
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 27º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 07.10.2018

- A união indissolúvel do amor matrimonial  
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino” 
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE              Ano 40 - Nº 2359            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS

A.  (Canto Lit. 
2018/28) Ref. 
Fraternidade é 
superar a vio-
lência!/ É der-
ramar, em vez 
de sangue, mais 

perdão!/ É fermentar na huma-
nidade o amor fraterno!/: Pois 
Jesus disse que “somos todos ir-
mãos”:./ 

Anim.: Já dentro da novena de nos-
sa Romaria Diocesana sobre os 
cristãos leigos e leigas a serviço da 
vida e da paz, no início do mês das 
missões, recordando São Francis-
co de Assis, louvamos a Deus que, 
em seu projeto de salvação, criou 
homem e mulher para viverem a 
união do amor numa aliança para 
sempre. 

A. (Canto Lit. 2018/27) /: “Sal da 
terra e luz do mundo”,/ o Senhor 
nos chama e nos envia!/ Teste-
munhas do seu Reino em toda a 
parte,/ vivendo a fé no amor e na 
alegria!:/ 

1. Membros da Igreja que é o Cor-
po de Cristo,/ na graça abundan-
te do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na história, 
no mundo,/ sinais de esperança 
num campo fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igre-
ja em saída,/ fiéis ao chamado, 
em nossa vida!

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

A. Amém.
P. Que a graça de Deus Pai, o amor 

de Cristo, nossa paz, e a luz do Es-
pírito Santo estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... Mês das missões – Enviados 

para testemunhar o Evangelho da 

paz – “Vós sois todos irmãos” – 
Mt 23,8 / novena da Romaria de 
Fátima – Cristãos leigos e leigas, 
como Maria, a serviço da vida e 
da paz – “Vós sois o sal da terra 
e a luz do mundo” – Mt 5,13-14 
/ Dia de oração pelas vocações e 
da partilha / conclusão da Semana 
Nacional da Vida: A fecundidade 
do amor na família ... / dia das elei-
ções / segunda-feira, dia do nasci-
turo / desde quarta-feira até o dia 
28, XV Assembleia Ordinária do 
Sínodo dos Bispos – Os jovens, a 
fé e o discernimento vocacional..../ 
sexta-feira, N. Sra. Aparecida, dia 
da criança)

Ato penitencial 
P. Vivemos o tempo especial de re-

novação da fé de nossa romaria 
anual. Acolhamos o convite de 
Deus à conversão e à penitência, 
peçamos-lhe perdão de nossas fal-
tas e que nos ajude a testemunhar o 
Evangelho da Paz. (Pausa) 

L. Senhor, que nos criastes para a 
comunhão de filhos vossos e de 
irmãos uns dos outros, tende pie-
dade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos convidais a aco-

lhermos vosso Reino na simplici-
dade das crianças, tende piedade 
de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, nossa paz e fonte de re-

conciliação, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus, Pai benigno e amoroso, te-

nha compaixão....

Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas al-

turas! 
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 comu-
nhão!

P. OREMOS. Ó Deus eterno e 
todo-poderoso, que nos con-
cedeis no vosso imenso amor 
de Pai mais do que merece-
mos e pedimos, derramai so-
bre nós a vossa misericórdia, 
perdoando o que nos pesa 
na consciência e dando-nos 
mais do que ousamos pedir. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 27º DTC-B, 

Paulinas-Paulus, p. 655-658).
Anim. No projeto original de Deus, 

a união matrimonial no amor é 
indissolúvel. Esta verdade é com-
preensível na simplicidade das 
crianças e sustentada pela graça 
divina.

1ª Leitura: Gn 2,18-24 
L. Leitura do Livro do Gênesis.
O Senhor Deus disse: “Não é bom 

que o homem esteja só. Vou dar-
-lhe uma auxiliar semelhante a 
ele”.  Então o Senhor Deus for-
mou da terra todos os animais 
selvagens e todas as aves do céu, 
e trouxe-os a Adão para ver como 
os chamaria; todo o ser vivo te-
ria o nome que Adão lhe desse. 
E Adão deu nome a todos os ani-



mais domésticos, a todas as aves 
do céu e a todos os animais sel-
vagens; mas Adão não encontrou 
uma auxiliar semelhante a ele. 
Então o Senhor Deus fez cair um 
sono profundo sobre Adão. Quan-
do este adormeceu, tirou-lhe uma 
das costelas e fechou o lugar 
com carne.  Depois, da costela 
de Adão, o Senhor Deus formou 
a mulher e conduziu-a a Adão. E 
Adão exclamou: “Desta vez, sim, 
é osso dos meus ossos e carne de 
minha carne! Ela será chamada 
‘mulher’ porque foi tirada do ho-
mem”. Por isso, o homem deixará 
seu pai e sua mãe e se unirá à sua 
mulher, e eles serão uma só car-
ne. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 127(128)
S. O Senhor te abençoe de Sião, 

cada dia de tua vida.
A. O Senhor te abençoe de Sião, 

cada dia de tua vida.
S. 1. - Feliz és tu se temes o Senhor* 

e trilhas seus caminhos! - Do tra-
balho de tuas mãos hás de viver,* 
serás feliz, tudo irá bem!

2. - A tua esposa é uma videira bem 
fecunda* no coração da tua casa; 
- os teus filhos são rebentos de oli-
veira* ao redor de tua mesa. 

3. - Será assim abençoado todo ho-
mem* que teme o Senhor. - O Se-
nhor te abençoe de Sião,* cada dia 
de tua vida, 

4. - para que vejas prosperar Jerusa-
lém,* e os filhos dos teus filhos. - Ó 
Senhor, que venha a paz a Israel,* 
que venha a paz ao vosso povo!

2ª Leitura: Hb 2,9-11 
L. Leitura da Carta aos Hebreus. 
Irmãos: 
Jesus, a quem Deus fez pouco me-

nor do que os anjos, nós o vemos 
coroado de glória e honra, por ter 
sofrido a morte. Sim, pela graça 
de Deus em favor de todos, ele 
provou a morte. Convinha de 
fato que aquele, por quem e para 
quem todas as coisas existem, e 
que desejou conduzir muitos fi-
lhos à glória, levasse o iniciador 
da salvação deles à consumação, 
por meio de sofrimentos. 

Pois tanto Jesus, o Santificador, 
quanto os santificados, são des-

cendentes do mesmo ancestral; 
por esta razão, ele não se enver-
gonha de os chamar irmãos. – Pa-
lavra do Senhor. 

A. Graças a Deus! 

Evangelho: Mc 10,2-16 
A. Aleluia... 
L. Se amarmos uns aos outros, Deus 

em nós há de estar; e o seu amor 
em nós se aperfeiçoará. 

A. Aleluia... 
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, alguns fariseus 

se aproximaram de Jesus. Para 
pô-lo à prova, perguntaram se era 
permitido ao homem divorciar-se 
de sua mulher. Jesus perguntou: 
“O que Moisés vos ordenou?” Os 
fariseus responderam: “Moisés 
permitiu escrever uma certidão de 
divórcio e despedi-la”.  Jesus en-
tão disse: “Foi por causa da du-
reza do vosso coração que Moisés 
vos escreveu este mandamento. No 
entanto, desde o começo da cria-
ção, Deus os fez homem e mulher. 
Por isso, o homem deixará seu 
pai e sua mãe e os dois serão uma 
só carne. Assim, já não são dois, 
mas uma só carne. Portanto, o que 
Deus uniu, o homem não separe!” 
Em casa, os discípulos fizeram, 
novamente, perguntas sobre o 
mesmo assunto. Jesus respondeu: 
“Quem se divorciar de sua mu-
lher e casar com outra, cometerá 
adultério contra a primeira. E se 
a mulher se divorciar de seu ma-
rido e casar com outro, cometerá 
adultério”. Depois disso, traziam 
crianças para que Jesus as tocas-
se. Mas os discípulos as repreen-
diam. Vendo isso, Jesus se aborre-
ceu e disse: “Deixai vir a mim as 
crianças. Não as proibais, porque 
o Reino de Deus é dos que são 
como elas. Em verdade vos digo: 
quem não receber o Reino de Deus 
como uma criança, não entrará 
nele”. Ele abraçava as crianças 
e as abençoava, impondo-lhes as 
mãos. - 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 to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial 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 
direita do Pai. E de novo há de 
vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu Reino 
não terá fim. 

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

de 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 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. Em comunhão de oração com os 

romeiros da novena de Fátima, 
apresentemos a Deus nossas pre-
ces comunitárias.

A. (Nº 198) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor.

L. 1. Concedei-nos, ó Deus, viver-
mos intensamente a mensagem de 
Nossa Senhora em Fátima, na ora-
ção, na conversão e na penitência; 
nós vos pedimos.

2. Fazei, ó Deus, que o Ano Nacio-
nal do Laicato suscite condições 
favoráveis para sermos “sal da ter-
ra e luz do mundo”, a serviço da 



vida e da paz; nós vos pedimos.
3. Ó Deus, estendei a proteção cari-

nhosa da Mãe de Fátima sobre os 
doentes e idosos e sobre nós para 
vivermos a inclusão e o respeito 
para com eles; nós vos pedimos.

4. Fortalecei com vossa graça, ó Pai, 
os missionários, especialmente os 
que sofrem perseguições, e dai 
vossa luz aos participantes do Sí-
nodo dos Bispos sobre a juventu-
de; nós vos pedimos.

5. Confirmai-nos em nosso com-
promisso com a vida, fruto da fe-
cundidade do amor, trabalhando 
por condições de sobrevivência a 
quem vai nascer; nós vos pedimos.

6. No espírito de oração proposto 
pela “ação evangelizadora cada 
comunidade, uma nova vocação”, 
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 convidadas. 
Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-
ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Apresentemos a Deus, na 

oferta do altar, a vida dos casais, 
com suas alegrias e dificuldades, 
na graça da aliança conjugal no 
amor. 

A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. 
Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
revestes o mundo da mais fina 
flor;/ restauras o fraco que a ti 
se confia/ e junto aos irmãos, em 
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai e 
Senhor,/ Por tua bondade, rece-
be o louvor!:/

2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
por quem aprendeu o gesto de 
amor:/ colher a fartura e ter a 
beleza/ de ser a partilha dos fru-
tos da mesa.

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

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

P. Acolhei, Senhor, nós vos 
pedimos, o sacrifício que 
instituístes; e, pelos sagrados 
mistérios que celebramos em 
vossa honra, dignai-vos com-
pletar a santificação daqueles 
que salvastes. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Pref. domingos TC V
(Missal, p. 432)

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. Vós criastes o 
universo e dispusestes os dias e 
as estações. Formastes o homem 
e a mulher à vossa imagem e a 
eles submetestes toda criação. Li-
bertastes os fiéis do pecado e lhes 
destes o poder de vos louvar, por 
Cristo, Senhor nosso. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, can-
tando (dizendo) a uma só voz...

A. (Nº 236) Ref. Santo, Santo, San-
to, sois vós, Senhor nosso Deus!

1. O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória.

2. Hosana, hosana, hosana, hosa-
na nas alturas.

3. Bendito o que vem, bendito, em 
nome do Senhor.

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue 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 CO-
MEI: 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 DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, 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 momen-
to, 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 ofer-
ta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofere-
cidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

A. O Espírito nos una num só cor-
po!

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 Je-
sus!

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 Je-
sus!

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 eter-
na!

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

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

P. E a nós, que agora estamos reuni-
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dos 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 amor, continuamente re-

novado, mantém a união da famí-
lia e é fonte de alegria permanente 
para ela. Pela doação, pela oração, 
pela Palavra de Deus e, pincipal-
mente, pela Eucaristia nos forta-
lecemos para viver tudo o que nos 
une.  

A. (Canto Lit. 2015/18 – H. Rom. 
2014) 1. Que renovemos a nossa 
família/ pelos valores do amor e 
da fé,/ tendo o modelo daquela 
família/ que foi Jesus, com Ma-
ria e José./ 

Ref. /:Seja a família, de verdade,/ 
comunidade onde vive o Senhor,/ 
no testemunho de sua palavra:/ 
“Permanecei no meu amor”!:/

2. Nossas famílias, em renovação,/ 
evangelizem, mostrando Jesus./ 
Na relação ‘pais e filhos e

irmãos’,/ da esperança e da vida 
Ele é Luz.

3. Assim também se renove a pa-
róquia,/ comunidade de Cristo 
que é./ Que seja, como as nossas 
famílias,/ educadora do amor e 
da fé!

4. Que nos renove o amor de Ma-
ria/ que, há muitos anos, fez a 
aparição,/ e que pediu, por um

mundo de paz,/ que se fizesse bem 
mais oração.

P. OREMOS! Possamos, ó Deus, 
onipotente, saciar-nos do pão 
celeste e inebriar-nos do vi-
nho sagrado, para que seja-
mos transformados naquele 
que agora recebemos. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso) 

Anim. A novena e a romaria do Ano 
do Laicato destacam a presença 
dos leigos e leigas em diversos 
ambientes sociais. Sejamos todos, 

por primeiro, sal e luz em nossas 
famílias. 

A. (Canto Lit. 2015/21) /:Cuide-
mos da nossa família!:/ /:Famí-
lia: Santuário do amor e da fé!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos conceda sua paz, vos 

conserve na união, vos dê a sim-
plicidade das crianças para acolher 
seu Reino e vos abençoe Deus de 
ternura e bondade, Pai e Filho e 
Espírito Santo.  

A. Amém. 
P. O amor de Deus seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

HINO DA 67ª ROMARIA DE 
FÁTIMA - Pe. José Carlos Sala

Ref. De nossos anseios, Maria se 
compraz,/ /:nos faz mensageiros 
da vida e da paz!:/

1. Ir ao encontro de quem preci-
sa/ uma palavra, a mão amiga./ 
Ser sal e luz, levar esperança,/ e 
o Reino anunciar.

2. Configurados a Jesus Cristo/ 
e convocados pelo batismo,/ so-
mos discípulos missionários / vi-
vendo a paz e o amor. 

Novena da Romaria:
14h, Santuário, terço, missa e confis-

sões; 17h45, terço na Catedral; 18h, 
terço e missa no Santuário; 20h, 
procissão da Catedral ao Santuário 
e missa campal; todos os dias: das 
14 às 22h, confissões. Dia 13, sába-
do, procissão luminosa.

Para as crianças:
espaço próprio todas as noites, a 

partir das 19h, na sala atrás do 
Santuário; romaria da criança: 
sábado, 13/10, 09h, procissão da 
Praça Jayme Lago (Bombeiros) ao 
Santuário, com missa. “As crian-
ças, como Maria, a serviço da vida 
e da paz”. Pede-se às crianças le-
var brinquedo e roupa de crianças, 
especialmente fraldas. Programa 
do dia da Romaria (14/10): - 
Missas no Santuário: 06h, 07h, 
08h, 12h30, 16h e 19h. Na Cate-
dral: 08h e 18h. Procissão e missa 
campal: 09h. Terço meditado na 
esplanada: 14h. Bênção com o 

Santíssimo, da saúde e dos obje-
tos religiosos: 14h30.

Ministros:
Pede-se a presença do maior núme-

ro possível para servir a sagrada 
comunhão em todas as tardes e 
noites da novena e no dia da ro-
maria. 

‘Ave Maria’ nas Rádios – durante 
a novena, às 18h, com reflexão so-
bre o enfoque de cada dia.

Romaria em Rádio e Internet:
 programação, informações, pelo 

site: www.diocesedeerexim.org.br 
Missas, pelas redes sociais, pela 
Rádio Virtual FM 104.7, pela Di-
fusão Sul Rio Grandense AM 650 
e pela Aratiba AM 900 e seus sites, 
bem como de outras, especialmen-
te no dia da Romaria. 

Lembretes:
- Segunda-feira, dia do nascituro. 

/ - Até domingo, novena da 67ª 
Romaria de Fátima. / - Sexta-fei-
ra,12, N. Sra. Aparecida – Dia da 
Criança. / - Sábado, Romaria da 
Criança. / - Domingo, 67ª Romaria 
Diocesana de Fátima. Até o dia 28, 
15ª Assembleia Geral do Sínodo 
dos Bispos sobre a juventude.

Leituras da semana:
dia 08/10, 2ªf, Gl 1,6-12; Sl 

110(111) Lc 10,25-37; dia 09/10, 
3ªf, S. Dionísio e Comps. Mts. e 
São João Leonardi: Gl 1,13-24; Sl 
138(139); Lc 10,38-42; dia 10/10, 
4ªf, Gl 2,1-2.7-14; Sl 116(117); 
Lc 11,1-4; dia 11/10, 5ªf, S. João 
XXIII: Gl 3,1-5; Cânt. Lc 1,69-
70.71-72.73-75; Lc 11,5-13; dia 
12/10, 6ªf, N. Sra. da Conceição 
Aparecida Est 5,1b-2;7,2b-3; Sl 
44(45); Ap 12,1.5.13ª.15-16a; Jo 
2,1-11 (bodas de Caná); dia 13/10, 
sáb.: Gl 3,22-29; Sl 104(105); Lc 
11,27-28; dia 14/10, dom., 28º 
TC-B, leituras da Romaria: Dt 
30,15-20; 1Cor 12,4-11; Lc 1-46-
56 (Cântico do Magnificat).

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
http://www.diocesedeerexim.org.br


Comunidade em Oração 
Liturgia para 28º DTC-B - 67ª Romaria de N. Sra. de Fátima – 14.10.2018

- Cristãos leigos/as, como Maria, a serviço da vida e da paz – “Vós sois o sal da terra e a luz do mundo
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino” 
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica:  BRANCO             Ano 40 - Nº 2360          Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2016/16) Ref. 
/:Maria, Mãe 
do puro amor,/ 
rogai por nós, 
Rainha da 

paz!:/ Anim.: Unidos aos irmãos 
e irmãs de muitas comunidades 
do Brasil em romaria a Nossa 
Senhora, celebramos a da nossa 
Diocese, no Ano Nacional do Lai-
cato, pedindo a ela que nos ajude 
a todos, especialmente aos leigos 
e leigas, a sermos sal da terra e luz 
do mundo a serviço da vida e da 
paz, como missionários e missio-
nárias de Cristo, como lembra o 
mês das missões. 

A. (Canto Lit. 2018/27) /: “Sal da 
terra e luz do mundo”,/ o Se-
nhor nos chama e nos envia!/ 
Testemunhas do seu Reino em 
toda a parte,/ vivendo a fé no 
amor e na alegria!:/ 

1. Membros da Igreja que é o 
Corpo de Cristo,/ na graça 
abundante do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na histó-
ria, no mundo,/ sinais de espe-
rança num campo fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igre-
ja em saída,/ fiéis ao chamado, 
em nossa vida!

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

A. Amém. 
P. Que a graça de Deus, nosso Pai, 

o amor de Cristo, nossa paz, a luz 
do Espírito Santo, que nos une em 
comunhão fraterna, estejam con-
vosco.

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

A vida na liturgia
P. (... Mês das missões – Envia-

dos para testemunhar o Evan-

gelho da paz – “Vós sois todos 
irmãos” – Mt 23,8 / Romaria de 
Fátima – Cristãos leigos e leigas, 
como Maria, a serviço da vida e 
da paz – “Vós sois o sal da terra 
e a luz do mundo” – Mt 5,13-14 
/ desde o dia 03 até o dia 28, XV 
Assembleia Ordinária do Sínodo 
dos Bispos – Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional... / tem-
po de crismas em muitas comuni-
dades...)

Ato penitencial 
P. A Mãe de Jesus se colocou to-

talmente a serviço de Deus e dos 
irmãos. Como ela, a partir de nos-
so batismo, temos a missão de 
promover a vida e a paz e de ser 
sal da terra e luz do mundo. No 
clima penitencial da Romaria, in-
voquemos a misericórdia divina 
por nem sempre vivermos esta 
missão.

S. Senhor, que nos dais este tempo 
especial de reconciliação para vi-
vermos como irmãos, tende pie-
dade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo que nos garantis a verda-

deira vida e a paz que o mundo 
não pode dar, tende piedade de 
nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos chamais a ser-

mos sal, luz e fermento de uma 
nova sociedade, justa e fraterna, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, fonte de perdão e de paz...
A. Amém. 

Hino de louvor
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 Criador 
e Pai, que nos destes a Mãe 
de vosso Filho como nos-
sa mãe, concedei-nos que 
seguindo os ensinamentos 
vosso Filho nos dediquemos 
totalmente a serviço da vida 
e da paz. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Como visitou sua prima Isa-

bel, Maria acompanha a todos nós 
na missão de sermos sal da terra e 
luz do mundo, colocando em co-
mum nossos dons e optando sem-
pre pela vida.

1ª Leitura: Dt 30,15-20
(Lecionário Semanal, p. 156-157)

L. Leitura do Livro do Deuteronô-
mio.  

Moisés falou ao povo dizendo: “Vê 
que eu hoje te proponho a vida e 
a felicidade, a morte e a desgra-
ça. Se obedeceres aos preceitos 
do senhor teu Deus, que eu hoje 
te ordeno, amando ao Senhor teu 
Deus, seguindo seus caminhos e 
guardando seus mandamentos, vi-
verás e te multiplicarás, e o Senhor 
teu Deus te abençoará na terra em 
que vais entrar, para possuí-la. Se, 
porém, o teu coração se desviar 
e não quiseres escutar, e se, dei-
xando-te levar pelo erro, adorares 
deuses estranhos e os servires, eu 
vos anuncio hoje que certamente 
perecereis. Não vivereis muito 
tempo na terra onde ides entrar, 
depois de atravessar o Jordão, 
para ocupá-la. Tomo hoje o céu e 
a terra como testemunhas contra 



vós de que vos propus a vida e a 
morte, a bênção e a maldição. Es-
colhe, pois a vida, para que vivas 
tu e teus descendentes, amando ao 
Senhor teu Deus, obedecendo à 
sua voz e apegando-te a ele – pois 
ele é a tua vida e prolonga os teus 
dias, a fim de que habites na terra 
que o Senhor jurou dar a teus pais, 
Abrão, Isaac e Jacó. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo 
S. E escolhe, pois, a vida e, então, 

tu viverás!
A. E escolhe, pois, a vida e, então, 

tu viverás!
1. Confia no Senhor e faze o bem/ 

e sobre a terra habitarás em segu-
rança./Coloca no Senhor tua ale-
gria,/ e ele te dará o que pedir teu 
coração. 

2. O senhor cuida da vida dos ho-
nestos,/ e sua herança permanece 
eternamente./ É o Senhor quem 
firma os passos dos mortais,/ é 
o Senhor quem os sustenta pela 
mão. 

3. Afasta-te do mal e faze o 
bem,/ pois a força do homem jus-
to é o Senhor./ Confia em Deus 
e segue sempre seus caminhos;/ 
escolhe, pois, a vida e, então, tu 
viverás. 

2ª Leitura: 1Cor 12,4-11
(Lecionário Dominical Paulina-

-Paulus, 2º DTC-C, p. 880)
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.  
Irmãos: Há diversidade de dons, 

mas um mesmo é o Espírito. 
Há diversidade de ministérios, 
mas um mesmo é o Senhor. Há 
diferentes atividades, mas um 
mesmo Deus que realiza todas 
as coisas em todos. A cada um é 
dada a manifestação do Espírito 
em vista do bem comum. A um é 
dada pelo Espírito a palavra da 
sabedoria. A outro, a palavra da 
ciência segundo o mesmo Espíri-
to. A outro, a fé no mesmo Espí-
rito. A outro, o dom de curas no 
mesmo Espírito. A outro, o poder 
de fazer milagres. A outro, profe-
cia. A outro, discernimento de es-

píritos. A outro, falar línguas es-
tranhas. A outro, a interpretação 
de línguas. Todas estas coisas as 
realiza um e o mesmo Espírito, 
que distribui a cada um confor-
me quer. - Palavra do Senhor. 

Evangelho: Lc 1,46-56
(Lecionário Dominical p. 1039-

1040)
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. “Bem-aventurada aquela que 

acreditou, porque será cumprido o 
que o Senhor lhe prometeu”.

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, Maria disse: “A 

Minha alma engrandece o Se-
nhor, e o meu Espírito se alegra 
em Deus, meu Salvador, porque 
olhou para a humildade de sua 
serva. Doravante todas as gera-
ções me chamarão bem-aventu-
rada, porque o Todo-poderoso fez 
grandes coisas em meu favor. O 
seu nome é santo, e sua miseri-
córdia se estende, de geração em 
geração, a todos os que o respei-
tam. Ele mostrou a força de seu 
braço: dispersou os soberbos de 
coração. Derrubou do trono os 
poderosos e elevou os humildes. 
Encheu de bens os famintos, e 
despediu os ricos de mãos vazias. 
Socorreu Israel, seu servo, lem-
brando-se de sua misericórdia, 
conforme prometera aos nossos 
pais, em favor de Abraão e de sua 
descendência, para sempre”. Ma-
ria ficou três meses com Isabel; 
depois voltou para casa. - Pala-
vra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Um dos pedidos de Nossa Se-
nhora em Fátima foi o da oração. 
Apresentemos a Deus, por inter-
cessão dela, nossas preces nesta 
Romaria diocesana. 

A. (Nº 198) Por Maria, escutai/ 
nossa prece, Senhor!

1. Concedei-nos, ó Deus, viver-
mos intensamente a mensagem de 
Nossa Senhora em Fátima, na ora-
ção, na conversão e na penitência; 
nós vos pedimos.

2. Fazei, ó Deus, que o Ano Nacio-
nal do Laicato suscite condições 
favoráveis para sermos “sal da 
terra e luz do mundo”, a serviço 
da vida e da paz; nós vos pedimos.

3. Ó Deus, estendei a proteção ca-
rinhosa da Mãe de Fátima sobre 
os doentes e os idosos e sobre nós 
para vivermos a inclusão e o res-
peito para com eles; nós vos pe-
dimos.

4. Ajudai, ó Deus, a todos os bati-
zados a serem autênticos e ardo-
rosos missionários, testemunhan-
do o Evangelho da paz; nós vos 
pedimos.

5. Assisti, ó Deus, com a luz do 
vosso Espírito, os participantes da 
Assembleia do Sínodo dos Bispos 
sobre a juventude; nós vos pedi-
mos

6. Acompanhai com vossa graça, 
Senhor, os professores para que 
realizem sua atividade com sabe-
doria e verdade; nós vos pedimos. 

7. Recompensai, Senhor, os cola-
boradores e voluntários dos diver-
sos serviços da Romaria de Fáti-
ma; nós vos pedimos.

P. Ó Deus, que tornastes a 
Mãe de vosso Filho sua dis-
cípula missionária, acolhei 
os pedidos que os romeiros, 
por intercessão dela, vos fa-
zem nestes dias e ajudai-os 
a irradiarem a luz da vossa 
verdade a serviço da vida e 
da paz. Por Cristo, nosso Se-
nhor!

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, por 

intermédio de Maria, a vida e ação 
dos leigos e leigas na Igreja e nos 
diversos ambientes sociais, bem 
como os trabalhos dos voluntários 
da Romaria e os sofrimentos dos 
doentes e idosos. 

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. Acolhei, ó Deus, as oferendas 
que vos apresentamos nesta ro-
maria diocesana e concedei ao 
povo que participa desta liturgia 
os dons para promover a vida e a 
paz. Por Cristo, nosso Senhor!

A. Amém.

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio:
Maria, servidora e discípula

P. Na verdade, Pai santo, é nos-
so dever dar-vos graças, é nossa 
salvação dar-vos glória, em todo 
tempo e lugar, e nesta celebração 
da bem-aventurada Virgem Maria 
engrandecer-vos com os dignos 
louvores. Maria é a vossa humil-
de servidora que acolheu em seu 
ventre maternal, Jesus Cristo, 
vosso Filho, Senhor nosso. E, ao 
mesmo tempo, ela é a discípula 
de vosso Filho que encorajou os 
apóstolos e continua sendo mo-
delo para nossos cristãos leigos e 
leigas engajados no mundo a ser-
viço da vida. Por esta razão, reu-
nidos em romaria diocesana, nos 
unimos a todos os anjos e santos, 
cantando a uma só voz: 

A. (Nº 250) 1. Santo é o Senhor! 
Santo é o Senhor!/ Santo é o Se-
nhor, para sempre. Amém!

2. Os céus e a terra proclamam 
tua glória,/ Tua glória procla-
mam pra sempre. Amém!

3. Bendito o que vem em nome 

de Deus!/ Hosana nos céus para 
sempre. Amém!

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: 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.

P. Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 

vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa (...), 
o nosso bispo (...), com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

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

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

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

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

A. Amém. 
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Nas romarias destes dias 

em nosso País, Maria congrega 
muitos filhos seus junto de seu 
Filho Jesus Cristo para renová-los 
na missão de serem fiéis discí-
pulos missionários dele.  Com o 
vigor do Pão do Altar, poderemos 
ser sal, luz e fermento onde quer 
que estejamos.

A. (Canto Lit. 2018/26) Vós sois 
o sal da terra, vós sois a luz do 
mundo,/ levai aos povos todos o 
amor, meu dom fecundo!/ Teu 
Reino, ó Jesus Cristo, queremos 
propagar,/ seguindo o teu exem-
plo, o mundo transformar!

1. Sendo membros do teu Corpo, 
que é a Igreja,/ cristãos leigos e 
leigas construímos nova história!

2. Instruídos por tua santa Pala-
vra,/ chamados e enviados para 
cumprir a missão!

2 - Instruídos por tua santa Pala-
vra,/ Chamados e enviados para 
cumprir a missão!

3 - Alimentados por teu Corpo e 
Sangue,/ Assumimos, com cora-
gem, a nossa vocação!

4 - “Chamados, antes de tudo, à 
santidade,/ Interpelados a viver a 
santidade no mundo!”

5 - “Sal da terra, luz do mundo, fer-
mento na massa”,/ Não deixamos 
de ser “ramos na Videira”!

6 - “Na família, no trabalho, na 
política,/ Em todos os âmbitos de 
atividade humana!”

7 - “Verdadeiros sujeitos eclesiais,/ 
Aptos a atuar na Igreja e na socie-
dade!”

P. OREMOS. Ó Deus de bon-
dade, o alimento sacramen-
tal que acabamos de receber 
nesta romaria diocesana nos 
transforme para estar a ser-
viço da vida e da paz. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)

Anim.: A Romaria nos convida a 
estarmos sempre, como Maria, a 
serviço da vida e da paz. Peçamos 
a ajuda dela em nossa missão.

A. (Canto Lit. 2017/18; Cantos de 
Maria/18) Ref. /:Ó mãe de Fáti-
ma, rogai por nós!/ Que em to-

das as famílias reinem o amor e 
a paz!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que nos criou para a convi-

vência pacífica, vos ajude a rejei-
tar qualquer forma de violência; 
vos ajude a viver o perdão a to-
dos; vos faça construtores de uma 
sociedade que defende a vida e 
cultiva a paz. E que vos abençoe, 
conduza e guarde o Deus da paz e 
da misericórdia: Pai e Filho e Es-
pírito Santo!

A. Amém. 
P. Com Maria, glorificai o Senhor 

todos os dias da vida; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Hino da 64ª Romaria de Fátima
– Letra e música: Pe. José Carlos 

Sala
1. Uma mensagem de paz/ ressoa 

com ternura em nosso coração./ É 
Deus a nos falar:/ “ó meus ama-
dos filhos, vinde à oração!”

Ref. /:Maria, Mãe do puro amor,/ 
rogai por nós, Rainha da paz!:/

2. Cristo é nossa paz/ e destruiu o 
muro da separação./ Pelo seu san-
gue e cruz,/ nós fomos resgatados, 
não há divisão. (Cfr. Ef 2,13-16)

3. Um só é o Senhor,/ Deus e Pai de 
todos, nosso Criador./ Nele somos 
irmãos,/vivamos a unidade em la-
ços de amor. (cfr. Ef 4,1-6)

 (Canto Lit. 2011/14) Ref. /:Bendi-
ta és tu, Maria,/ Mãe da Famí-
lia e Mãe da Igreja!/ Que o teu 
amor nos guarde,/ nos fortaleça 
e nos proteja!/:

1. Em nossas dores, nos conforta 
o teu olhar,/ o nosso grito sem-
pre estás a escutar./ Reconhe-
cemos teu amor tão verdadei-
ro,/ sempre socorres, com tuas 
mãos, o caminheiro.

2. Que nas famílias haja paz e 
união/ e todo o dia seja a hora 
do perdão!/ Que pais e filhos

se acolham com amor/ e não se 
esqueçam de servirem ao Se-
nhor!

3. Tua presença é fortaleza na 
missão/ que se renova em mo-
mentos de oração./ Dá-nos a

graça de seguirmos teu Jesus/ e ca-
minharmos no clarão de sua luz.

HINO DA 67ª ROMARIA DE 
FÁTIMA - Pe. José Carlos Sala

Ref. De nossos anseios, Maria se 
compraz,/ /:nos faz mensageiros 
da vida e da paz!:/

1. Ir ao encontro de quem preci-
sa/ uma palavra, a mão amiga./ 
Ser sal e luz, levar esperança,/ e 
o Reino anunciar.

2. Configurados a Jesus Cristo/ 
e convocados pelo batismo,/ so-
mos discípulos missionários / vi-
vendo a paz e o amor. 

Lembretes:
- Segunda e terça-feira, reunião dos 

coord. dioc. de Past., na sede do 
Reg. Sul 3 da CNBB, em Porto 
Alegre.

- Quinta-feira, 19h, reunião do Se-
tor das Past. Sociais, no Centro 
Dioc.

- Sábado, 08h30, reunião da equipe 
de coord. do Núcleo dos Relig. da 
Dioc. de Erexim, na comunidade 
das Irmãs Vicentinas, Erechim; 
17h, crismas na igreja N. Sra. da 
Salete, Três Vendas, Erechim.

- Domingo, Dia Mundial das Mis-
sões e da Pontifícia Obra da In-
fância Missionária, coleta missio-
nária; 09h, crismas na igreja N. 
Sra. da Salete, Três Vendas, Ere-
chim; 09h, crismas na igreja San-
ta Luzia, Atlântico, Erechim; 10h, 
crismas na igreja São Francisco 
de Assis, Mariano Moro.

Dia Mundial das Missões:
Domingo próximo, com orações, 

pregações e coleta em favor das 
Missões. 

Leituras da semana:
dia 15/10, 2ªf, Sta. Teresa de Je-

sus: Gl  4,22-24.26-27.31-5,1; Sl 
112(113); Lc 11,29-32; dia 16/10, 
3ªf, Sta. Edviges. e Sta. Margari-
da Maria Alacoque: Gl 5,1-6; Sl 
118(119); Lc 11,37-41; dia 17/10, 
4ªf, Sto. Inácio de Antioquia: Gl 
5,18-25; Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.cf.Jo 
8,12); Lc 11,42-46; dia 18/10, 
5ª, São Lucas Evangelista: 2Tm 
4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9; 
dia 19/10, 6ªf, Ss. João de Bré-
beuf, Isaac Jogues Comps. Mts 
e S. Paulo da Cruz: Ef 1,11-14; 
Sl 32(33); Lc 12,1-7; dia 20/10, 
sáb., Ef 1,15-23; Sl 8,2-3a.4-5.
6-7(R/.7); Lc 12,8-12; dia 21/10, 
Dom.: 29º TC-B: Is 53,10-11; Sl 
32(33); Hb 4,14-16; Mc 10,35-45 
(Os filhos de Zebedeu).



 (Sendo dia das 
missões, ver sím-
bolos alusivos, 
especialmente as 
cinco cores, em 
fitas ou em tecido 
ou papel maiores - 
azul, branco, verde, 

vermelho e amarelo, representando 
os cinco Continentes.)

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2015/1) Ref. Quero 

uma Igreja solidária,/ servidora 
e missionária,/ que anuncia e 
saiba ouvir./ A lutar por digni-
dade,/ por justiça e igualdade,/ 
pois “EU VIM PARA SERVIR”.

Anim.: Como missionários e mis-
sionários de Cristo, o Servo fiel do 
Pai, louvamos a Deus por todos os 
que colocam sua vida a serviço da 
missão da Igreja e com eles re-
novamos nosso compromisso de 
sermos, como pede o Ano Nacio-
nal do Laicato, sal terra e luz do 
mundo.  

A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que 
venho com amor e alegria!/ Vem 
provar misericórdia e perdão/ 
nesta fonte de esperança que 
sacia,/ te anima e te sustenta na 
missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre per-
doado./ Acolhe! Pois o amor te 
faz feliz./ Um povo que é mais 
dor do que pecado/ precisa mais 
de mãe que de juiz.

2. Deus, o Pai, me escolheu e me 
ungiu,/ para a todos Boa-Nova 
anunciar./ Para salvar quem o 
pecado destruiu;/ seu amor-mi-
sericórdia proclamar.  

3. Sou Pastor quando a ovelha 
se desvia;/ Sou a Porta sempre 
aberta a quem bater./ Do meu 
Pai eu sou a mão que acaricia;/ 
a ternura e o amor a quem vier. 

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

A. Amém. 
P. Que o amor de Deus nosso Pai, a 

paz de Cristo, que nos envia como 
seus missionários, com a luz e a 
força do Espírito santo, estejam 
convosco. 

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

A vida na liturgia
P. (...... Dia Mundial das missões 

e da Pontifícia Obra Missionária 
– Enviados para testemunhar o 
Evangelho da paz – “Vós sois to-
dos irmãos” – Mt 23,8 / Papa: jun-
tamente com os jovens, levemos 
o Evangelho a todos / desde o dia 
03 até o dia 28, XV Assembleia 
Ordinária do Sínodo dos Bispos – 
Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional..../ Dia Nacional da 
Juventude - “Juventude Cons-
truindo uma Cultura de Paz” e 
lema “Disse estas coisas para que 
em mim vocês tenham paz, neste 
mundo vocês terão aflições, con-
tudo tenham coragem, Eu venci o 
mundo” (Jo 16,33).

Ato penitencial 
P. Nossa preocupação deve ser 

“como podemos cumprir melhor 
a missão que nos foi confiada no 
Batismo, e isto implica estar dis-
postos a fazer renúncias até dar 
tudo.... não é que a vida tenha 
uma missão, mas a vida é uma 
missão”. Porque nem sempre pen-
samos e agimos assim, peçamos o 
perdão de Deus.

L. Senhor, que nos convidais a se-
guir-vos na renúncia e na doação, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.  
L. Cristo, que viestes para servir e 
dar a vida pela salvação de todos, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais a missão 

de anunciar a alegria da salvação, 

tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Hino de louvor 
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos 

altos céus, paz na terra aos seus 
amados./ A vós louvam rei celes-
te os que foram libertados.

Ref.: /:Glória a Deus! Glória a 
Deus!/ Glória ao nosso cria-
dor!:/

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos,/ damos 
glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.

3. Senhor nosso Jesus Cristo, 
unigênito do Pai,/ vós de Deus 
cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor,/ acolhei 
nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.

5. Vós somente sois o Santo, o Al-
tíssimo Senhor,/ com o Espírito 
Divino de Deus Pai o resplendor.

P. (Missa por várias necessidades, 
14ª, missal, p. 902) OREMOS. Ó 
Deus, que desejais a salva-
ção de todos e que cheguem 
ao conhecimento da verda-
de, vede a extensão da vos-
sa messe e enviai operários, 
para que o Evangelho seja 
anunciado a toda criatura. E 
fazei que o vosso povo, re-
unido pela palavra da vida 
e sustentado pela força dos 
sacramentos, possa cami-
nhar com alegria na estrada 
da salvação e do amor. PNS-
rJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 29º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 663-665).
Anim. Pelo Batismo, assumimos a 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 29º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 21.10.2018

- Discípulos e missionários de Cristo para servir a todos como ELE 
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino” 
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”            
Cor litúrgica: VERDE             Ano 40 - Nº 2361           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim - RS



missão de Jesus Cristo, que veio 
para servir e não para ser servido, 
indicando o mesmo caminho aos 
seus seguidores. 

1ª Leitura: Is 53,10-11 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías (53,10-11).
O Senhor quis macerá-lo com sofri-

mentos. Oferecendo sua vida em 
expiação, ele terá descendência 
duradoura, e fará cumprir com 
êxito a vontade do Senhor. Por 
esta vida de sofrimento, alcançará 
luz e uma ciência perfeita. Meu 
servo, o justo, fará justos inúmeros 
homens, carregando sobre si suas 
culpas. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 32(33)
S. Sobre nós venha, Senhor, a vos-

sa graça, pois, em vós, nós espe-
ramos. 

A. Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça, pois, em vós, nós 
esperamos. 

S. 1. - Pois reta é a palavra do Se-
nhor,* e tudo o que ele faz merece 
fé. - Deus ama o direito e a justi-
ça,* transborda em toda a terra a 
sua graça. 

2. - Mas o Senhor pousa o olhar 
sobre os que o temem,* e que 
confiam esperando em seu amor,* 
- para da morte libertar as suas vi-
das* e alimentá-los quando é tem-
po de penúria.

3. - No Senhor nós esperamos con-
fiantes,* porque ele é nosso auxí-
lio e proteção! - Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça,* da mesma 
forma que em vós nós esperamos!

2ª Leitura: Hb 4,14-16 
L. Leitura da Carta aos Hebreus. 
Irmãos: Temos um sumo-sacerdo-

te eminente, que entrou no céu, 
Jesus, o Filho de Deus. Por isso, 
permaneçamos firmes na fé que 
professamos. Com efeito, temos 
um sumo-sacerdote capaz de se 
compadecer de nossas fraquezas, 
pois ele mesmo foi provado em 
tudo como nós, com exceção do 
pecado. Aproximemo-nos, então, 
com toda a confiança, do trono da 
graça, para conseguirmos miseri-
córdia e alcançarmos a graça de 
um auxílio no momento oportuno. 

- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus. 
 

Evangelho: Mc 10,35-45 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. O Filho do Homem veio para 

dar a sua vida como resgate para 
muitos.

A. Aleluia...
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, Tiago e João, 

filhos de Zebedeu, foram a Jesus 
e lhe disseram: “Mestre, quere-
mos que faças por nós o que va-
mos pedir”.  Ele perguntou: “O 
que quereis que eu vos faça?” 
Eles responderam: “Deixa-nos 
sentar um à tua direita e outro à 
tua esquerda, quando estiveres 
na tua glória!” Jesus então lhes 
disse: “Vós não sabeis o que pe-
dis. Por acaso podeis beber o cá-
lice que eu vou beber? Podeis ser 
batizado com o batismo com que 
vou ser batizado?” Eles respon-
deram: “Podemos”.  E ele lhes 
disse: “Vós bebereis o cálice que 
eu devo beber, e sereis batizados 
com o batismo com que eu devo 
ser batizado. Mas não depende de 
mim conceder o lugar à minha di-
reita ou à minha esquerda. É para 
aqueles a quem foi reservado”.  
Quando os outros dez discípulos 
ouviram isso, indignaram-se com 
Tiago e João. Jesus os chamou e 
disse: “Vós sabeis que os chefes 
das nações as oprimem e os gran-
des as tiranizam. Mas, entre vós, 
não deve ser assim: quem quiser 
ser grande, seja vosso servo; e 
quem quiser ser o primeiro, seja o 
escravo de todos. Porque o Filho 
do Homem não veio para ser ser-
vido, mas para servir e dar a sua 
vida como resgate para muitos.” 
- 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 missão da Igreja se realiza com 

os enviados para evangelizar em 
todas as periferias do mundo, com 
a oração e a doação nos serviços 
e de recursos dos que permane-
cem nas comunidades. Dirijamos 
a Deus nossas preces pelos mis-
sionários e, depois, ofereçamos 
nossa oferta para suas atividades. 

A. (194) Ó Senhor, dono da mes-
se, escutai a nossa prece!

L. 1. Sustentai, ó Deus, vossa Igreja 
em sua missão no mundo inteiro 
de anunciar com ardor sempre re-
novado a alegria do “Evangelho 
da paz” a todas pessoas; nós vos 
pedimos.

2. Acompanhai sempre, Senhor, 
nosso Papa Francisco na condu-
ção da Igreja “em saída” a “teste-
munhar com esperança um mun-
do de justiça e diálogo, sem ódio e 
sem violência”; nós vos pedimos.

3. Suscitai, Senhor, novas vocações 
missionárias, entre leigos, con-
sagrados e ordenados, dispostos 
a sair para a missão onde mais é 
necessário; nós vos pedimos. 

4. Concedei, Senhor, aos integran-
tes do poder executivo, legislati-
vo e judiciário exercê-lo sempre 
como serviço a todos, especial-
mente aos excluídos; nós vos pe-
dimos.

5. ...
P. Pedindo pela Assembleia do Sí-

nodo dos Bispos sobre a juventu-
de, neste Dia Nacional da Juven-
tude, rezemos como o Papa Fran-
cisco sugere - Senhor Jesus, a tua 
Igreja em Sínodo dirige o olhar a 
todos os jovens do mundo.

A. Pedimos-te que, com coragem, 
assumam a própria vida, olhem 
para as realidades mais bonitas 



e mais profundas e conservem 
sempre um coração livre.

 P. Acompanhados por guias sábios 
e generosos, ajuda-os a responder 
à chamada que Tu diriges a cada 
um deles, para realizar o próprio 
projeto de vida e alcançar a feli-
cidade.

A. Mantém aberto o seu coração 
aos grandes sonhos tornando-
-os atentos ao bem dos irmãos. 
Como o Discípulo amado, tam-
bém eles permaneçam ao pé da 
Cruz para acolher a tua Mãe, 
recebendo-a como um dom de 
Ti. Sejam testemunhas da tua 
Ressurreição e saibam reconhe-
cer-te vivo ao lado deles anun-
ciando com alegria que Tu és o 
Senhor. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Agradecidos pelos missio-

nários e missionárias no mun-
do inteiro, apresentamos a Deus 
seu trabalho e ofereçamos nossa 
doação financeira no coleta pelas 
missões. 

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. Contemplai, ó Deus, a face do 
vosso Cristo, que se entregou para 
a salvação de todos a fim de que 
por ele, em todo o mundo, vosso 
nome seja engrandecido entre as 
nações, e um sacrifício único se 
ofereça por toda parte em vossa 
honra. Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.  

Oração Eucarística
diversas circunstâncias I

- A Igreja 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 reunis-
tes uma só Igreja de todos os po-
vos, línguas e nações. Vivificada 
pela força do vosso Espírito não 
deixais, por meio dela, de con-
gregar 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 com toda Igreja 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 gló-
ria está!/ Porque meu Deus é 
santo, a terra cheia de sua gló-
ria está./ Céus e terra passarão, 
mas tua palavra não passará!/ 
Céus e terra passarão, mas tua 
palavra não passará!/ Não, não, 
não passará! Não, não, não pas-
sará!

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.

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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus! 

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. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 
em N.). Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão 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 pro-
fético de unidade e de paz.
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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 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 Ma-
ria, São José, seu esposo, com os 
Apóstolos e Mártires, (com S.N.: 
Santo do dia ou Patrono) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, 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 nos alimenta com o 

Pão do Altar para sermos vigoro-
sos e fiéis na missão de testemu-
nhar o Evangelho da paz e que so-
mos todos irmãos, como lembra a 
campanha missionária deste ano. 

A. (Canto Lit. 2012/15) 1. Cantar 
a beleza da vida,/ presente do 
amor/ sem igual:/ missão do teu 
povo escolhido./ Senhor,/ vem li-
vrar-nos do mal!

Ref. Vem dar-nos teu Filho, Se-
nhor,/ sustento no pão e no vi-
nho,/ e a força do Espírito San-
to,/ unindo o teu povo a cami-
nho.

2. Falar do teu Filho às nações,/ 
vivendo como/ Ele viveu:/ Mis-
são do teu povo escolhido./ Se-
nhor, vem cuidar do que é teu!

3. Andar os caminhos do mundo,/ 
plantando teu reino de paz:/ 
Missão do teu povo escolhido./ 
Senhor, nossos passos refaz.

4. Fazer deste mundo um só 
povo,/ fraterno a serviço da 
vida:/ Missão do teu povo esco-

lhido./ Senhor, vem nutrir nossa 
lida!

5. Buscar a verdade, a justiça,/ 
nas trevas brilhar como luz:/ 
missão do teu povo escolhido./ 
Senhor, nossos passos conduz!

6. Andar os caminhos do mundo,/ 
plantando teu reino de paz:/ 
missão do teu povo escolhido./ 
Senhor, nossos passos refaz!

7. Fazer deste mundo um só 
povo,/ fraterno a serviço da 
vida:/ missão do teu povo esco-
lhido./ Senhor, vem nutrir nossa 
lida.

P. OREMOS. Nutridos pelo 
sacramento da nossa re-
denção, nós vos pedimos, ó 
Deus, que este remédio da 
salvação eterna faça crescer 
em nós a verdadeira fé. Por 
Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Todo discípulo de Cristo 
deve ser também seu missionário 
para testemunhar o Evangelho da 
paz. 

A. (Nº 335) Ref. /:Ide anunciar 
minha paz, ide sem olhar para 
trás!/ Estarei convosco e serei 
vossa luz na missão!:/

 P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai, que em Jesus manifes-

tou a solidariedade e a caridade, 
vos faça mensageiros do Evange-
lho e testemunhas do seu amor no 
mundo.

A. Amém. 
P. O Senhor Jesus que prometeu à 

sua Igreja estar a seu lado até o fim 
dos tempos, dirija os vossos passos 
e confirme as vossas palavras. 

A. Amém. 
P. O Espírito Santo esteja sobre 

vós, para que, percorrendo os ca-
minhos do mundo, possais evan-
gelizar os pobres, dar vista aos 
cegos e curar os corações humi-
lhados e contritos. 

A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino, 

Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Se-

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

A. Graças a Deus. 

(Dó) 1. Ide por todo o universo 
meu Reino anunciar, / dizei a 
todos os povos que eu vim pra 
salvar. / Quero que todos conhe-
çam a luz da verdade, / possam 
trilhar os caminhos da felicida-
de.

Ref.: Ide anunciar minha paz,/ 
ide sem olhar para trás! / Esta-
rei convosco e serei vossa luz na 
missão!

2. Vós sois os meus mensageiros e 
meus missionários. / Ide salvar 
o meu povo de tantos calvários. 
/ Minha verdade liberta e a vida 
promove, / meu Evangelho ilu-
mina e as trevas remove.

Lembretes:
- segunda-feira, das 09 às 16h, re-

união das coordenadoras paro-
quiais da Animação Bíblico-Cate-
quética, no Centro Dioc. de Past.; 
às 19h, reunião Coord. Ampliada 
de Past., no mesmo local. 

- Sexta-feira, 19h30, crismas em 
Erebango, Paróquia de Estação.

- Sábado, às 08h30, reunião da 
Comissão Dioc. de Leigos/as, no 
Centro Dioc.; das 09h às 15h30, 
Encontro Vocacional, no Seminá-
rio de Fátima; às 18h30min, cris-
mas na igreja Santa Luzia, Atlân-
tico, Erechim.

Leituras da semana:
dia 22/10, 2ªf, S. João Paulo II: Ef 

2,1-10; Sl 99(100); Lc 12,13-21; 
dia 23/10, 3ªf, S. João de Ca-
pistrano: Ef 2,12-22; Sl 84(85); 
Lc 12,35-38; dia 24/10, 4ªf, Sto. 
Antônio Maria Claret: Ef 3,2-
12; Cânt. Is 12,2-3.4bcd.5-6; Lc 
12,39-48; dia 25/10, 5ªf, Sto. 
Antonio de Sant´Ana Galvão: 
Ef 3,14-21; Sl 32(33); Lc 12,49-
53; dia 26/10, 6ªf: Ef 4,1-6; Sl 
23(24); Lc 12,54-59; dia 27/10, 
sáb.: Ef 4,7-16; Sl 121(122); Lc 
13,1-9; dia 28/10, dom., 30º TC-
B: Jr 31,7-9; Sl 125(126); Hb 5,1-
6 Mc 10,46-52 (O cego de Jericó).

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

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

http://www.diocesedeerexim.org.br


Comunidade em Oração 
Liturgia para o 30º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 28.10.2018

- CRISTO cura o cego excluído e o integra em seu caminho
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino” 
- Ação Evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica:  VERDE             Ano 40 - Nº 2362           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

1. RITOS 
INICIAIS

A. (Ref. nº 358) 
Deixa a luz do 
céu entrar./ 
Deixa a luz do 
céu entrar. /
Abre bem as 
portas do teu 

coração/ e deixa a luz do céu en-
trar.

Anim.: Já no final do mês das mis-
sões, bendizemos a Deus que nos 
dá a graça do encontro transfor-
mador com seu Filho Jesus Cristo 
e lhe pedimos a força para ser-
mos seus missionários, irradian-
do sempre a luz da fé, a força 
da esperança e testemunhando o 
Evangelho da paz, para que todos 
sejamos verdadeiramente irmãos.  

A. (Nº 27) 1. Somos gente da es-
perança que caminha rumo ao 
Pai./ Somos povo da aliança que 
já sabe aonde vai.

Ref. De mãos dadas a caminho 
porque juntos somos mais,/ pra 
cantar o novo hino de unidade, 
amor e paz.

2. Para que o mundo creia na 
justiça e no amor,/ formaremos 
um só povo, num só Deus, um 
só pastor.

3. Todo irmão é convidado para 
a festa em comum:/ celebrar a 
nova vida onde todos sejam um.

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

A. Amém.
P. A graça e a paz de nosso Senhor 

Jesus Cristo, luz que destrói as 
trevas deste mundo e nos chama a 
segui-lo e a anunciá-lo a todos os 
povos, estejam convosco. 

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

A vida na liturgia
P. (... Mês das Missões – Enviados 

para testemunhar o Evangelho da 

paz – “Vós sois todos irmãos” / 
encerramento da 15ª Assembleia 
Ordinária do Sínodo dos Bispos – 
Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional.... / segundo turno das 
eleições / tempo de crismas nas 
comunidades / ...)

Ato penitencial 
P. Caminhando com Jesus, desco-

bre-se que a vida tem sentido “so-
correndo o outro na sua aflição, 
compreendendo a angústia alheia, 
aliviando os outros”. Peçamos 
perdão a Deus pelas vezes que ce-
demos ao mal da indiferença com 
os irmãos e irmãs.

L. Senhor, que escutais o clamor 
dos sofridos à margem da vida, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que acolheis os que con-

fiam na vossa misericórdia, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que fazeis os cegos en-

xergar, os surdos ouvir e os mu-
dos falar, tende piedade de nós.

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

Hino de louvor
A. (Nº 95) 1. Glória a Deus Trin-

dade que primeiro nos amou;/ 
Deus comunidade que em Jesus 
se revelou.

Ref. Viver e conviver em comu-
nhão.  /:Glória, glória, aleluia! 
Eis a nossa vocação.:/

2. Glória ao Filho amado que do 
Pai vem anunciar/ grande boa 
nova para os homens libertar.

3. Glória ao Santo Espírito que o 
mundo renovou./ Vem e ensina 
a todos o que o Filho nos falou.

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, aumentai em 
nós a fé, a esperança e a ca-
ridade e dai-nos amar o que 

ordenais, para conseguirmos 
o que prometeis. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 27º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 667-669).
Anim. Na sociedade da “cultu-

ra da indiferença”, somos todos 
desafiados a ouvir o clamor dos 
que estão à margem do caminho 
e trabalhar por uma sociedade de 
inclusão. 

1ª Leitura: Jr 31,7-9 
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias.  
Isto diz o Senhor: “Exultai de ale-

gria por Jacó, aclamai a primeira 
das nações; tocai, cantai e dizei: 
‘Salva, Senhor, teu povo, o resto 
de Israel’. Eis que eu os trarei do 
país do Norte e os reunirei desde 
as extremidades da terra; entre 
eles há cegos e aleijados, mu-
lheres grávidas e parturientes: 
são uma grande multidão os que 
retornam. Eles chegarão entre 
lágrimas e eu os receberei entre 
preces; eu os conduzirei por tor-
rentes d’água, por um caminho 
reto onde não tropeçarão, pois 
tornei-me um pai para Israel, e 
Efraim é o meu primogênito”.  - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 125(126)
S. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor, exultemos de alegria!
A. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor, exultemos de alegria!
S. 1. - Quando o Senhor reconduziu 

nossos cativos,* parecíamos so-
nhar; - encheu-se de sorriso nossa 
boca,* nossos lábios, de canções.

2. - Entre gentios se dizia:* “Ma-
ravilhas fez com eles o Senhor!” 
- Sim, maravilhas fez conosco o 



Senhor,* exultemos de alegria. 
3. - Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* 

como torrentes no deserto. - Os 
que lançam as sementes entre lá-
grimas,* ceifarão com alegria. 

4. - Chorando de tristeza sairão,* 
espalhando suas sementes; - can-
tando de alegria voltarão,* carre-
gando os seus feixes.

2ª Leitura: Hb 5,1-6 
L. Leitura da Carta aos Hebreus.
Todo sumo-sacerdote é tirado do 

meio dos homens e instituído em 
favor dos homens nas coisas que 
se referem a Deus, para oferecer 
dons e sacrifícios pelos pecados. 
Sabe ter compaixão dos que es-
tão na ignorância e no erro, por-
que ele mesmo está cercado de 
fraqueza. Por isso, deve oferecer 
sacrifícios tanto pelos pecados do 
povo, quanto pelos seus próprios. 
Ninguém deve atribuir-se esta 
honra, senão o que foi chama-
do por Deus, como Aarão. Deste 
modo, também Cristo não se atri-
buiu a si mesmo a honra de ser 
sumo-sacerdote, mas foi aquele 
que lhe disse: “Tu és o meu Fi-
lho, eu hoje te gerei”. Como diz 
em outra passagem: “Tu és sa-
cerdote para sempre, na ordem 
de Melquisedec”. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 10,46-52 
A. Aleluia...!
L. Jesus Cristo, Salvador, destruiu 

o mal e a morte; fez brilhar, pelo 
Evangelho, a luz e a vida impere-
cíveis.

A. Aleluia...!
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 saiu de Je-

ricó, junto com seus discípulos e 
uma grande multidão. O filho de 
Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, 
estava sentado à beira do cami-
nho. Quando ouviu dizer que Je-
sus, o Nazareno, estava passando, 
começou a gritar: “Jesus, filho de 
Davi, tem piedade de mim!” Mui-
tos o repreendiam para que se ca-

lasse. Mas ele gritava mais ainda: 
“Filho de Davi, tem piedade de 
mim!” Então Jesus parou e disse: 
“Chamai-o”.  Eles o chamaram e 
disseram: “Coragem, levanta-te, 
Jesus te chama!” O cego jogou o 
manto, deu um pulo e foi até Je-
sus.  Então Jesus lhe perguntou: 
“O que queres que eu te faça?” 
O cego respondeu: “Mestre, que 
eu veja!” Jesus disse: “Vai, tua fé 
te curou”. No mesmo instante, ele 
recuperou a vista e seguia Jesus 
pelo caminho. - Palavra da Sal-
vação. 

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 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. Motivados pela compaixão de 

Cristo por todos, com a confiança 
nele do cego à beira do caminho, 
apresentemos ao Pai nossas pre-
ces comunitárias.

 A. Ouvi-nos e dai-nos vossa luz, 
ó Senhor.

L. 1. Concedei sempre, ó Deus, ao 
Papa Francisco, a todos os minis-
tros ordenados e outros agentes 
de pastoral a força para serem os 
primeiros a testemunhar o Evan-
gelho com a própria vida; nós vos 
suplicamos.

2. Ajudai-nos, ó Pai, a abrirmos 
nossos olhos e nosso coração ao 
sofrimento dos nossos irmãos e a 
nunca abafar seu clamor; nós vos 
pedimos.

3. Dai-nos vossa graça, ó Deus, 
para irradiarmos justiça, fraterni-
dade e amor na família e na socie-
dade, nós vos pedimos.

4. Fazei, ó Deus, que a Assembleia 
do Sínodo sobre os jovens renove 
neles a alegria do Evangelho e a 
solicitude da Igreja por eles; nós 
vos pedimos.

5. Concedei aos eleitos para o po-
der executivo e legislativo federal 
e estadual permanente atenção 
aos clamores do povo por justiça, 
honestidade e retidão; nós vos pe-
dimos.

6. Revigorai, Senhor, as nossas 
comunidades pela celebração do 
sacramento da crisma dos ca-
tequizandos; nós vos pedimos. 
7. ...

P. No compromisso do anúncio do 
Evangelho, rezemos a oração des-
te mês das missões – Deus Pai e 
Filho e Espírito Santo,

A. nós vos louvamos e bendize-
mos pela vossa comunhão, prin-
cípio e fonte da missão.

P. Ajudai-nos, à luz do Evangelho 
da paz, 

A. a testemunhar com esperança, 
um mundo de justiça e diálogo, 
de honestidade e verdade, sem 
ódio e sem violência.

P. Ajudai-nos a sermos todos ir-
mãos e irmãs,



A. seguindo Jesus Cristo rumo ao 
Reino definitivo. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com os dons do altar, apre-

sentemos a Deus a vida e o traba-
lho dos missionários e as ativida-
des das entidades que atendem 
deficientes visuais. 

A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida 
queremos /como gesto de amor, 
doação. / Procuramos criar 
mundo novo, / trazer para o 
povo a libertação.

Ref.: De braços erguidos, a Deus 
ofertamos / aquilo que somos e 
tudo o que amamos. / Os dons 
que nós temos compartilhare-
mos, / aqueles que sofrem, sor-
rir os faremos.

3. Como o pão e o vinho se tor-
nam / corpo e sangue de Cristo 
Jesus, / transformemos a reali-
dade, / pra ser, de verdade, es-
perança e luz.

4. Juventude, milhões pelo mun-
do, / tanto anseio de libertação! 
/ Gente nova, sem cercas e mu-
ros, / constrói seu futuro, liberta 
o irmão.

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

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

P. Olhai, ó Deus, com bonda-
de, as oferendas que colo-
camos diante de vós, e seja 
para vossa glória a cele-
bração que realizamos. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
diversas circunstâncias IV

- Jesus que passa fazendo o bem
(Missal. P. 860)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor e Redentor.

Ele sempre se mostrou cheio de 
misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-

guidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas.

Por essa razão, com todos os Anjos 
e Santos, nós vos louvamos e ben-
dizemos, e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando a uma 
só voz:

A. (Nº 246) Ref. O Senhor é San-
to! O Senhor é Santo! O Senhor 
é Santo!

1. O Senhor é nosso Deus, o Se-
nhor é nosso Pai, / que o seu rei-
no de amor se estenda sobre a 
terra.

2. Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Bendito o que vem em 
nome do Senhor. /Hosana! Ho-
sana! Hosana!

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 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. 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!
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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, seu esposo, com os 
Apóstolos e Mártires (com S.N.: 
santo do dia ou patrono) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, 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.: Com o Pão da Vida que 

Cristo nos oferece, poderemos 
percorrer o seu caminho, como o 
cego depois de curado, com aten-
ção especial para os que estão na 
exclusão social e clamam por nos-
sa solidariedade.  

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 qual-
quer/ me impediu de servir e 
sorrir./ Visitei com meu Deus. 
Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nos-
sa mãe,/ nós queremos contigo 
aprender/ desapego, bondade, 
teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho 
o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:/ meu 
menino cresceu e entendeu/ que 
a vontade do Pai conta mais,/ e 
a visita foi Deus quem nos fez./ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender:/ a 
justiça, a vontade do Pai,/ e en-
tender o teu Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim:/ da 
verdade jamais se afastou./ Veio 
a morte e ficou nosso pão./ 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, que os 
vossos sacramentos pro-
duzam em nós o que signi-
ficam, a fim de que um dia 
entremos em plena posse do 
mistério que agora celebra-
mos.  Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)

Anim. A partir de cada celebração, 
renovados pela Palavra e pela 
Eucaristia, devemos prosseguir 
no caminho de Jesus, irradiando 
a sua luz, como o cego depois de 
ter a visão dos olhos e da vida que 
Ele lhe concedeu.

A. (Canto Lit. 2013/12) Brilhe a 
vossa luz, brilhe para sempre,/ 
sejam luminosas vossas mãos e 
as mentes!/ /:Brilhe a vossa luz! 
Brilhe a vossa luz!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus conserve viva em vós a luz 

da fé que recebestes no Batismo e 
a renova com os outros sacramen-
tos. E vos abençoe Deus todo-po-
deroso e fonte da vida, Pai e Filho 
e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. O Senhor que cura de toda a ce-

gueira seja a vossa força e alegria; 
ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.

A. Graças a Deus. 

A. (Mi) Ref.: /:Que nossos olhos 
não se fechem à tua graça que 
nos renova./ Cremos, Senhor, 
e seguiremos os teus caminhos 
por toda a vida.:/

1. Escuridão está presente na dor 
da vida / injustiçada, tão opri-
mida./ A luz será bem reluzente, 
será verdade / se, enfim, saradas 
são as feridas.

2. Aquele que abriu os olhos a 
tanta gente / e devolveu luz e es-

perança,/ não abandona, é pre-
sença confortadora / em quem 
se entrega, total confiança.

Lembretes:
- Segunda-feira, às 14h, reunião do 

Conselho de Presbíteros, no Cen-
tro Dioc.; às 16h, reunião dos for-
madores. 

- Terça-feira, às 09h, reunião dos 
bispos, coord. de past., represen-
tantes dos presbíteros e leigos da 
Província Eclesiástica de Passo 
Fundo, em Passo Fundo; reunião 
da assessoria reg. do serviço de 
evang. da juv., na sede do Secr. 
Reg. da CNBB, em Porto Alegre. 

- Quarta-feira, às 14h, visita past. à 
Par. São Luiz Gonzaga de Gaura-
ma, com encontro das lideranças 
de todas as comunidades.

- Sexta-feira - comemoração de to-
dos os fiéis defuntos.

- Sábado, às 18h, crismas na igreja 
São Cristóvão, Erechim; às 20h, 
Crismas igreja Sag. Cor. de Jesus, 
Par. São Cristóvão, Erechim.

- Domingo, solenidade de todos os 
Santos – às 09h, crismas na igre-
ja São Cristóvão, Erechim; 10h, 
crismas na igreja Sagr. Cor. de Je-
sus, Paulo Bento.

Leituras da Semana:
Dia 29/10, 2ªf, Ef 4,32-5,8;  Sl 

1,1.2.3.4.6; Lc 13,10-17; dia 
30/10, 3ªf, Ef 5,21-33; Sl 
127(128); Lc 13,18-21; dia 31/10, 
4ªf, Ef 6,1-9; Sl 144(145); Lc 
13,22-30; dia 1º/11, 5ªf, Ef 6,10-
20; Sl 143(144); Lc 13,31-35; dia 
02/11, 6ªf, Comemoração de to-
dos os fiéis defuntos: 2Mc 12,43-
36; Sl 102(103); 2Cor 4,14-51; 
Lc 12,35-40 – podem ser outras, 
conforme Lecionário Domini-
cal, Paulinas-Paulus, p. 1051 em 
diante; dia 03/11, sáb., S. Mar-
tinho de Lima: Fl 1,18b-26; Sl 
41(42); Lc 14,1.7-11; dia 04/11, 
dom., 31º TC-B, solenidade de 
todos os santos: Ap 7,2-4.9-14; 
Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a 
(Bem-aventuranças).

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

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

http://www.diocesedeerexim.org.br

