti
não sei aonde ir.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus volte para vós seu
olhar e vos dê forças para permanecerdes fiéis a Ele nas tentações
da vida e nas incompreensões na
prática do bem. E vos abençoe
Deus Criador e Providente, Pai e
Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Proclamai que Cristo vence todos os males; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Quinta-feira, 08h30, reunião da
Área Pastoral de Erexim, na sede
paroquial São Francisco de Assis,
Progresso.
- Sexta-feira, 19h, visita pastoral
com encontro das lideranças na
Paróquia São Pedro, Erechim.
- Sábado, das 08h30 às 11h30, no
Centro Diocesano, reunião das assessoras da Infância e Adolescência Missionária.
- Domingo, início da 33ª Semana
Nacional do Migrante – das 09h
às 16h, encontro de ministros e
ministras da Área de Getúlio Vargas, em Estação; festa de Santo
Antonio e das capelinhas na sede
paroquial de São Valentim.
Leituras da semana:
dia 11, 2ªf, S. Barnabé: At 11,21b26; 13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,713; dia 12, 3af, 1Rs 17,7-16; Sl
4,2-3.4-5.7-8; Mt 5,13-16; dia 13,
4af, Sto. Antônio de Pádua: 1Rs
18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,1719; dia 14, 5ªf, 1Rs 18,41-46; Sl
64(65); Mt 5,20-26; dia 15, 6ªf,
1Rs 19,9ª.11-16; Sl 26(27); Mt
5,27-32; dia 16, sáb., 1Rs 19,1921; Sl 15(16); Mt 5,33-37; dia 17,
Dom., 11º TC-B: Ez 17,22-24; Sl
91(92); 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
(a semente e o grão de mostarda).
Site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 11º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 17.6.2018

- Com pessoas humildes e recursos pobres, Deus realiza as maravilhas do Reino
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE

Ano 40 - Nº 2343

(Nota: Os cantos
do folheto de cada
domingo são do
livro Ao redor da
mesa... e dos folhetos Canto Litúrgico da Diocese de
Erexim, todos gravados em CDs pelo
Pe. Sala e Pe. Olírio. Se não são conhecidos, podem ou deveriam ser aprendidos)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 111) Eu louvo e te bendigo,
ó Pai, com este hino./ Revelas os
teus segredos aos simples e pequeninos.
Ref. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
Anim.: Com pessoas simples que
confiam na força de sua graça,
Deus faz crescer seu Reino, assim
como de sementes pequeninas faz
surgir grandes árvores e extensas plantações. Confiando nEle,
podemos produzir muitos frutos
neste mundo, no qual peregrinamos, como nos lembra a realidade
do migrante, cuja semana estamos
iniciando.
A. (Nº 56) 1. Cante ao Senhor a
terra inteira!/ Sirvam ao Senhor
com alegria!/ Vinde ao seu encontro, alegremente! Vinde ao
seu encontro, alegremente!
Ref. /:O Senhor é bom, eterno é
seu amor! / O Senhor é bom,
eterno é seu amor!:/
2. Vinde, aproximai-vos, dando
graças,/ todos a cantar hinos de
alegria!/ Bendizei, louvai seu
santo nome! Bendizei, louvai
seu santo nome!
3. O Senhor é bom, nós repetimos,/
sua misericórdia é sem limite,/
seu amor fiel é para sempre! Seu
amor fiel é para sempre!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
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P. O Deus da vida, que em seu filho
Jesus nos manifesta o seu amor e
pela ação do Espírito Santo renova
nossa esperança, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... Início da 33ª Semana Nacional
do Migrante “A vida é feita de encontros” – “De braços abertos sem
medo para acolher”. Papa: “Acolher, proteger, promover e integrar
os migrantes e refugiados” / reunião do Conselho Permanente da
CNBB de terça a quinta-feira, com
a participação de Dom José ..., festas de Santo Antonio e de outros
santos populares...)

Ato penitencial
P. A grandeza de Deus se revela
nas pessoas e coisas mais simples
e comuns do dia a dia. Peçamos
que nos perdoe por nem sempre
sermos humildes, não confiarmos
unicamente em sua força e não valorizarmos as maravilhas que realiza com os pequenos e fracos, que
não contam segundo os critérios
do mundo.
L. Senhor, que escolheis os fracos
para confundir os fortes, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que exaltais os humildes
e humilhais os orgulhosos, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que não olhais as aparências, mas a disposição do coração,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e compassivo...
A. Amém
Glória
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na
imensidão/ e paz na terra ao homem, nosso irmão.:/

1. Senhor, Deus Pai, criador onipotente,/ nós vos louvamos e vos
bendizemos/ por nos terdes dado
o Cristo salvador.
2. Senhor Jesus, unigênito do Pai,/
nós vos damos graças por terdes
vindo ao mundo,/ feito nosso irmão, sois o nosso redentor.
3. Senhor, Espírito Santo, Deus de
amor,/ nós vos adoramos e vos
glorificamos/ por nos conduzirdes por Cristo a nosso Pai.
P. OREMOS. Ó Deus, força

daqueles que esperam em
vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza,
dai-nos sempre o socorro da
vossa graça, para que possamos querer e agir conforme
vossa vontade e seguindo os
vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 11º DTC-B, Paulinas-Paulus, 599-601)
Anim. O Reino de justiça e de amor
cresce pela força de Deus e pelas
ações simples e recursos limitados dos discípulos missionários de
Cristo, realizadas com fé e dedicação total.
1ª Leitura: Ez 17,22-24
L. Leitura do Livro de Ezequiel.
Assim diz o Senhor Deus: “Eu
mesmo tirarei um galho da copa
do cedro, do mais alto de seus
ramos arrancarei um broto e o
plantarei sobre um monte alto e
elevado. Vou plantá-lo sobre o
alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se
tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem
as aves farão ninhos. E todas as

árvores do campo saberão que eu
sou o Senhor, que abaixo a árvore
alta e elevo a árvore baixa; faço
secar a árvore verde e brotar a
árvore seca. Eu, o Senhor, digo e
faço”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 91(92)
S. Como é bom agradecermos ao
Senhor.
A. Como é bom agradecermos ao
Senhor.
S. 1. - Como é bom agradecermos
ao Senhor* e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! - Anunciar
pela manhã vossa bondade,* e o
vosso amor fiel, a noite inteira.
2. - O justo crescerá como a palmeira,* florirá igual ao cedro que há
no Líbano; - na casa do Senhor estão plantados,* nos átrios de meu
Deus florescerão.
3. - Mesmo no tempo da velhice
darão frutos,* cheios de seiva e de
folhas verdejantes; - e dirão: “É
justo mesmo o Senhor Deus:* meu
Rochedo, não existe nele o mal!”
2ª Leitura: 2 Cor 5,6-10
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos:
Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que,
enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor;
pois caminhamos na fé e não na
visão clara. Mas estamos cheios
de confiança e preferimos deixar
a morada do nosso corpo, para ir
morar junto do Senhor. Por isso,
também nos empenhamos em ser
agradáveis a ele, quer estejamos
no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos
nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo,
para cada um receber a devida
recompensa – prêmio ou castigo –
do que tiver feito ao longo de sua
vida corporal.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia, aleluia ...
S. Semente é de Deus a Palavra, o
Cristo é o semeador; todo aquele
que o encontra, vida eterna encontrou.
A. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

Evangelho: Mc 4,26-34
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: “O Reino de Deus é como
quando alguém espalha a semente
na terra. Ele vai dormir e acorda,
noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não
sabe como isso acontece. A terra,
por si mesma, produz o fruto: primeiro aparecem as folhas, depois
vem a espiga e, por fim, os grãos
que enchem a espiga. Quando as
espigas estão maduras, o homem
mete logo a foice, porque o tempo
da colheita chegou”. E Jesus continuou: “Com que mais poderemos
comparar o Reino de Deus? Que
parábola usaremos para representá-lo? O Reino de Deus é como
um grão de mostarda que, ao ser
semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando
é semeado, cresce e se torna maior
do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os
pássaros do céu podem abrigar-se
à sua sombra”. Jesus anunciava a
Palavra usando muitas parábolas
como estas, conforme eles podiam
compreender. E só lhes falava por
meio de parábolas, mas, quando
estava sozinho com os discípulos,
explicava tudo. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus
Pai, poder e ternura/ que toda
criatura
governa.
Amém!/
Amém! Aleluia! Por Deus fomos
feitos/ à sua imagem, pra sempre. Amém.
2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade e
amor/ que o Cristo mandou sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia!
O Espírito Santo/ nos une e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Conscientes de nossa necessidade da força de Deus e de que Ele
conta conosco para fazer crescer o
seu Reino, apresentemos-lhe nossas preces.
A. Acolhei, Senhor, o nosso pedido.
L. 1. Para que a Igreja continue a
lançar a semente da vossa Palavra
em todos os ambientes culturais de
hoje na certeza de que vossa graça
a fará dar muitos frutos, nós vos
pedimos:
2. Para valorizarmos e promovermos as pequenas iniciativas de
evangelização e promoção humana a fim de que resultem em grandes realizações de vida para todos,
nós vos pedimos:
3. Para que os países superem toda
indiferença e rejeição aos migrantes e refugiados, oferecendo-lhes
acolhida solidária, nós vos pedimos:
4. Para sermos acolhedores com os
que chegam a nossas comunidades
e os integrarmos nelas com solicitude fraterna, nós vos pedimos:
5. Pelos que passam pela experiência da angústia e desânimo para
que encontrem consolo e renovem
sua esperança na vossa graça e na
solidariedade fraterna, nós vos pedimos:
6. ...
P. Iniciando a 33ª Semana Nacional
do Migrante, rezemos a oração por
todos os que se sentem forçados
a sair em busca de condições de
vida. Ó Cristo Peregrino,
A. que fizestes de toda vossa vida
uma caminhada ao encontro dos
irmãos, a fim de levá-los ao Pai,
nós vos pedimos pelos migrantes
mais pobres e abandonados.
P. Senhor, conduzi-os para uma terra que os alimente, sem tirar-lhes a
identidade e o coração.
A. Que o vosso Espírito sensibilize
a Igreja e a sociedade para a realidade migratória e incentive o
povo na acolhida aos migrantes.
Fazei-nos ajudá-los a caminharem com coragem e esperança.
P. Maria, Mãe dos Migrantes,
P. nós os colocamos sob o vosso
manto protetor. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim. A Deus que engrandece e faz
dar frutos o que é feito com amor,
apresentemos nossos dons.
A. (Nº 230) 1. É prova de amor
junto à mesa partilhar./ É sinal
de humildade nossos dons apresentar.
Ref. Acolhei as ofertas deste vinho
e deste pão/ e o nosso coração
também./ Senhor, que vos doastes totalmente por amor,/ fazei
de nós o que convém!
2. Quem vive para si empobrece
seu viver./ Quem doar a própria
vida, vida nova há de colher.
3. Oferta é bem servir por amor
ao nosso irmão./ É reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
P. Ó Deus, que pelo pão e o

vinho alimentais a vida dos
seres humanos e os renovais
pelo sacramento, fazei que
jamais falte este sustento ao
nosso corpo e à nossa alma.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

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

nós vos celebramos na terra, cantando (dizendo) com toda Igreja a
uma só voz:
A. Santo, Santo, Santo,/ Senhor
Deus do universo!/ O céu e a terra proclamam a vossa glória./
Hosana nas alturas!/ Bendito o
que vem em nome do Senhor!/
Hosana nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os
seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é
bendito o vosso Filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos
por seu amor. Como outrora aos
discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
A. O vosso Filho permaneça entre
nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante
a última Ceia, ele tomou o pão, deu
graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS,
E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele, tomando o cálice em suas
mãos, deu graças novamente e
o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na

glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha, e
vos oferecemos o pão da vida e o
cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre
os membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja (que está em
N.). Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão
com o nosso Papa N., e o nosso
Bispo N. e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste
mundo dilacerado por discórdias,
brilhe como sinal profético de unidade e de paz.
A. Confirmai na caridade o vosso
povo!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
A. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, esposo de Maria,
com os Apóstolos e Mártires, (com
S.N.: Santo do dia ou Patrono) e
todos os Santos, vos louvaremos
e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.

Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Alimentando-nos com o Pão
da Vida, Cristo nos dá forças para
realizarmos aquilo que não conseguiríamos só por nossas condições.
A. (Nº 280) 1. Senhor, quanto mais
caminho mais vejo aumentar a
estrada;/ tropeço por entre espinhos num campo onde foi calada/ a voz da libertação, a voz da
libertação.
2. Mas me ergo, não vou sozinho,
teus passos comigo vão;/ na terra será plantada a paz que nos
é doada/ em cada fração do pão,
em cada fração do pão.
3. Não posso ficar parado, teu
corpo me dá coragem,/ teu sangue me traz a imagem de tantos
irmãos deixados/ à margem da
salvação, à margem de salvação.
4. Teus passos irei seguindo, a paz
vou distribuindo,/ e o mundo,
evangelizado, será, enfim, transformado/ em paz e em salvação,
em paz e em salvação.
P. OREMOS! Ó Deus, esta

comunhão na Eucaristia
prefigura a união dos fiéis
em vosso amor; fazei que
realize também a comunhão
na vossa Igreja. Por Cristo,
nosso Senhor.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O Reino do bem, da verdade e da justiça tem seu processo de
crescimento que se deve somente
a Deus, mas que conta com nossa
participação generosa e plena.
A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./
Hoje quero confirmar, confirmar minha vocação.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus volte para vós seu olhar e
faça frutificar as obras de vossas
mãos. E que vos abençoe Deus
clemente e indulgente, Pai e Filho
e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Cristo
Ressuscitado. Ide em paz e que o
Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Leituras da semana:
dia 18, 2ªf, 1Rs 21,1-16; Sl 5,23.5-6.7; Mt 5,38-42; dia 19, 3ªf,
1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,4348; dia 20, 4ªf, 2Rs 2,1.6-14;
Sl 30(31); Mt 6,1-6.16-18; dia
21, 5ªf, São Luís Gonzaga: Eclo
48,1-15; Sl 96(97); Mt 6,7-15;
dia 22, 6ªf, S. Paulino de Nola:
2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131(132);
Mt 6,19-23; dia 23, sáb., 2Cr
24,17-25; Sl 88(89); Mt 6,24-34;
dia 24, dom., 12ºTC-B, Natividade de São João Batista: Is
49,1-6; Sl 138(169); At 13,22-26;
Lc 1,57-66.80;
Lembretes:
- Até domingo, 33ª Semana Nacional do Migrante
- De terça a quinta-feira, Reunião
Conselho Permanente CNBB,
com participação de Dom José.
- Quinta e sexta-feira, das 08h30 às
16h, no Centro Diocesano, atualização para novos capacitadores
da pastoral da criança.
- Sexta-feira, 14h30, encontro de
oração do Apostolado da Oração
das Paróquias de Erechim, na
igreja N. Sra. Aparecida, Bairro
Bela Vista.
- Sábado, às 08h30, Reunião da
Comissão Diocesana de Leigos/
as, no Centro Diocesano.
- Domingo, Dia Nacional do Migrante - festa do padroeiro São
João Batista, Quatro Irmãos, Paróquia Sagrado Coração de Jesus,
Paulo Bento.
Da mensagem do Papa para o
Dia Mundial do Refugiado e do
Migrante: “Acolher, proteger,
promover e integrar os migrantes e os refugiados”
– “O estrangeiro que reside convosco será tratado como um dos
vossos compatriotas e amá-lo-ás
como a ti mesmo, porque foste
estrangeiro na terra do Egito. Eu
sou o Senhor, vosso Deus” (Lv
19, 34). Repetidas vezes, durante estes meus primeiros anos de

pontificado, expressei especial
preocupação pela triste situação
de tantos migrantes e refugiados
que fogem das guerras, das perseguições, dos desastres naturais
e da pobreza. Trata-se, sem dúvida, dum “sinal dos tempos” que
tenho procurado ler sob a luz do
Espírito Santo. Cada peregrino
que bate à nossa porta é ocasião
de encontro com Jesus Cristo,
que Se identifica com o forasteiro acolhido ou rejeitado de cada
época (cf. Mt 25, 35.43). O Senhor confia ao amor materno da
Igreja cada ser humano forçado a
deixar a sua pátria à procura dum
futuro melhor. Acolher significa,
antes de tudo, oferecer a migrantes e refugiados possibilidades
mais amplas de entrada segura e
legal nos países de destino. Proteger, conjuga-se numa ampla série
de ações em defesa dos direitos
e da dignidade dos migrantes e
refugiados, independentemente
da sua situação migratória. Promover significa, essencialmente, empenhar-se por que todos
os migrantes e refugiados, bem
como as comunidades que os
acolhem, tenham condições para
se realizar como pessoas em todas as dimensões que compõem
a humanidade querida pelo Criador. Integrar situa-se no plano
das oportunidades de enriquecimento intercultural geradas pela
presença de migrantes e refugiados. À materna intercessão de
Maria, confiamos as esperanças
de todos os migrantes e refugiados do mundo e as aspirações das
comunidades que os acolhem,
para que todos, no cumprimento
do supremo mandamento divino,
aprendamos a amar o outro, o estrangeiro, como a nós mesmos.
Site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251.
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Comunidade em Oração

Liturgia para 12 º DTC-B sol. da natividade de S. João Batista – 24.6.2018
- O nascimento do enviado para preparar os caminhos do Senhor
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
- Dia Nacional do Migrante
Cor litúrgica: BRANCO
Ano 40 - Nº 2344
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS
A. (Ref. nº
34)/:É o Senhor
que
chama, também
me
ama./ Ele me
convida a doar a própria vida.:/
Anim.: Como Zacarias e Isabel,
bendizemos a Deus que é sempre misericordioso conosco e nos
oferece a Salvação em seu Filho
Jesus Cristo, que foi mostrado
presente em seu povo por João
Batista, cujo nascimento hoje celebramos.
A. (Nº 53) Ref. Irmão, é bom se
encontrar, é bom começar sempre de novo!/ Irmão, é bom repensar, é bom celebrar a vida
do povo!
1. Caminhos abertos, olhares libertos e mãos fraternais;/ amando a justiça, tirando a cobiça, nós
somos iguais.
2. As armas da guerra, jogadas por
terra sem ódio e rancor,/ os homens se unindo, barreiras caindo,
vivendo no amor.
4. Deus abre caminhos, tirando
os espinhos, nos dando o perdão./ Com tanta humildade,
paciente bondade, achega-se ao
chão.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de Deus Pai que visita o
seu povo, o amor de Jesus Cristo,
anunciado por João Batista como
o Cordeiro que tira o pecado do
mundo na força do Espírito Santo
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

A vida na liturgia
P. (... 33º Dia Nacional do Migrante - “A vida é feita de encontros”
– “De braços abertos sem medo
para acolher”. Papa: “Acolher,
proteger, promover e integrar os
migrantes e refugiados” / reunião
do Conselho Diocesano de Pastoral, sábado próximo / ...)
Ato penitencial
P. No nascimento de seu filho João
Batista, Zacarias proclamou a misericórdia de Deus, sempre fiel à
Aliança, e que aquele menino iria
“à frente do Senhor para anunciar a salvação que está na remissão dos pecados”. Confiados na
“bondade e compaixão de nosso
Deus”, peçamos-lhe seu perdão.
(pausa)
P. Tende compaixão de nós, Senhor,
A. porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia
A e dai-nos a vossa salvação.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.

Glória
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas!
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra!
A. Glória, glória, aleluia!
/:Glória! Glória nos céus!/ Paz na
terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai!
Glória a Deus criador,/ que no
Filho tornou-se o Senhor Deus
da vida!
2. Glória a Deus, glória ao Filho!
Glória a Deus, nosso irmão!/
Nos remiu do pecado, nos abriu
novo reino!/
3. Glória ao Espírito Santo, Deus
que nos santifica!/ Glória a Deus
que nos une a caminho do Pai!
4. Glória a Deus uno e santo: Pai,

Espírito e Filho!/ Glória a Deus
uno e trino! Glória a Deus comunhão!
P. OREMOS. Ó Deus, que

suscitastes São João Batista, a fim de preparar para o
Senhor um povo perfeito,
concedei à vossa Igreja as
alegrias espirituais e dirigi
nossos passos no caminho
da salvação e da paz. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade
da natividade de São João Batista,
Paulinas-Paulus, p. 1018-1020)
Anim.: De um casal idoso, cuja
mulher era estéril, Deus faz nascer o último e o maior de todos os
profetas do Antigo Testamento,
que iria anunciar e preparar a vinda do Messias prometido.
1ª Leitura: Is 49,1-6
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
Nações marinhas, ouvi-me, povos
distantes, prestai atenção: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe
ele tinha na mente o meu nome;
fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra
de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua
aljava, e disse-me: “Tu és o meu
Servo, Israel, em quem serei glorificado”. E eu disse: “Trabalhei
em vão, gastei minhas forças sem
fruto, inutilmente; entretanto o
Senhor me fará justiça e o meu
Deus me dará recompensa”. E
agora diz-me o Senhor – ele que
me preparou desde o nascimento
para ser seu Servo – que eu recupere Jacó para ele e faça Israel
unir-se a ele; aos olhos do Se-

nhor esta é a minha glória. Disse
ele: “Não basta seres meu Servo
para restaurar as tribos de Jacó e
reconduzir os remanescentes de
Israel: eu te farei luz das nações,
para que minha salvação chegue
até aos confins da terra”.
– Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo: irás diante do
Senhor, preparando-lhe os caminhos.
A. Aleluia...

Salmo: 138(139)
S. Eu vos louvo e vos dou graças, ó
Senhor, porque de modo admirável me formastes!
A. Eu vos louvo e vos dou graças,
ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!
S. 1. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento
ou me levanto;* de longe penetrais meus pensamentos; - percebeis quando me deito e quando eu
ando,* os meus caminhos vos são
todos conhecidos.
2. Fostes vós que me formastes as
entranhas,* e no seio de minha
mãe vós me tecestes. - Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,*
porque de modo admirável me
formastes!
3. Até o mais íntimo, Senhor, me
conheceis;* nenhuma sequer de
minhas fibras ignoráveis, - quando eu era modelado ocultamente,*
era formado nas entranhas subterrâneas.

Evangelho: Lc 1,57-66.80
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. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz
um filho. Os vizinhos e parentes
ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com
Isabel, e alegraram-se com ela.
No oitavo dia, foram circuncidar
o menino, e queriam dar-lhe o
nome de seu pai, Zacarias. A mãe,
porém, disse: “Não! Ele vai chamar-se João”. Os outros disseram: “Não existe nenhum parente
teu com esse nome!” Então fizeram sinais ao pai, perguntando
como ele queria que o menino se
chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João é o seu
nome”. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca
de Zacarias se abriu, sua língua
se soltou, e ele começou a louvar
a Deus. Todos os vizinhos ficaram
com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa
da Judéia. E todos os que ouviam
a notícia, ficavam pensando: “O
que virá a ser este menino?” De
fato, a mão do Senhor estava com
ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos
lugares desertos, até ao dia em
que se apresentou publicamente a
Israel. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor.

2ª Leitura: At 13,22-26
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo disse: Deus
fez surgir Davi como rei e assim
testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que
vai fazer em tudo a minha vontade’. Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir
para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João
pregou um batismo de conversão
para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João
declarou: ‘Eu não sou aquele que
pensais que eu seja! Mas vede:
depois de mim vem aquele, do
qual nem mereço desamarrar as
sandálias’. Irmãos, descendentes
de Abraão, e todos vós que temeis
a Deus, a nós foi enviada esta
mensagem de salvação.

Profissão da fé e Oração dos fiéis
P. A Deus que sempre vem ao nosso encontro para nos libertar e
salvar, apresentemos nossas preces filiais.
A. Escutai-nos, Senhor, e iluminai nossos caminhos.
L. 1. Para que todas as crianças
sejam acolhidas com alegria e te-

nham condições de vida saudável,
nós vos pedimos:
2. Para que a devoção popular a São
João Batista seja acompanhada
por uma vida de fidelidade a vós
como a dele, nós vos pedimos:
3. Para fazermos brilhar a luz de
vossa Palavra em todas as realidades sociais, nós vos pedimos:
4. Para que as festas motivadas por
São João Batista e outros santos
populares favoreçam o louvor a
vós e a comunhão fraterna, nós
vos pedimos:
5. Para que, como pede o Papa, os
migrantes sejam acolhidos, protegidos, promovidos e integrados
nas comunidades a que se dirigem, nós vos pedimos:
6. ....
P. No Ano Nacional do Laicato, rezemos: Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo,
A. Nós vos agradecemos pelos
dons, vocações, ministérios e
serviços vividos pelos membros
do vosso povo para o bem comum, a missão evangelizadora
e a transformação social, a serviço do vosso Reino.
P. Nós vos louvamos pela presença
e organização dos cristãos leigos e
leigas no Brasil, sujeitos eclesiais,
testemunhas de fé, santidade e
ação transformadora.
A. Nós vos pedimos que todos os
batizados atuem como sal da
terra e luz do mundo na família, no trabalho, na política e na
economia, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em
toda nossa casa comum. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim.: Com as oferendas do altar,
apresentemos a Deus as expectativas dos migrantes em busca de
acolhimento e de condições de
vida.
A. (Nº 212) Ref. Eu venho trazer
pra junto do altar/:o que fui colher no meu caminhar.:/
1. A sede de amor de todos irmãos/ te oferto, Senhor, com vinho e com pão.
2. Oferto a criança, o jovem, o velho,/ a paz, a esperança na luz

do Evangelho.
3. Eu trago, também, ao teu santo
altar/ os passos de quem te quer
anunciar.
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, acorremos ao altar com
os nossos dons, celebrando com
a devida honra o nascimento de
São João Batista, que anunciou
a vinda do Salvador do mundo,
e o mostrou presente entre os homens. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística V
Prefácio: A missão do precursor
(Missal p. 496 e 601)
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. Proclamamos,
hoje, as maravilhas que operastes
em São João Batista, precursor de
vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os
nascidos de mulher. Ainda no seio
materno, ele exultou com a chegada do salvador da humanidade
e seu nascimento trouxe grande
alegria. Foi o único dos profetas
que mostrou o cordeiro redentor.
Batizou o próprio autor do batismo, nas águas assim santificadas
e, derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de
Cristo. Por essa razão, unidos aos
anjos e a todos os santos, nós vos
aclamamos, jubilosos, cantando a
uma só voz.
A. (Nº 243 - solo e repetição) Santo, santo, santo é o Senhor!/ Ó
Deus do universo, Deus nosso
criador!/ No céu, na terra brilha o esplendor/ de tua imensa
glória, ó Deus, nosso Senhor!/
Bendito seja aquele que vem, /
aquele que vem vindo em nome
do Senhor!/ Hosana, hosana,
hosana, ó salvador!/ Ó vem nos
perdoar no teu imenso amor!/ Ó
vem nos consolar no teu imenso
amor!
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo

conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas
ofertas se mudem no Corpo † e
no Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer
este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: O Cordeiro de Deus que
João Batista indicou para os seus
discípulos se dá a nós no altar
como alimento para vivermos
nossa missão.
A. (Nº 283) 1. É bom estarmos
juntos à mesa do Senhor/ e, unidos na alegria, partir o pão do
amor.
Ref. Na vida caminha quem come
deste pão./ Não anda sozinho
quem vive em comunhão.
2. Embora sendo muitos, é um
o nosso Deus./ Com ele vamos
juntos, seguindo os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o corpo do
Senhor;/ que, em nós, o mundo
veja a luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora, ao
povo o pão do céu;/ porém, nos
dá agora o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão,/ se formos
para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar/ quem quer no dia-a-dia
o amor testemunhar.

P. OREMOS! Restaurados, ó

Leituras da Semana:

Deus, à mesa do cordeiro di- dia 25, 2ª-feira. 2Rs 17,5-8.13vino, concedei que a vossa 15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5;
Igreja, alegrando-se pelo nas- dia 26, 3ªf, 2Rs 19,9b-11.
cimento de São João Batista, 14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt
reconheça no Cristo, por ele 7,6.12-14; dia 27, 4ªf, 2Rs 22,8anunciado, Aquele que nos 13;23,1-3; Sl 118(119); Mt 7,15faz renascer. Por Cristo, nos- 20; dia 28, 5ªf, 2Rs 24,8-17; Sl
78(79); Mt 7,21-29; dia 29, 6ªf,
so Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos - Compromisso/envio)
Anim.: João Batista, cujo nascimento celebramos, viveu com
fidelidade e humildade a sua missão. Façamos como ele, com atenção especial aos migrantes.
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero
estar./ Sempre ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos mostre a sua face, vos
dê a sua paz e vos abençoe Deus
benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria do Senhor vos mantenha ardorosos e fiéis na missão;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Ref.: (542) A voz de Deus chegou
a nós:/ João Batista, o precursor! / Em sua vida preparou / o
bom caminho do Senhor.
1. Andava pelas estradas, pregando a conversão. /:Sonhava
com um mundo novo, sem injustiça e sem divisão.:/
2. A pele de animais usava para
vestir. /:O gosto do mel silvestre
desde menino pôde sentir.:/
3. Brigava pela justiça sem nunca
desanimar. /:“A planta que não
der fruto será cortada, se queimará!”:/
4. Vivia com humildade, o Cristo
veio anunciar. /:“Nem mesmo
suas sandálias tinha coragem de
desatar.”:/
5. O Cristo foi batizado nas águas
do rio Jordão. /:As mãos de
João Batista abençoaram o salvador.:/

2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt
8,1-4; dia 30, sáb.: At 3,1-10;
Sl 18(19); Jo 21,15-19; dia 1º,
dom., 13º TC-B, solenidade de
S. Pedro e S. Paulo: At 12,1-11;
Sl 33(34);2Tm 4,6-8.17-18; Mt
16,13-19 (Tu és Pedro).

Lembretes:
- Terça-feira, 09h, reunião dos
bispos, coord. de pastoral, representantes dos presb. e leigos
da Prov. Ecl. de Passo Fundo,
no Centro Dioc. de Erexim,
tendo como um dos assuntos a
Iniciação à Vida Cristã; reunião
da assessoria reg. do serviço de
evang. da juv. na sede do Secr.
Reg. da CNBB.
- Quarta-feira, às 14h, visita past.
com encontro das lideranças na
Par. N. Sra. do Rosário, Barão de
Cotegipe.
- Sábado, 08h30min, reunião do
Cons. Dioc. de Past., no Seminário de Fátima.
- Domingo – solenidade de S. Pedro e S. Paulo, dia do Papa, coleta “Óbolo de São Pedro”, em
favor das obras de caridade do
Papa; às 10h, missa festiva na
igr. S. Pedro, Erechim, em comemoração dos 60 anos da Paróquia.
Leituras da Semana:
dia 25, 2ª-feira. 2Rs 17,5-8.1315ª.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5;
dia 26, 3ªf, 2Rs 19,9b-11.
14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt
7,6.12-14; dia 27, 4ªf, 2Rs 22,813;23,1-3; Sl 118(119); Mt 7,1520; dia 28, 5ªf, 2Rs 24,8-17; Sl
78(79); Mt 7,21-29; dia 29, 6ªf,
2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt
8,1-4; dia 30, sáb. At 3,1-10;
Sl 18(19); Jo 21,15-19; dia 1º,
dom., 13º TC-B, solenidade de
S. Pedro e S. Paulo: At 12,1-11;
Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt
16,13-19 (Tu és Pedro).

Dia do Papa
“Óbolo de São Pedro”:
Na solenidade de São Pedro e São
Paulo, em muitos lugares, dia 29
de junho, no Brasil no domingo
seguinte, celebra-se o Dia do
Papa “com pregações e orações
que traduzam amor, veneração,
respeito e obediência ao Vigário de Cristo na terra, Cabeça
da Santa Igreja universal, e com
piedosas e generosas ofertas
para o Óbolo de São Pedro”,
que o Papa destina a gestos de
solidariedade em necessidades
especiais.
Sobre João Batista
(Papa Bento XVI, 29/8/2012)
O nascimento de João Batista é
marcado pela oração: o cântico
de louvor, de alegria e de ação
de graças, que Zacarias eleva
ao Senhor, o Benedictus, exalta a ação de Deus na história e
mostra profeticamente a missão
do seu filho João: preceder o Filho de Deus feito carne a fim de
preparar os seus caminhos (cf.
Lc 1,67-79). Toda a existência
do Precursor de Jesus é alimentada por um relacionamento com
Deus, especialmente no tempo
transcorrido no deserto (cf. Lc
1,80).
João Batista inicia a sua pregação
com o claro convite a preparar o
caminho para acolher o Senhor,
através de uma mudança radical
do coração (cf. Lc 3, 4). Não se
limita, porém, a pregar a penitência e a conversão. Reconhecendo Jesus como o “Cordeiro
de Deus” que veio tirar o pecado
do mundo (Jo 1, 29), ele tem a
profunda humildade de mostrar
em Jesus o verdadeiro Enviado
de Deus, afastando-se para que
Cristo cresça e seja ouvido e
seguido. O Batista testemunha
com o sangue a sua fidelidade
aos mandamentos de Deus, sem
ceder nem retroceder, cumprindo até o fim a sua missão.
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