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1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. e 
2014/6) /:Lou-
vor a Vós, ó 
Cristo, Rei da 
eterna glória!:/
Anim.: Porque 

Cristo seguiu o caminho da doa-
ção generosa até a morte na Cruz, 
o Pai O glorificou, como celebra-
mos nesta solenidade da sua As-
censão ao céu. Nela, renovamos 
nossa esperança na vida eterna 
com Ele; rezamos pela missão da 
Igreja, pela unidade dos cristãos e 
pelas vocações; louvamos a Deus 
pelos recursos de evangelização 
dos Meios de Comunicação So-
cial.  

A. (Nº 455) 1. O Cristo está vivo! 
Aleluia! Ele está entre nós! Ale-
luia!

Bendito seu nome na terra e no céu! 
Aleluia! Aleluia!

2. É nossa alegria! Aleluia! É nossa 
esperança! Aleluia!

É nosso caminho e também nosso 
pão! Aleluia! Aleluia!

3. Na fé, na alegria! Aleluia! Lou-
vor ao Senhor! Aleluia!

Jesus nos amou, Jesus nos salvou! 
Aleluia! Aleluia!

4. O Cristo está vivo! Aleluia! Va-
mos, sim, proclamar! Aleluia!

A boa notícia a toda nação! Ale-
luia! Aleluia!

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

A. Amém.
P. Que a paz, o perdão e a vida de 

Cristo ressuscitado, que passa 
deste mundo para o Pai, estejam 
convosco. 

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

A vida na liturgia
P. (... Ascensão, glorificação de 

Jesus, esperança e meta de seus 
discípulos / Dia Mundial das Co-
municações – “Das comunidades 
das redes sociais, à comunida-
de humana / início da Semana 
de Oração pela unidade cristã - 
“Procurarás a justiça, nada além 
da justiça” (Dt 16.11-20) - dia de 
oração pelas vocações e da par-
tilha / encontro de bispos e pro-
vinciais e Assembleia da Ação 
Evang. no Sul 3 ao longo da se-
mana / de sexta-feira a domingo, 
50º cursilho feminino, em Marce-
lino Ramos - Acenando para o Cí-
rio pascal). Nós Vos bendizemos, 
ó Deus, Criador e Pai de bonda-
de, porque pela paixão e morte de 
Vosso Filho O fizestes entrar na 
vossa glória e O colocastes à vos-
sa direita. Nós Vos bendizemos 
porque, glorificado, Ele continua 
a caminhar conosco, como nossa 
luz, simbolizado neste Círio, qual 
coluna resplandecente a nos con-
duzir para Vós.

A. (Nº 453) Ref. /:Ó morte onde 
está tua vitória?/ Cristo ressur-
giu, honra e glória!:/

Ato penitencial
P. A comunicação por palavras, 

gestos, e por muitos meios mo-
dernos, por sua natureza, deve 
favorecer o encontro, o diálogo, a 
comunhão, especialmente quando 
vivida à luz da fé e a serviço da 
evangelização. Peçamos perdão 
pelas nossas faltas na comunica-
ção entre nós e de comunicação 
do Evangelho que Cristo mandou 
anunciar a todos. 

L. Senhor, que subindo ao céu nos 
presenteais com o dom do Espí-
rito Santo, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais vida a todas as 

criaturas com o poder de vossa 
palavra, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Rei do universo e Se-

nhor da história, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade...
A. Amém. 

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus todo pode-
roso, a ascensão de Jesus já é 
nossa vitória. Fazei-nos exul-
tar de alegria e fervorosa ação 
de graças, pois, membros de 
seu corpo, somos chamados 
na esperança a participar da 
sua glória. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ascensão do 

SR, Paulinas-Paulus, p. 842-846)
Anim. Jesus ressuscitado e glorioso 

confia a seus discípulos a missão 
de anunciar a Boa Nova da Sal-
vação em todas as realidades da 
vida humana, também a digital, 
garantindo-lhes a força do Espíri-
to Santo.

1ª Leitura: At 1,1-11
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
No meu primeiro livro, ó Teófilo, 

já tratei de tudo o que Jesus fez e 



ensinou, desde o começo, até ao 
dia em que foi levado para o céu, 
depois de ter dado instruções pelo 
Espírito Santo, aos apóstolos que 
tinha escolhido. Foi a eles que 
Jesus se mostrou vivo depois 
da sua paixão, com numerosas 
provas. Durante quarenta dias, 
apareceu-lhes falando do Reino 
de Deus. Durante uma refeição, 
deu-lhes esta ordem: “Não vos 
afasteis de Jerusalém, mas es-
perai a realização da promessa 
do Pai, da qual vós me ouvistes 
falar: ‘João batizou com água; 
vós, porém, sereis batizados com 
o Espírito Santo, dentro de pou-
cos dias’”. Então os que estavam 
reunidos perguntaram a Jesus: 
“Senhor, é agora que vais res-
taurar o Reino de Israel?” Jesus 
respondeu: “Não vos cabe saber 
os tempos e os momentos que o 
Pai determinou com a sua pró-
pria autoridade. Mas recebereis 
o poder do Espírito Santo que 
descerá sobre vós, para serdes 
minhas testemunhas em Jerusa-
lém, em toda a Judéia e na Sa-
maria, e até os confins da terra”. 
Depois de dizer isso, Jesus foi le-
vado ao céu, à vista deles. Uma 
nuvem o encobriu, de forma que 
seus olhos não podiam mais vê-
-lo. Os apóstolos continuavam 
olhando para o céu, enquanto 
Jesus subia. Apareceram então 
dois homens vestidos de branco, 
que lhes disseram: “Homens da 
Galileia, por que ficais aqui, pa-
rados, olhando para o céu? Esse 
Jesus que foi levado para o céu, 
virá do mesmo modo como o vis-
tes partir para o céu”. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 46 (47)
S. Por entre aclamações Deus se 

elevou, o Senhor subiu, o Senhor 
subiu ao toque da trombeta. 

A. Por entre aclamações Deus se 
elevou, o Senhor subiu, o Senhor 
subiu ao toque da trombeta.

S. 1. - Povos todos do universo, ba-
tei palmas,* gritai a Deus aclama-
ções de alegria! - Porque sublime 
é o Senhor, o Deus Altíssimo,* o 

soberano que domina toda a terra.
2. - Por entre aclamações Deus se 

elevou,* o Senhor subiu ao toque 
da trombeta. - Salmodiai ao nosso 
Deus ao som da harpa,* salmodiai 
ao som da harpa ao nosso Rei!

3. - Porque Deus é o grande Rei 
de toda a terra,* ao som da har-
pa acompanhai os seus louvores! 
- Deus reina sobre todas as na-
ções,* está sentado no seu trono 
glorioso. 

2ª Leitura: Ef 1,17-23
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios.
Irmãos: O Deus de nosso Senhor 

Jesus Cristo, o Pai a quem per-
tence a glória, vos dê um espírito 
de sabedoria que vo-lo revele e 
faça verdadeiramente conhecer. 
Que ele abra o vosso coração à 
sua luz, para que saibais qual 
a esperança que o seu chama-
mento vos dá, qual a riqueza da 
glória que está na vossa heran-
ça com os santos, e que imenso 
poder ele exerceu em favor de 
nós que cremos, de acordo com a 
sua ação e força onipotente. Ele 
manifestou sua força em Cristo, 
quando o ressuscitou dos mortos 
e o fez sentar-se à sua direita nos 
céus, bem acima de toda a autori-
dade, poder, potência, soberania 
ou qualquer título que se possa 
nomear não somente neste mun-
do, mas ainda no mundo futu-
ro. Sim, ele pôs tudo sob os seus 
pés e fez dele, que está acima de 
tudo, a Cabeça da Igreja, que é 
o seu corpo, a plenitude daquele 
que possui a plenitude universal. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 24,46-53
A. Aleluia...
S. Ide ao mundo, ensinai a todos 

os povos; convosco estarei, todos 
os dias, até o fim dos tempos, diz 
Jesus.

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, disse Jesus a 
seus discípulos: “Assim está es-
crito: O Cristo sofrerá e ressusci-
tará dos mortos ao terceiro dia e, 
no seu nome, serão anunciados a 
conversão e o perdão dos pecados 
a todas as nações, começando por 
Jerusalém. Vós sereis testemu-
nhas de tudo isso. Eu enviarei so-
bre vós aquele que meu Pai pro-
meteu. Por isso, permanecei na 
cidade, até que sejais revestidos 
da força do alto”. Então Jesus le-
vou-os para fora, até perto de Be-
tânia. Ali ergueu as mãos e aben-
çoou-os. Enquanto os abençoava, 
afastou-se deles e foi levado para 
o céu. Eles o adoraram. Em se-
guida voltaram para Jerusalém, 
com grande alegria. E estavam 
sempre no Templo, bendizendo a 
Deus. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Em Cristo, que, elevado ao céu 
inaugura nova forma de estar co-
nosco, apresentemos ao Pai nos-
sos pedidos. 

A. Em Cristo glorificado, ouvi-
-nos, ó Pai!

1. Para que a Igreja, com a força 
divina e o testemunho de todos 
os batizados, anuncie a Boa Nova 
da Salvação em todas as realida-
des da vida humana, peçamos, 
irmãos.

2. Para que o impulso renovador da 
Iniciação à Vida Cristã revigore o 
espírito missionário nas famílias e 
nas comunidades, peçamos, irmãos. 

3. Para que a comunicação, es-
pecialmente a das redes sociais, 
divulgue a verdade e a justiça e 
favoreça a comunhão fraterna, pe-
çamos, irmãos.

4. Para que os cristãos, nesta Se-
mana de Oração pela sua unidade, 
vivam experiências expressivas 
de comunhão fraterna, peçamos, 
irmãos. 

5. Para que todos os que professam 
a fé cristã, no ideal da justiça, pro-
movam a dignidade das pessoas, a 
defesa da Casa Comum e o bem-
-estar da sociedade, peçamos, ir-
mãos.



6. ...
P. Pedindo novas vocações de 

evangelizadores para continuar a 
missão dada por Cristo à Igreja 
em sua Ascensão ao céu rezemos: 

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

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Ofereçamos a Deus a bus-

ca da unidade das Igrejas abertas 
ao diálogo e a contribuição dos 
meios de comunicação para a 
convivência pacífica.  

A. (Nº 211) 1. Juntos estamos 
pra o mundo trazer, fazendo a 
oferta do pão./ Pão que resume 
o trabalho sem fim e o vinho de 
nossa canção./ Pomos no altar 
nossa inquietação: “Amar a jus-
tiça e a paz.”

Ref. /:Saber que virás, saber que 
estarás/ partindo entre os po-
bres o pão.:/

2. A sede de todos os homens sem 
luz, a dor e a triste opressão,/ o 
ódio de tantos que morrem sem 
fé, cansados de tanta ilusão./ 
Nesta patena de nossa oblação 
aceita a vida, Senhor.

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

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

P. Ó Deus, nós vos apresenta-
mos este sacrifício para cele-
brar a admirável ascensão do 
vosso Filho. Concedei, por 
esta comunhão de dons entre 
o céu e a terra, que nos ele-
vemos com ele até a pátria 
celeste. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém.

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

- Prefácio da Ascensão I
(Missal, p. 426)

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. Vencendo o peca-
do e a morte, vosso Filho, Jesus, 
rei da glória, subiu (hoje) ante os 
anjos maravilhados ao mais alto 
dos céus. E tornou-se o media-
dor entre vós, Deus, nosso Pai, 
e a humanidade redimida, juiz 
do mundo e Senhor do universo. 
Ele, nossa cabeça e princípio, su-
biu aos céus, não para afastar-se 
de nossa humildade, mas para 
dar-nos a certeza de que nos con-
duzirá à glória da imortalidade. 
Por essa razão, transbordamos de 
alegria pascal e aclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-a) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do univer-
so./ O céu e a terra proclamam 
vossa glória./ Hosana! Hosana! 
Hosana nas alturas!/ Bendito o 
que vem em nome do Senhor./ 
Hosana! Hosana! Hosana nas 
alturas!

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso fi-
lho 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 
Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério 
A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o par-
tiu e deu a seus discípulos, dizen-
do: TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

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, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa 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 após-
tolos e mártires (santo do dia ou 
padroeiro) e de todos os santos, 
que não cessam de interceder 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-
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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 as 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 vos-
sos 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. Uni-
dos 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 rodo bem 
e toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
... agora e para sempre.

A. Amém!

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

Comunhão
Anim.: Glorificado junto do Pai, 

Cristo continua conosco e se dá 
como Pão da Vida. 

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

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

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

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

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

5. Vejam, eu quebrei as algemas,/ 
levantei os caídos, do meu Pai 
fui as mãos./ Laços, recusei os 
esquemas,/eu não quero oprimi-
dos, quero um povo de irmãos.

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que nos conce-
deis conviver na terra com as 
realidades do céu, fazei que 
nossos corações se voltem 
para o alto, onde está junto de 
vós a nossa humanidade. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso

Anim.: Por meio da comunicação 
verdadeira, também nas redes so-
ciais, podemos anunciar e teste-
munhar os valores do Evangelho, 
especialmente a justiça e a verda-
de, construindo a unidade entre 
todas as pessoas. (Pausa).                

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos ma-

nifeste a eterna benevolência de 
Cristo quando vier para o julga-
mento; vos conceda experimentar 
a alegria de Cristo até o fim dos 
tempos, conforme sua promessa; e 
que vos abençoe e conduza o mes-
mo Deus, infinitamente misericor-
dioso, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A ascensão de Jesus seja força na 

missão. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, encontros 

diversos do Reg. Sul 3 da CNBB, 
reunião dos Bispos, dos Bispos com 
os provinciais dos religiosos no Es-
tado e As. Reg. da Ação da Evang. 

no Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei (CECREI), em São Leopol-
do./ - Terça e quarta-feira, 08h30 
às 16h, encontro de líderes da Past. 
da Criança sobre alimentação e hor-
tas caseiras. / - Quarta-feira, 19h30, 
encontro ecumênico de oração na 
Semana de Oração pela Unidade 
Cristã na ig. evang. de Confissão Lu-
terana no Brasil (Sinodal), Erexim. 
/ - Quinta-feira, 13h30, no Centro 
Dioc. reunião da coord. da past. da 
pessoa idosa. / - De sexta-feira a 
dom., 50º Cursilho fem., no Sem. N. 
Sra. da Salette, Marcelino Ramos. 
/ - Sáb., reunião dos Diáconos Per-
manentes do Reg. Sul 3 da CNBB, 
em Erechim; 13h30 às 17h, encon-
tro de formação para novos líderes 
de grupos da Inf. e Adoles. Mis., no 
Centro Dioc. de Past.; 17h, missa na 
ig. N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erechim, com dedicação do altar. / - 
Sáb. e dom., Romaria do Divino Esp. 
Sto., na sede par. São Roque de Ita-
tiba do Sul; Romaria Nac. do Apos-
tolado da Oração, Aparecida, SP. 
/ - Dom., Pentecostes - aniversário 
natalício de Dom Girônimo Zanan-
dréa (1936); coleta para os projetos 
missionários Sul 3-Moçambique e 
Amazônia; 10h, ig. N. Sra. da Sa-
lete, Três Vendas, Erechim, festa de 
Sto. Antonio e missão canônica na 
comunidade Sto. Antonio, Vila Pal-
meira, Par. de Benjamin Constant 
do Sul; festa do Sag. Cor. de Jesus 
e de Sto. Antonio, com crismas, na 
ig. Sag. Cor. de Jesus, Viadutos; festa 
do padroeiro na sede paroquial Sto. 
Antonio, em Jacutinga e na sede par. 
Imac. Conceição, Getúlio Vargas; 
Jantar Italiano em Paulo Bento – 76 
anos de paróquia. 

Leituras da Semana:
dia 03, 2ªf, S. Carlos Lwanga e 

Comps: At 19.1-8; Sl 67(68); Jo 
16,29-33; dia 04, 3ªf: At 20,17-27; 
Sl 67(68); Jo 17,1-11a; dia 05, 4ªf, S. 
Bonifácio: At 20,28-38; Sl 67(68); 
Jo 17,11b-19; dia 06, 5ªf: At 22,30; 
Sl 15(16); Jo 17,20-26;  dia 07, 6ªf: 
At 25,13b-21; Sl.102(103); Jo 21,15-
19; Dia 08, Sáb., Sto. Efrem: At 
28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-
25; dia 09, dom., SOLENIDADE 
DE PENTECOSTES: At 2,1-11; 
Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13; Jo 
20,19-23. 



(Nota: no final da 
celebração, rito de 
apagar e guardar o 
Círio pascal, “com 
veneração, no Ba-
tistério, para nele se 
acenderem as velas 
dos batizados”).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 469) /:Envia teu Espírito, 

Senhor, e renova a face da ter-
ra.:/

Anim.: Em nosso espaço celebra-
tivo, vivemos a experiência dos 
discípulos e Maria no Cenáculo 
em Jerusalém no dia de Pentecos-
tes. Com a luz e a força do Espírito 
Santo, cresceremos na unidade e 
realizaremos a missão evangeliza-
dora da Igreja. 

A. (Nº 464) Ref.: Nós estamos 
aqui reunidos/ como estavam 
em Jerusalém,/ pois só quando 
vivemos unidos/ é que o Espírito 
Santo nos vem.

1. Ninguém para este vento pas-
sando,/ ninguém vê e ele sopra 
onde quer./ Força igual tem o 
Espírito quando/ faz a Igreja de 
Cristo crescer.

3. Sua imagem são línguas arden-
tes,/ pois amor é comunicação./ 
E é preciso que todas as gentes/ 
saibam quanto felizes serão.

4. Quando o Espírito espalma 
suas graças,/ faz os povos um só 
coração./ Cresce a Igreja, onde 
todas as raças/ um só Deus, um 
só Pai louvarão.

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

A. Amém.
P. Que a paz de Jesus Cristo, o amor 

do Pai e o dom do Espírito San-
to, enviado para conduzir a Igreja 
e transformar o mundo, estejam 
convosco. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a solenidade de PENTECOSTES – 09.6.2019

- Com a luz e a força do Espírito Santo, a Igreja vive a missão e cultiva a unidade. 
- Coleta em favor dos Projetos Missionários da Igreja no RS: Moçambique e Amazônia. 
- Encerramento da Semana de Oração pela Unidade Cristã - “Procurarás a justiça, nada além da justi-
ça” (Dt 16, 11-20)
Cor litúrgica: VERMELHO      Ano 41 - Nº 2401     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

A. (Cantando) Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (...Pentecostes, culminância da 

Páscoa, envio missionário da Igre-
ja... / oração pelos projetos missio-
nários da Igreja no RS em Moçam-
bique e Amazônia, com coleta para 
os mesmos / conclusão da Semana 
de Oração pela unidade cristã: 
“Procurarás a justiça, nada além 
da justiça” - Dt 16,11-20 / dia dos 
namorados, quarta-feira... Sto. 
Antonio, quinta-feira e outros san-
tos populares do mês ...)

Ato penitencial
P. Deus Pai reconciliou consigo o 

mundo pela morte e ressurreição 
de Cristo e nos deu o Espírito San-
to para a remissão dos pecados. 
Peçamos que nos perdoe, para par-
ticiparmos proveitosamente desta 
celebração.

L. Senhor que, elevado à glória ce-
leste, nos enviais o Espírito Santo 
prometido, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais vida a todas as 

coisas com o poder de vossa Pala-
vra, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos enviais o Espíri-

to para conduzir-nos no bem e no 
amor, tende piedade de nós. 

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

Glória
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, que pelo 
mistério da festa de hoje, san-
tificais a vossa Igreja inteira, 
em todos os povos e nações, 
derramai por toda a extensão 
do mundo os dons do Espírito 
Santo, e realizai agora no co-
ração dos fiéis as maravilhas 
que operastes no início da pre-
gação do Evangelho. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Pentecos-

tes, Paulinas-Paulus, p. 856-860)
Anim. Cumprindo a promessa, em 

Pentecostes, Cristo envia o Espíri-
to Santo para a Igreja realizar sua 
missão e viver o ministério da re-
conciliação. 

1ª Leitura: At 2,1-11 
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Quando chegou o dia de Pentecos-

tes, os discípulos estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De 
repente, veio do céu um barulho 
como se fosse uma forte ventania, 
que encheu a casa onde eles se 
encontravam. Então apareceram 
línguas como de fogo que se re-
partiram e pousaram sobre cada 
um deles. Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a fa-



lar em outras línguas, conforme 
o Espírito os inspirava. Moravam 
em Jerusalém judeus devotos de 
todas as nações do mundo. Quan-
do ouviram o barulho, juntou-se a 
multidão, e todos ficaram confu-
sos, pois cada um ouvia os discí-
pulos falar em sua própria língua. 
Cheios de espanto e admiração, 
diziam: “Esses homens que estão 
falando não são todos galileus? 
Como é que nós os escutamos na 
nossa própria língua? Nós que 
somos partos, medos e elamitas, 
habitantes da Mesopotâmia, da 
Judéia e da Capadócia, do Ponto 
e da Ásia, da Frígia e da Panfília, 
do Egito e da parte da Líbia pró-
xima de Cirene, também romanos 
que aqui residem; judeus e prosé-
litos, cretenses e árabes, todos nós 
os escutamos anunciarem as ma-
ravilhas de Deus na nossa própria 
língua!” - Palavra do Senhor.       

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 103(104)
S. Enviai o vosso Espírito, Senhor, 

e da terra toda face renovai, e da 
terra toda face renovai.

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, 
e da terra toda face renovai, e da 
terra toda face renovai. 

S. 1. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor! Ó meu Deus e meu Senhor, 
como sois grande! Quão numero-
sas, ó Senhor, são vossas obras! 
Encheu-se a terra com as vossas 
criaturas!

2. Se tirais o seu respiro, elas pere-
cem e voltam para o pó de onde 
vieram. Enviais o vosso Espírito 
e renascem e da terra toda a face 
renovais. 

3. Que a glória do Senhor perdure 
sempre, e alegre-se o Senhor em 
suas obras! Hoje seja-lhe agradá-
vel o meu canto, pois o Senhor é a 
minha grande alegria! 

2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
L. Leitura da primeira carta de São 

Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Ninguém pode dizer: Je-

sus é o Senhor, a não ser no Es-
pírito Santo. Há diversidade de 
dons, mas um mesmo é o Espí-
rito. Há diversidade de ministé-
rios, mas um mesmo é o Senhor. 

Há diferentes atividades, mas um 
mesmo Deus que realiza todas es-
tas coisas em todos. A cada um é 
dada a manifestação do Espírito 
em vista do bem comum. Como o 
corpo é um, embora tenha muitos 
membros, e como todos os mem-
bros do corpo, embora sejam mui-
tos, formam um só corpo, assim 
também acontece com Cristo. De 
fato, todos nós, judeus ou gregos, 
escravos ou livres, fomos batiza-
dos num único Espírito, para for-
marmos um único corpo, e todos 
nós bebemos de um único Espíri-
to. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Sequência
L.1. Espírito de Deus, enviai dos 

céus um raio de luz!
L.2. Vinde, Pai dos pobres, dai aos 

corações vossos sete dons.
L.1. Consolo que acalma, hóspede 

da alma, doce alívio, vinde!
L.2. No labor descanso, na aflição 

remanso, no calor aragem.
L.1. Enchei, luz bendita, chama que 

crepita, o íntimo de nós.
L.2. Sem a luz que acode, nada o 

homem pode, nenhum bem há nele
L.1. Ao sujo lavai, ao seco regai, 

curai o doente.
L.2. Dobrai o que é duro, guiai no 

escuro, o frio aquecei.
L.1. Enchei, luz bendita, chama que 

crepita, o íntimo de nós.
L.2. Sem a luz que acode, nada o ho-

mem pode, nenhum bem há nele.
L.1. Dai à vossa Igreja, que espera e 

deseja, vossos sete dons.
L.2. Dai em prêmio ao forte uma 

santa morte, alegria eterna! Amém!

Evangelho: Jo 20,19-23
A. Aleluia...
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei 

com vossos dons os corações dos 
fiéis, e acendei neles o amor como 
um fogo abrasador. 

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

Jesus Cristo, segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Ao anoitecer daquele dia, o pri-

meiro da semana, estando fecha-
das, por medo dos judeus, as por-

tas do lugar onde os discípulos se 
encontravam, Jesus entrou e, pon-
do-se no meio deles, disse: “A paz 
esteja convosco”. Depois dessas 
palavras, mostrou-lhes as mãos e 
o lado. Então os discípulos se ale-
graram por verem o Senhor. Nova-
mente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio”. E depois 
de ter dito isso, soprou sobre eles 
e disse: “Recebei o Espírito San-
to. A quem perdoardes os pecados, 
eles lhes serão perdoados; a quem 
não os perdoardes, eles lhes serão 
retidos”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia e Profissão da Fé 
Oração dos Fiéis 

P. Dóceis ao Espírito Santo, dado 
para a unidade da Igreja e de toda 
a humanidade, sem divisões em 
classes sociais, entre incluídos e 
excluídos, famintos e fartamente 
saciados, apresentemos ao Pai nos-
sas preces comunitárias. 

1. Para que as Igrejas Cristãs, em-
penhadas em causas comuns pela 
justiça, cresçam na unidade dese-
jada por Cristo, rezemos, irmãos.

A. Enviai vosso Espírito Santo, ó 
Senhor!

2. Para que, atentos à inspiração do 
Espírito Santo, cultivemos a paz e 
o perdão em nossas famílias e em 
nossa comunidade, rezemos, ir-
mãos.

3. Para que os Projetos Missionários 
do Sul 3 da CNBB em Moçambi-
que e na Amazônica tenham mais 
pessoas para a missão e os recursos 
necessários, rezemos, irmãos.

4. Para que os ministros leigos e or-
denados, com a força do Espírito 
Santo, promovam a comunhão fra-
terna, rezemos, irmãos. 

5. Para que os cristãos leigos, im-
pulsionados pelo Espírito Santo, 
atuem de forma transformadora 
nas realidades sociais, rezemos, 
irmãos.

6. Para que os doentes, os que expe-
rimentam o desânimo e a falta de 
esperança busquem o conforto do 
Espírito Consolador, com o apoio 
da família e da comunidade, reze-
mos, irmãos.

7. ...



P.: Nós vos pedimos, ó Deus, os 
dons e a força do vosso Espírito 
que fez a Igreja nascente sair em 
missão, para sermos hoje anuncia-
dores e testemunhas do Evangelho 
e participarmos da construção de 
um mundo solidário. Por Cristo, 
Nosso Senhor!

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Neste dia, somos convida-

dos a um gesto de solidariedade 
eclesial, com uma doação gene-
rosa na coleta de agora em favor 
dos projetos missionários das 18 
Dioceses do Rio Grande do Sul em 
Moçambique, África, e na Amazô-
nia.  

A. (Nº 202) 1. Neste altar da es-
perança, ofertamos nossa vida./ 
/:Vida que é dom e serviço, vida 
de amor, doação.:/

Ref. Aceitai, ó Senhor, estes dons. 
No altar, vinho e pão./ Nós que-
remos viver como irmãos/ pra 
formar um só coração!

2. Tanto pão mal repartido, tantas 
bocas tão famintas./ /:Ah! Tão 
urgente é a partilha, indispensá-
vel pra vida.:/

3. Animar quem vive triste, con-
solar desanimados/ /:e mostrar 
a estrada certa, eis a missão do 
profeta.:/

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

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

P. Concedei-nos, ó Deus, que o 
Espírito Santo nos faça com-
preender melhor o mistério 
deste sacrifício e nos mani-
feste toda verdade, segundo a 
promessa do vosso Filho. Que 
vive e reina para sempre.

A. Amém. 

Oração Eucarística I
(Missal, p. 469)

Pref.: O mistério de Pentecostes
(Missal, p. 319)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças sempre e em todo lugar, 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Para levar à ple-
nitude os mistérios pascais, der-
ramastes, hoje, o Espírito Santo 
prometido, em favor de vossos fi-
lhos e filhas. Desde o nascimento 
da Igreja, é ele quem dá a todos 
os povos, o conhecimento do ver-
dadeiro Deus; e une, numa só fé, 
a diversidade das raças e línguas. 
Por esta razão transbordamos de 
alegria pascal, e aclamamos vossa 
bondade cantando a uma só voz: 

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-b) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do universo./ 
O céu e a terra proclamam a vos-
sa glória./ Hosana (4x) hosana 
nas alturas!/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor./ Hosana...

P. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que abençoeis 
† estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.

A. Abençoai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também 
pelo vosso servo o papa (...), por 
nosso bispo (...) e por todos os que 
guardam a fé que receberam dos 
apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos e filhas (...) e de todos os que 
circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco este sacrifício de louvor 
por si e por todos os seus e elevam 
a vós as suas preces para alcançar 
o perdão de suas faltas, a seguran-
ça em suas vidas e a salvação que 
esperam.

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

P. Em Comunhão com toda a Igre-
ja, celebramos o dia santo de Pen-
tecostes em que o Espírito Santo, 
em línguas de fogo, manifestou-se 
aos apóstolos. Veneramos também 
a virgem Maria e seu esposo, são 
José, os santos apóstolos e márti-

res: Pedro e Paulo, André e todos 
os vossos santos. Por seus méritos 
e preces, concedei-nos sem cessar 
a vossa proteção.

A. Em comunhão com toda a Igreja 
aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e 
de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, 
aceitar e santificar estas oferendas, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso filho e Senhor nosso.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, 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, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sacri-
fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

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

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons de 
Melquisedec. Nós vos suplicamos 
que ela seja levada à vossa pre-
sença, para que, ao participarmos 
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deste altar, recebendo o Corpo e o 
Sangue de vosso Filho, sejamos re-
pletos de todas as graças e bênçãos 
do céu.

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

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos e filhas (...) que partiram desta 
vida, marcados com o sinal da fé. 
A eles e a todos os que adormece-
ram no Cristo concedei a felicida-
de, a luz e a paz.

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

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos apóstolos e mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé e todos os vossos santos. 
Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e san-
tificar estes bens e distribuí-los en-
tre nós.

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.: Pelo sopro renovador do 

Espírito, podemos viver relações 
fraternas e transformadoras. Com 
o vigor renovado do Pão do Altar, 
Cristo nos sustenta na missão de 
construir a unidade. 

A. (Nº 466) 1. Senhor, vem dar-
-nos Sabedoria,/ que faz ter tudo 
como Deus quis./ E assim fare-
mos da Eucaristia / o grande 
meio de ser feliz.

Ref.: /:Dá-nos, Senhor, esses dons, 
essa luz,/ e nós veremos que Pão 
é Jesus!:/

2. Dá-nos, Senhor, o Entendimen-
to,/ que tudo ajuda a compreen-
der;/ para nós vermos como é 
alimento / o Pão e o Vinho que 
Deus quer ser.

3. Senhor, vem dar-nos divina 
Ciência,/ que como eterno faz 
ver sem véus: / “Tu vês por fora, 

Deus vê a essência,/ pensas que é 
pão, mas / é nosso Deus”. 

4. Dá-nos, Senhor, o teu Conse-
lho,/ que nos faz sábios para 
guiar;/ Homem, mulher, jovem 
e velho / nós guiaremos no santo 
altar.

5. Senhor, vem dar-nos a Forta-
leza,/ a santa força do coração./ 
Só quem vencer vai /sentar-se 
à mesa,/ para quem luta Deus 
quer ser pão.

6. Dá-nos, Senhor, filial Piedade,/ 
a doce forma de amar, enfim;/ 
para que amemos Quem, na ver-
dade,/ aqui amou-nos até o fim.

7. Dá-nos, enfim, Temor sublime / 
de não amá-los como convém: / O 
Cristo-Hóstia, que nos redime,/ o 
Pai celeste que nos quer bem. 

P. OREMOS. Ó Deus, que enri-
queceis a vossa Igreja com os 
bens do céu, conservai a graça 
que lhe destes, para que cres-
çam os dons do Espírito San-
to; e o alimento espiritual que 
recebemos aumente em nós a 
eterna redenção. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Peçamos ao Espírito Santo 
que “sopre em nossos corações e 
nos faça respirar a ternura do Pai. 
Sopre sobre a Igreja e a faça ir até 
aos últimos confins da terra. Sopre 
sobre o mundo o suave calor da 
paz e a fresca restauração da espe-
rança.” 

A. (Nº 461) Ref. Vem, vem, vem, 
vem, Espírito Santo de Amor./ 
Vem a nós, traze à Igreja um 
novo vigor.

P. (Motivação para apagar o Círio 
Pascal) Irmãos e irmãs, na noite da 
vigília pascal, aclamamos Cristo 
nossa luz e acendemos o Círio pas-
cal. Hoje, no dia de Pentecostes, 
ao fechar-se o tempo da Páscoa, 
o Círio é apagado. Agora, somos 
nós que devemos ser a luz de Cris-
to que se irradia. É no meio deste 
mundo que devemos ser luz para 
iluminar os que andam nas trevas.

P. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!

P. (Apaga o Círio e prossegue) Dig-
nai-vos, ó Cristo, acender nossas 
lâmpadas da fé; que em vosso tem-
plo elas refuljam constantemente, 
alimentadas por vós, que sois a luz 
eterna; seja iluminado o nosso es-
pírito para expulsar as trevas e ser-
mos luzes iluminadoras do mundo. 
Vós que viveis com o Pai na unida-
de do Espírito Santo. / A. Amém. 
Amém. Amém.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, o Pai das luzes, que ilumi-

nou os corações dos discípulos, 
derramando sobre eles o Espírito 
Santo, vos conceda a plenitude dos 
dons do mesmo Espírito. Aquele 
fogo, descido de modo admirável 
sobre os discípulos, purifique os 
vossos corações de todo mal e vos 
transfigure em sua luz. / A. Amém.

P. Abençoe-vos Deus benigno e fon-
te de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo. / A. Amém.

P. O Espírito do Senhor seja a vossa 
força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe, aleluia, aleluia!

A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!

Lembretes:
- Sexta-feira, 14h30, tarde de ora-

ção do Ap. da Oração das Par. da 
cidade de Erexim, na igr. S. Cris-
tóvão. / - Sáb., encontro reg. de 
diáconos, no Seminário de Fáti-
ma. / - Domingo, Solenidade da 
Santíssima Trindade – Festa de 
Santo Antonio, em S. Valentim, 
com renovação de mandato de 
ministros/as; festa do padroeiro 
S. Luiz Gonzaga, em Gaurama.

Leituras da Semana:
dia 10, 2ªf, Bem-aventurada Vir-

gem Maria Mãe da Igreja: Gn 
3,9-15.20; Sl 86(87); Jo 19,25-
34; dia 11, 3af, S. Barnabé: At 
11,21b-26;13,1-3; Sl 97(98); Mt 
10,7-13; / dia 12, 4af, Rs 18,20-
39; Sl 15(16); Mt 5,17-19; dia 
13, 5ªf, Sto Antônio de Pádua:-
2Cor 3,15-4,1.3-6; Sl 84(85); Mt 
5,20-26; dia 14, 6ªf, 2Cor 4,7-15; 
Sl 115(116b); Mt 5,27-32; dia 15, 
Sáb.: 2Cor 5,14-21; Sl 102(103); 
Mt 5,33-37; dia 16, dom. 11º 
do TC-C, solenidade da Ssma. 
Trindade: Pr 8,22-31; Sl 8; Rm 
5,1-5; Jo 16,12-15.



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 143) Ref. 
Entoai ação de 
graças e cantai 
um canto novo!/ 
Aclamai a Deus 
Javé, aclamai 
com amor e fé!

Anim.: Nós “somos, nos movemos 
e existimos” em Deus Pai e Filho 
e Espírito Santo, mistério da San-
tíssima Trindade, comunhão de 
amor, inspiração e fonte de vida 
comunitária, que celebramos nes-
te domingo.   

A. (Canto Lit. 2007/2) 1. E o Se-
nhor nos reuniu/ mais uma vez 
em seu amor;/ nos fez sair um 
pouco além/ do nosso lar e ce-
lebrar.

Ref. /:O nosso “sim” não foi em 
vão,/ mesa repleta de irmãos. 
Num mesmo canto de louvor,/ 
Deus quer falar ao coração!:/

2. Comunidade do Senhor,/ lugar 
de paz, de salvação./ Trindade 
Santa, inspiração,/ modelo des-
ta comunhão.

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

A. Amém
P. A graça de Jesus Cristo, nosso 

Redentor, o amor de Deus Pai que 
nos chamou à vida, a comunhão 
do Espírito Santo que nos santifi-
ca estejam convosco!

A. (cantando) Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cris-
to.

A vida na liturgia
P. (... criados à imagem de Deus 

que é Trindade para a vida em co-
munhão... semana do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo e 34ª 
Semana Nacional do Migrante 
-“Migração e Políticas Públicas” 
- “Acolher, Proteger, Promover, 
Integrar e Celebrar. A luta é todo 
o dia!”/ festejos populares de ju-
nho ...).

Ato penitencial
P. Pela fé na Trindade, reconhece-

mos a ação amorosa, criadora e 
salvífica de Deus em favor de toda 
a humanidade. Peçamos-lhe que, 
por esta sua ação, nos purifique de 
todo mal. 

L. Senhor, “rosto humano da mise-
ricórdia do Pai”, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, “que viestes para nos re-

velar de modo definitivo o amor 
do Pai”, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos inseris no mis-

tério da Trindade Santa, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus Criador e Senhor da histó-

ria...
A. Amém. 

Glória
(Nº 95) 1. Glória a Deus Trindade 

que primeiro nos amou;/ Deus 
comunidade que em Jesus se re-
velou.

Viver e conviver em comunhão.  
/: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. Ó Deus, nosso Pai, 
enviando ao mundo a Palavra 
da verdade e o Espírito san-
tificador, revelastes o vosso 
inefável mistério. Fazei que, 
professando a verdadeira fé, 
reconheçamos a glória da 
Trindade e adoremos a Uni-
dade onipotente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssma. Trin-

dade, Paulinas-Paulus, p. 865-867)

Anim. Cremos em Deus uno e tri-
no, fonte da sabedoria, amor eter-
no, origem de tudo.

1ª Leitura: Pr 8,22-31
L. Leitura do Livro dos Provér-

bios. 
Assim fala a Sabedoria de Deus: 

“O Senhor me possuiu como pri-
mícia de seus caminhos, antes de 
suas obras mais antigas; desde a 
eternidade fui constituída, desde 
o princípio, antes das origens da 
terra. Fui gerada quando não 
existiam os abismos, quando não 
havia os mananciais das águas, 
antes que fossem estabelecidas 
as montanhas, antes das colinas 
fui gerada. Ele ainda não havia 
feito as terras e os campos, nem 
os primeiros vestígios de terra do 
mundo. Quando preparava os 
céus, ali estava eu, quando tra-
çava a abóbada sobre o abismo, 
quando firmava as nuvens lá no 
alto e reprimia as fontes do abis-
mo, quando fixava ao mar os seus 
limites – de modo que as águas 
não ultrapassassem suas bordas 
– e lançava os fundamentos da 
terra, eu estava ao seu lado como 
mestre-de-obras; eu era seu en-
canto, dia após dia, brincando, 
todo o tempo, em sua presença, 
brincando na superfície da terra, 
e alegrando-me em estar com os 
filhos dos homens”. - Palavra do 
Senhor.  

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 8
S. Ó Senhor nosso Deus, como é 

grande vosso nome por todo o 
universo!

A. Ó Senhor nosso Deus, como é 
grande vosso nome por todo o 
universo!

S. 1. - Contemplando estes céus 
que plasmastes * e formastes com 
dedos de artista; - vendo a lua e 
estrelas brilhantes,* perguntamos: 
“Senhor, que é o homem, - para 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 11ºº DTC-C - solenidade da Ssma. Trindade – 16.6.2019

- Trindade, comunhão perfeita do amor, modelo da comunidade cristã. 
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dele assim vos lembrardes * e o 
tratardes com tanto carinho?”

A. Ó Senhor nosso Deus, como é 
grande vosso nome por todo o 
universo!

2. - Pouco abaixo de Deus o fi-
zestes,* coroando-o de glória e 
esplendor; - vós lhe destes poder 
sobre tudo,* vossas obras aos pés 
lhe pusestes;

3. - As ovelhas, os bois, os reba-
nhos,* todo o gado e as feras da 
mata; - passarinhos e peixes dos 
mares,* todo ser que se move nas 
águas.

2ª Leitura: Rm 5,1-5
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos. 
Irmãos: Justificados pela fé, esta-

mos em paz com Deus, pela me-
diação do Senhor nosso, Jesus 
Cristo. Por ele tivemos acesso, 
pela fé, a esta graça, na qual es-
tamos firmes e nos gloriamos, na 
esperança da glória de Deus. E 
não só isso, pois nos gloriamos 
também de nossas tribulações, 
sabendo que a tribulação gera a 
constância, a constância leva a 
uma virtude provada, a virtude 
provada desabrocha em esperan-
ça; e a esperança não decepcio-
na, porque o amor de Deus foi 
derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi 
dado. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 16,12-15
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia!:/
L. Glória ao Pai e ao Filho e ao 

Espírito Divino, ao Deus que é, 
que era e que vem, pelos séculos. 
Amém. 

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

Jesus Cristo, segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “Tenho ainda 
muitas coisas a dizer-vos, mas 
não sois capazes de as compreen-
der agora. Quando, porém, vier o 
Espírito da Verdade, ele vos con-
duzirá à plena verdade. Pois ele 
não falará por si mesmo, mas dirá 

tudo o que tiver ouvido; e até as 
coisas futuras vos anunciará. Ele 
me glorificará, porque receberá 
do que é meu e vo-lo anunciará. 
Tudo o que o Pai possui é meu. 
Por isso, disse que o que ele re-
ceberá e vos anunciará, é meu”. 
- 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 
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. Oremos a Deus Pai Criador e Se-

nhor da História, em nome de seu 
Filho Redentor da humanidade, 
na força do Espírito Santo, nosso 

santificador.
A. Ouvi-nos, ó Deus uno e trino.
L. 1. Para que a Igreja, inspirada na 

comunhão trinitária, promova re-
lações solidárias em todos os am-
bientes sociais, peçamos, irmãos. 

2. Para que a catequese permanen-
te ajude a aprofundar o mistério 
da Trindade e a liturgia o celebre 
confirmando a fé batismal, peça-
mos, irmãos.

3. Para que as famílias e comuni-
dades, na fé trinitária que profes-
sam, vivam relações solidárias, 
peçamos, irmãos.

4. Para vivermos sempre de acordo 
com o Mistério da Trindade, do 
qual somos morada pelo Batismo, 
peçamos, irmãos.

5. Para que a festa do Corpo de 
Deus, quinta-feira, nos ajude a 
colocar sempre a Eucaristia ou a 
celebração da Palavra com a Sa-
grada Comunhão como centro do 
domingo, peçamos, irmãos.

5. Para que as festas juninas forta-
leçam a convivência harmônica e 
pacífica nas famílias e nas comu-
nidades, peçamos, irmãos.

6. Para que os nossos irmãos faleci-
dos, tendo praticado a justiça, parti-
cipem agora do banquete eterno no 
seio da Trindade, peçamos, irmãos.

7. ...
P. “Pai de misericórdia, que crias-

tes o universo e por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Deus convosco, nos 
enviastes o Espírito da verdade, 
ouvi as orações do vosso povo 
e alegrai-nos com a vossa salva-
ção.” Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação e apresentação

das oferendas
Anim.: Coloquemos no altar os 

dons para o sacrifício de Cristo a 
serem santificados pela força do 
Espírito Santo.  

A. (Nº 213) 1. Recebei, ó Deus 
Pai, neste dia, vinho e pão, nos-
sa oferta sagrada./Juntamente 
aceitai a alegria e os trabalhos 
da nossa jornada.

2. O louvor que até vós elevamos 
nos conserve na fé sempre uni-
dos./ E Jesus, que no altar espe-
ramos, nos conceda os favores 
pedidos.



3. O mistério na cruz consumado 
novamente se opera no altar;/ 
e o perdão que aos algozes foi 
dado, quer Jesus nesta missa 
dos dar.

4. Glória ao Pai, glória ao Filho 
divino e ao Espírito Santo tam-
bém./ Adoremos ao Deus uno 
e trino com louvores perenes. 
Amém

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, pela in-
vocação do vosso nome, san-
tificai as oferendas de vossos 
servos e servas, fazendo de 
nós uma oferenda eterna. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
(Missal, p. 488)

Pref.: O Mist. da Trindade
(Missal, p.379-380)

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. Com vosso Filho 
único e o Espírito Santo sois um 
só Deus e um só Senhor. Não uma 
única pessoa, mas três pessoas 
num só Deus. Tudo o que reve-
lastes e nós cremos a respeito de 
vossa glória atribuímos igualmen-
te ao Filho e ao Espírito Santo. 
E, proclamando que sois o Deus 
eterno e verdadeiro, adoramos 
cada uma das pessoas, na mesma 
natureza e igual majestade. Uni-
dos à multidão dos anjos e dos 
santos, nós vos aclamamos, jubi-
losos, cantando a uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-c) Santo, Santo, 
Santo é o Senhor/ Santo, Santo, 
Santo é o Senhor nosso Deus.

1. Senhor Deus do universo, o céu 
e a terra/ Proclamam vossa gló-
ria, hosana nas alturas.

2. Bendito o que vem, em nome 
do Senhor,/ Hosana nas alturas, 
hosana nas alturas.

P. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as 
coisas: criastes o homem e a mu-

lher à vossa imagem e lhes con-
fiastes todo o universo, para que, 
servindo a vós, seu criador, domi-
nassem toda criatura. E, quando 
pela desobediência perderam a 
vossa amizade, não os abando-
nastes ao poder da morte, mas a 
todos socorrestes com bondade, 
para que, ao procurar-vos, vos pu-
dessem encontrar.

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

P. E, ainda mais, oferecestes mui-
tas vezes aliança aos homens e 
às mulheres e os instruístes pelos 
profetas na esperança da salvação. 
E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo, que, chegada a plenitu-
de dos tempos, nos enviastes vos-
so próprio Filho para ser o nosso 
salvador.

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido 
do Espírito Santo e nascido da vir-
gem Maria, viveu em tudo a con-
dição humana, menos o pecado; 
anunciou aos pobres a salvação, 
aos oprimidos, a liberdade, aos 
tristes, a alegria. E, para realizar 
o vosso plano de amor, entregou-
-se à morte e, ressuscitando dos 
mortos, venceu a morte e renovou 
vida.

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

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

A. Santificai-nos pelo dom do 
vosso Espírito!

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

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito.

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

o fim. Enquanto ceavam, ele to-
mou 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, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
deu graças novamente e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Tudo isto é mistério da fé!

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!

P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o 
papa (...), o nosso bispo (...), os 
bispos do mundo inteiro, os pres-
bíteros e todos os ministros, os 
fiéis que, em torno deste altar, vos 
oferecem este sacrifício, o povo 
que vos pertence e todos aqueles 
que vos procuram de coração sin-
cero.

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

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

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. E a todos nós, vossos filhos e fi-
lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a virgem Maria, mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, 
com os apóstolos e todos os san-
tos, possamos alcançar a herança 
eterna no vosso reino, onde, com 
todas as criaturas, libertas da cor-
rupção do pecado e da morte, vos 
glorificaremos por Cristo, Senhor 
nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele dais ao mun-
do todo bem e toda graça. 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém!

Rito da Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Pelo Batismo, somos mo-

rada da Trindade Santa. Pela Eu-
caristia, somos revigorados para 
vivermos em comunhão de amor 
com Deus e com os irmãos e ir-
mãs. 

A. (Nº 288) Ref.: Ó Trindade, 
vos louvamos,/ vos louvamos 
pela vossa comunhão./ Que esta 
mesa favoreça,/ favoreça nossa 
comunicação. 

1. Contra toda tentação da ga-
nância e do poder,/ nossas bocas 
gritem juntas a palavra do vi-
ver,/ a palavra do viver. 

2. Na montanha, com Jesus, no 
encontro com o Pai,/ recebemos 
a mensagem: “Ide ao mundo e o 
transformai!”,/ ide ao mundo e 
o transformai.

3. Deus nos fala na história e nos 
chama à conversão;/ vamos ser 
palavras vivas, proclamando a 
salvação,/ proclamando a salva-
ção.

4. Vamos juntos festejar nossa 
vida familiar,/ o amor e a justiça 
bem mais forte proclamar,/ bem 
mais forte proclamar.

5. No altar da Eucaristia, mesa 
dos que são irmãos,/ Jesus Cris-

to fortalece nossa vida em co-
munhão,/ nossa vida em comu-
nhão. 

P. OREMOS. Possa valer-nos, 
Senhor nosso Deus, a comu-
nhão no vosso sacramento, 
ao proclamarmos nossa fé na 
Trindade eterna e santa, e na 
sua indivisível Unidade. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Com a luz da Palavra di-
vina e o vigor da Eucaristia, po-
demos vencer o individualismo, 
viver em comunhão fraterna e es-
tabelecer relações de igualdade na 
sociedade.

A. (Ref. Nº 491) Vem! Vamos jun-
tos caminhar, / pois, sozinho, 
ninguém pode chegar lá, /:por-
que Deus nos escolheu, Cris-
to nos chamou,/ o Espírito de 
amor nos enviou!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O amor do Pai vos conserve sem-

pre na alegria, na saúde e na paz.
A. Amém! 
P. A doação do Filho vos mantenha 

sempre no caminho da vida e da 
esperança.

A. Amém! 
P. A força do Espírito Santo sus-

tente vosso amor pastoral e vosso 
ardor missionário.

A. Amém! 
P. E que vos abençoe o Deus Uno e 

Trino: Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém! 
P. Que o Espírito da sabedoria vos 

conduza à plena verdade; ide em 
paz e que o Senhor vos acompa-
nhe.

A. (Cantando) Graças a Deus! 
Graças a Deus! Graças a Deus!

Lembretes:
- Até domingo, 34ª Semana Nacio-

nal do Migrante - “Migração e 
Políticas Públicas”. -  “Acolher, 
Proteger, Promover, Integrar e 
Celebrar. A luta é todo o dia!”

- Quinta-feira, Solenidade do 
Ssmo. Corpo e Sangue de Cris-
to.

- Sexta-feira, 2º encontro voc. do 
ano, no Sem. de Fátima. 

- Sábado e domingo, segunda etapa 
da Escola de Lideranças da Past. 
da Juv.

- Domingo - Dia Nacional do Mi-
grante - 10h, missão canônica na 
comunidade S. Luiz, Par. S. Ro-
que, Itatiba do Sul; 10h30, missão 
canônica na comunidade N. Sra. 
da Salette, Estação. 

Leituras da Semana:
dia 17, 2ªf: 2Cor 6,1-10; Sl 

97(98); Mt 5,38-42; dia 18, 3ªf: 
2Cor 8,1-9; Sl 145(146); Mt 
5,43-48; dia 19, 4ªf: 2Cor 9,6-
11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-
18; dia 20, 5ªf, solenidade do 
SSMO. CORPO E SANGUE 
DE CRISTO: Gn 14,18-20; Sl 
109(110); 1Cor 11,23-26; Lc 
9,11b-17 (alimento para a multi-
dão faminta); dia 21, 6ªf, S. Luís 
Gonzaga: 2Cor 11,18.21b-30; Sl 
33(34); Mt 6,19-23; dia 22, sáb., 
S. Paulino de Nola: 2Cor 12,1-
10; Sl 33(34); Mt 6,24-34; dia 
23, dom.: 12º do TC: Zc 12,10-
11;13,1; Sl 62(63); Gl 3,26-29; 
Lc 9,18-24 (profissão de fé de 
Pedro e primeiro anúncio da Pai-
xão).

O mistério da Trindade
- “A festa da SSma. Trindade faz-

-nos contemplar o mistério de 
Deus que incessantemente cria, 
redime e santifica, sempre com 
amor e por amor, e a cada cria-
tura que o acolhe dá a possibi-
lidade de refletir um raio da sua 
beleza, bondade e verdade. Ele 
desde sempre escolheu caminhar 
com a humanidade e forma um 
povo que seja bênção para todas 
as nações e para cada pessoa, 
sem excluir ninguém. O cris-
tão não é uma pessoa isolada, 
pertence a um povo: este povo 
que Deus forma. Não se pode 
ser cristão sem esta pertença e 
comunhão. Nós somos povo: o 
povo de Deus. A Virgem Maria 
nos ajude a cumprir com ale-
gria a missão de testemunhar ao 
mundo, sedento de amor, que o 
sentido da vida é precisamente 
o amor infinito, o amor concreto 
do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo” (Papa Francisco, oração 
do Angelus, 27/5/2018).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 299) Ref. 
Na festa da 
partilha, Jesus, 
és nosso pão,/ 
presença que 

anuncia a mesa dos irmãos!/ Se 
houver acesso igual aos bens do 
nosso chão,/ justiça e paz, na 
terra, então, se abraçarão!

Anim.: Todo ser vivo precisa de 
água e de alimento. Nenhum cris-
tão vive sem o Pão da Palavra e o 
Pão da Eucaristia. Na solenidade 
do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Cristo, louvamos a Deus pelo 
Pão do Céu que nos concede na 
Eucaristia que Cristo nos deixou 
como memorial perpétuo de seu 
mistério pascal. Celebremos este 
mistério no compromisso da so-
lidariedade e da partilha fraterna.

A. (Nº 52) 1. Ó Senhor, nós esta-
mos aqui, junto à mesa da cele-
bração,/ simplesmente atraídos 
por vós. Desejamos formar co-
munhão.

Ref. Igualdade, fraternidade, 
nesta mesa nos ensinais./ /:As 
lições que melhor educam na 
Eucaristia é que nos dais.:/

2. Todos cantam o vosso louvor, 
pois em vós todos somos ir-
mãos./ Ouviremos com fé, ó Se-
nhor, os apelos de libertação.

3. Este encontro convosco, Se-
nhor, incentiva a justiça e a paz,/ 
nos inquieta e convida a sentir os 
apelos que o pobre nos faz.

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

A. Amém.
P. A bondade e o amor de Deus Pai 

que nos reúne para alimentar-nos 
com a Palavra e o Pão da vida em 
seu Filho Jesus Cristo, na comu-
nhão do Espírito Santo, estejam 
convosco.

Comunidade em Oração 
Liturgia para a solenidade de “Corpus Christi” /Ano C – 20.6.2019

- Eucaristia, banquete do Reino, compromisso de comunhão e solidariedade fraterna
Cor litúrgica: BRANCO      Ano 41 - Nº 2403    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

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

A vida na liturgia
P. (.... Eucaristia, dom de Cris-

to em sua memória / sustento da 
fé, compromisso de partilha fra-
terna na realidade de milhões de 
pessoas que passam fome / 34ª 
Semana Nacional do Migrante - 
“Migração e Políticas Públicas”. 
-  “Acolher, Proteger, Promover, 
Integrar e Celebrar. A luta é todo 
o dia!”)

Ato penitencial
P. O Senhor Jesus que nos convida 

a participar da mesa da Eucaristia 
nos pede a partilha da vida, dos 
dons e dos bens especialmente 
com aqueles que não têm as con-
dições indispensáveis para sua 
sobrevivência. Peçamos perdão a 
Deus por nem sempre vivermos a 
solidariedade fraterna, exigência 
da Eucaristia. 

L. Senhor, que na Eucaristia pro-
longais vossa presença real co-
nosco, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que instituístes a Euca-

ristia como sinal maravilhoso de 
vossa misericórdia, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que sustentais nossa fé 

pela Palavra e pela Eucaristia, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Glória
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! 

Glória! Glória a Deus/ nas altu-
ras e na terra paz aos homens!

1. Senhor Deus, Rei dos céus,/ 
Deus Todo-Poderoso, nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos,/ 

nós vos adoramos, nós vos glo-
rificamos.

2. Nós vos damos graças/ por vos-
sa imensa glória./ Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor 
Deus, cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do 
mundo,/ tende piedade de nós./ 
Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ acolhei a nossa súplica.

4. Vós que estais à direita do Pai,/ 
tende piedade de nós./ Só vós 
sois o Santo,/ só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo,/ com o Espírito 
Santo na glória de Deus Pai.

P. OREMOS. Senhor Jesus Cris-
to, neste admirável sacramen-
to nos deixastes o memorial 
da vossa paixão. Dai-nos ve-
nerar com tão grande amor o 
mistério do vosso corpo e do 
vosso sangue, que possamos 
colher continuamente os fru-
tos da vossa redenção. Vós, 
que sois Deus com o Pai, na 
unidade do Espírito Santo. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssmo. Cor-

po e Sangue de Cristo, Paulinas-
-Paulus, p. 868-872)

Anim.: O pão e o vinho, frutos da 
terra e do trabalho humano, na 
Eucaristia, se tornam Corpo e 
Sangue do Senhor para alimen-
to dos peregrinos em sua missão 
neste mundo.  

1ª Leitura: Gn 14,18-20
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, Melquisedec, rei 

de Salém, trouxe pão e vinho e 
como sacerdote do Deus Altíssi-
mo, abençoou Abrão, dizendo: 
“Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, criador do céu e da 
terra! Bendito seja o Deus Altís-



simo, que entregou teus inimigos 
em tuas mãos!” E Abrão entre-
gou-lhe o dízimo de tudo. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 109(110)
S. Tu és sacerdote eternamente se-

gundo a ordem de Melquisedec. 
A. Tu és sacerdote eternamente 

segundo a ordem de Melquise-
dec. 

S. 1. - Palavra do Senhor ao meu 
Senhor:* “Assenta-te ao lado meu 
direito - até que eu ponha os ini-
migos teus* como escabelo por 
debaixo de teus pés!”

2. - O Senhor estenderá desde 
Sião* vosso cetro de poder, pois 
Ele diz: - “Domina com vigor teus 
inimigos;* domina com vigor teus 
inimigos!

3. - Tu és príncipe desde o dia em 
que nasceste:* na glória e esplen-
dor da santidade, - como o orva-
lho, antes da aurora, eu te gerei 
* jurou o Senhor e manterá sua 
palavra; - Tu és sacerdote eterna-
mente,* segundo a ordem do rei 
Melquisedec.

2ª Leitura: 1Cor 11,23-26
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: O que eu recebi do Senhor 

foi isso que eu vos transmiti: Na 
noite em que foi entregue, o Se-
nhor Jesus tomou o pão e, depois 
de dar graças, partiu-o e disse: 
“Isto é o meu corpo que é dado 
por vós. Fazei isto em minha me-
mória”. Do mesmo modo, depois 
da ceia, tomou também o cálice 
e disse: “Este cálice é a nova 
aliança, em meu sangue. Todas 
as vezes que dele beberdes, fazei 
isto em minha memória”. Todas 
às vezes, de fato, que comerdes 
deste pão e beberdes deste cálice, 
estareis proclamando a morte do 
Senhor, até que ele venha. - Pa-
lavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 9,11b-17
A. Aleluia....
S. Eu sou o pão vivo descido do 

céu; quem deste pão come, sem-
pre, há de viver.

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, Jesus acolheu 

as multidões, falava-lhes sobre o 
Reino de Deus e curava todos os 
que precisavam. A tarde vinha che-
gando. Os doze apóstolos aproxi-
maram-se de Jesus e disseram: 
“Despede a multidão, para que 
possa ir aos povoados e campos 
vizinhos procurar hospedagem e 
comida, pois estamos num lugar 
deserto”. Mas Jesus disse: “Dai-
-lhes vós mesmos de comer”. Eles 
responderam: “Só temos cinco 
pães e dois peixes. A não ser que 
fôssemos comprar comida para 
toda essa gente”. Estavam ali mais 
ou menos cinco mil homens. Mas 
Jesus disse aos discípulos: “Man-
dai o povo sentar-se em grupos de 
cinquenta”. Os discípulos assim 
fizeram, e todos se sentaram. En-
tão Jesus tomou os cinco pães e os 
dois peixes, elevou os olhos para 
o céu, abençoou-os, partiu-os e os 
deu aos discípulos para distribuí-
-los à multidão. Todos comeram e 
ficaram satisfeitos. E ainda foram 
recolhidos doze cestos dos peda-
ços que sobraram. - 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. Na oração que nos ensinou, Cris-

to incluiu o pedido pelo pão de 
cada dia. Oremos a Deus Pai por 
nossas necessidades, mas espe-
cialmente pelas dos nossos irmãos 
e irmãs nas mais diversas dificul-
dades, como a falta de alimento, 
dom de Deus, direito de todos.  

A. (Nº196) Atendei a nossa prece, 
Senhor, /e fazei-nos acolher nos-
so irmão.

1. Para que a Igreja, constantemen-
te revigorada pela Eucaristia, viva 
com ardor sua missão de evange-
lizar, rezemos, irmãos.

2. Para participamos sempre da ce-
lebração litúrgica, centro do do-
mingo, Dia do Senhor, rezemos, 
irmãos. 

3. Para sermos solidários e frater-
nos, exigência da Eucaristia, reze-
mos, irmãos.

4. Para que a catequese de iniciação 
cristã ajude a todos a participar da 
comunidade e nela viver intensa-
mente os sacramentos, de modo 
particular a Eucaristia, remos, ir-
mãos.

5. Para termos muitas vocações 
para o ministério da celebração 
eucarística e para a evangeliza-
ção, rezemos, irmãos. 

6. ...
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, 

pelos dons que sempre nos conce-
deis, especialmente pelo alimen-
to de nossas mesas, pelo Pão da 
vossa Palavra e pelo Pão da Euca-
ristia. Ajudai-nos a trabalhar para 
que todos possam dispor destes 
bens indispensáveis para a vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com frutos da terra e do 

trabalho humano, pão e vinho, 



oferecemos nossa parte para o 
banquete eucarístico.

A. (Nº 227) Ref. Neste pão e neste 
vinho o suor de nossas mãos:/ o 
trabalho e a justiça para todos 
os irmãos./ 

1. Ofertamos, ó Senhor, os so-
frimentos/ dos pequenos e dos 
pobres, teus amados,/ dos que 
lutam a procura de trabalho,/ 
das crianças e anciãos abando-
nados.

2. Ofertamos a firmeza e a cora-
gem/ dos que lutam em favor 
dos oprimidos,/ dos famintos e 
sedentos de justiça/ e que são 
por tua causa perseguidos.

3. Ofertamos, ó Senhor, toda a 
certeza/ na vitória do amor so-
bre o pecado./ Tua luz há de bri-
lhar, vencendo a treva,/ sobre o 
mundo convertido e renovado.

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

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

P. Concedei, ó Deus, à vossa 
Igreja os dons da unidade e da 
paz, simbolizados pelo pão e 
pelo vinho que oferecemos na 
sagrada Eucaristia. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

 Prefácio da Eucaristia III
(Missal, p.441)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças e bendizer-vos, Senhor Pai 
santo, Deus eterno, cheio de mi-
sericórdia e de paz. Vosso Filho, 
obediente até a morte na Cruz, 
nos precedeu no caminho de volta 
para vós, que sois o fim último de 
toda a esperança humana. Na Eu-
caristia, testamento de seu amor, 
ele se fez comida e bebida espiri-
tuais, que nos sustentam na cami-
nhada para a Páscoa eterna. Com 
esta garantia da ressurreição final, 
esperamos participar do banquete 
de vosso Reino. Por isso, unidos 
aos anjos e a todos os santos nós 

vos louvamos cantando a uma só 
voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-d) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do univer-
so./ O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória. / Ho-
sana, hosana nas alturas! (3x) 
Hosana! / Bendito aquele vem 
em nome do Senhor./ Hosana...

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

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

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

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

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

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E quando recebermos Pão e 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 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

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

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

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Jesus providenciou para 

nós o Pão da vida para sustentar-
-nos em nossa peregrinação para 
a Casa do Pai e a fim de trabalhar-
mos para que ninguém fique sem 
comida, conforme a ordem dada 
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aos discípulos, “dai-lhes vós mes-
mos de comer”.  

A. (Nº 302) 1. Tanta gente vai an-
dando na procura de uma luz,/ 
caminhando na esperança se 
aproxima de Jesus./ No deserto 
sente fome e o Senhor tem com-
paixão./ Comunica sua palavra, 
vai abrindo o coração.

Ref. /:Dai-lhes vós mesmos de co-
mer,/  que o milagre vai aconte-
cer!:/

2. Quando o pão é partilha-
do, passa a ter gosto de amor./ 
Quando for acumulado, gera 
morte, traz a dor./ Quando o 
pouco que nós temos se trans-
forma em oblação,/ o milagre 
de partilha serve a mesa dos ir-
mãos.

3. No altar da eucaristia, o Se-
nhor vem ensinar,/ que o amor 
é verdadeiro quando a vida se 
doar.

Peregrinos, caminheiros, vamos 
indo como irmãos,/ na esperan-
ça repartindo a palavra e o mes-
mo pão.

4. Deus nos fez à sua imagem, por 
amor acreditou./ Deu-nos vida e 
liberdade, tantos dons nos con-
fiou./ Responsáveis pelo mundo, 
para a vida promover./ Desafios 
que nos chegam vamos juntos 
resolver.

P. OREMOS. Dai-nos, Senhor 
Jesus, possuir o gozo eter-
no da vossa divindade, que 
já começamos a saborear na 
terra, pela comunhão do vos-
so Corpo e do vosso Sangue. 
Vós que viveis e reinais para 
sempre.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso

Anim.: O Pão do Altar é sagrado e 
alimenta nossa fé. O pão partilha-
do com os famintos também é sa-
grado e expressa a solidariedade, 
exigida pela Eucaristia. 

A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, 
a comunhão, nos une a Cristo 
e aos irmãos/ /:e nos ensina a 

abrir as mãos para partir, re-
partir o pão.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus da Vida vos faça 

perseverar nas boas obras e orien-
te vossos passos no caminho da 
verdade, da justiça, da solidarie-
dade e da paz. E que vos abençoe 
o mesmo Deus Onipotente e Eter-
no, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Proclamai com a vida a alegria 

de partilhar da mesa do Senhor. 
Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Oração diante do Santíssimo
Senhor Jesus Cristo, cremos que 

estais presente no pão consagra-
do em nossos altares. Nós vos 
adoramos com os anjos e santos 
e com todos os nossos irmãos na 
fé. Obrigado porque nos deixas-
tes vosso corpo e vosso sangue 
para nosso alimento. Fazei que 
jamais nos afastemos de vós que 
sois o caminho a nos conduzir 
ao Pai; a vida que nos faz filhos 
de Deus; a verdade que nos li-
berta. Senhor Jesus, permanecei 
conosco; fortalecei nossa fé; ali-
mentai nossa esperança; conser-
vai-nos unidos na luta por uma 
sociedade justa e fraterna e fazei 
que vos amemos cada vez mais, 
bem como a nossos irmãos. 
Amém.

A Eucaristia na realidade
da nossa vida

“Precisamente em virtude daquele 
testamento de amor (de Cristo na 
última Ceia), a comunidade cris-
tã reúne-se todos os domingos, e 
cada dia, em volta da Eucaristia, 
sacramento do Sacrifício reden-
tor de Cristo. E, atraídos pela 
sua presença real, os cristãos 
adoram-no e contemplam-no 
através do sinal humilde do pão 
que se torna o seu Corpo.

Cada vez que celebramos a Euca-
ristia, mediante este Sacramento 
tão sóbrio e ao mesmo tempo 

tão solene, nós fazemos expe-
riência da Nova Aliança, que 
realiza plenamente a comunhão 
entre Deus e nós. E enquanto 
participamos nesta Aliança, não 
obstante sejamos pequeninos e 
pobres, nós colaboramos para 
edificar a história como Deus a 
quer. Por isso, enquanto cons-
titui um ato de culto público a 
Deus, cada celebração eucarísti-
ca remete para a vida e para as 
vicissitudes concretas da nossa 
existência. Enquanto nos nu-
trimos do Corpo e Sangue de 
Cristo, somos assimilados a Ele 
e recebemos em nós o seu amor, 
não para o conservar ciosamen-
te, mas para o partilhar com os 
outros. Esta lógica está inscrita 
na Eucaristia: recebemos em nós 
o seu amor e partilhamo-lo com 
os outros. Eis em que consiste 
a lógica eucarística. Com efei-
to, nela contemplamos Jesus, 
Pão partido e oferecido, Sangue 
derramado pela nossa salvação. 
Trata-se de uma presença que, 
como fogo, faz queimar em nós 
as atitudes egoístas, nos purifi-
ca da tendência a doar somente 
quando recebemos, e acende o 
desejo de nos fazermos, também 
nós em união com Jesus, pão 
partido e sangue derramado pe-
los irmãos.

Portanto, a festa de Corpus Ch-
risti é um mistério de atração a 
Cristo e de transformação nele. 
E é escola de amor concreto, 
paciente e sacrificado, como 
Jesus na Cruz. Ensina-nos a ser 
mais hospitaleiros e disponíveis 
em relação a quantos estão em 
busca de compreensão, de aju-
da e de encorajamento, e vivem 
marginalizados e sozinhos. A 
presença de Jesus vivo na Eu-
caristia é como uma porta, uma 
porta aberta entre o templo e a 
estrada, entre a fé e a história, 
entre a cidade de Deus e a cidade 
do homem” (Papa Francisco, na 
oração do Ângelus, 03/6/2018).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (nº. 41) Ref.: 
Juntos como 
irmãos, mem-
bros da Igre-
ja,/ vamos ca-
minhando, va-

mos caminhando./ Juntos como 
irmãos, ao encontro do Senhor.

Anim.: A dura realidade dos mi-
grantes em busca de lugar para 
poder viver por causa das guerras, 
da fome e de outros fatores pode 
lembrar nossa peregrinação para a 
Casa do Pai em meio a muitas di-
ficuldades que exigem renúncias 
no seguimento a Cristo, carregan-
do a cruz de cada dia. 

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 Jesus Cristo, 

Filho de Deus vivo, o Messias 
prometido, o amor do Pai e a co-
munhão do Espírito Santo estejam 
convosco.

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

A vida na liturgia
P. ( ... conhecer Cristo e ser-lhe fiel, 

seguindo-o com a cruz de cada 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 12º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 23.6.2019

- O discípulo de Cristo renuncia a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e O segue
- Dia Nacional do Migrante - “Migração e Políticas Públicas”. - “Acolher, Proteger, Promover, Integrar e 
Celebrar. A luta é todo o dia!”
Cor litúrgica: VERDE      Ano 41 - Nº 2404    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

dia;  dia nacional do migrante, 
que faz lembrar seu sofrimento e 
sua esperança e a de tantos outros 
que passam maiores dificuldades; 
natividade de João Batista, segun-
da-feira com festa, neste domin-
go, em diversas comunidades / 
centenário do nascimento de Dom 
João Hoffmann, primeiro Bispo 
de Erexim, também segunda-feira 
/ .....)

Ato penitencial
P. Nossa participação na celebração 

litúrgica manifesta que cremos 
em Cristo, o Filho do Deus vivo 
e verdadeiro. Mas nem sempre 
testemunhamos a fé nele na vida 
familiar e comunitária e nos di-
versos ambientes sociais, particu-
larmente quando ela exige maior 
renúncia e doação aos outros. Pe-
çamos, pois, o perdão de Deus.

L. Senhor, que viestes procurar 
quem estava perdido, tente pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que quisestes ser levan-

tado na cruz para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos submetereis ao 

julgamento da vossa cruz, tende 
piedade de nós.

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

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

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

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

2. Senhor Jesus, unigênito do 
Pai,/ nós vos damos graças por 
terdes vindo ao mundo,/ feito 

nosso irmão, sois o nosso reden-
tor.

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

P. OREMOS. Senhor, nosso 
Deus, dai-nos por toda a vida 
a graça de vos amar e temer, 
pois nunca cessais de condu-
zir os que firmais no vosso 
amor. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-

-C, Paulinas Paulus, p. 921 a 923)
Anim.: Pela permanente iniciação 

à vida cristã, podemos aprofundar 
continuamente o mistério de Cris-
to e testemunhá-lo no seguimento 
fiel com a cruz de cada dia.  

1ª Leitura: Zc 12,10-11;13-1
L. Leitura da Profecia de Zaca-

rias.
Assim diz o Senhor: “Derramarei 

sobre a casa de Davi e sobre os 
habitantes de Jerusalém um es-
pírito de graça e de oração; eles 
olharão para mim. Ao que eles 
feriram de morte, hão de chorá-
-lo, como se chora a perda de um 
filho único, e hão de sentir por 
ele a dor que se sente pela morte 
de um primogênito. Naquele dia, 
haverá um grande pranto em 
Jerusalém, como foi o de Ada-
dremon, no campo de Magedo. 
Naquele dia, haverá uma fonte 
acessível à casa de Davi e aos 
habitantes de Jerusalém, para 
ablução e purificação”. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 62(63)
S. A minh’alma tem sede de vós, 



como a terra sedenta, ó meu Deus!
A. A minh’alma tem sede de vós, 

como a terra sedenta, ó meu 
Deus!

S. 1. - Sois vós, ó Senhor, o meu 
Deus!* Desde a aurora ansioso 
vos busco! - A minh’alma tem 
sede de vós,* minha carne tam-
bém vos deseja. 

2. - Como terra sedenta e sem 
água,+ venho, assim, contemplar-
-vos no templo,* para ver vossa 
glória e poder. - Vosso amor vale 
mais do que a vida:* e por isso 
meus lábios vos louvam. 

3. - Quero, pois, vos louvar pela 
vida,* e elevar para vós minhas 
mãos! - A minh’alma será sacia-
da,* como em grande banquete de 
festa; - cantará a alegria em meus 
lábios,* ao cantar para vós meu 
louvor!

4. - Para mim fostes sempre um so-
corro;* de vossas asas à sombra 
eu exulto! - Minha alma se agarra 
em vós;* com poder vossa mão 
me sustenta. 

2ª Leitura: Gl 3,26-29
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Gálatas. 
Irmãos: Vós todos sois filhos de 

Deus pela fé em Jesus Cristo. 
Vós todos que fostes batizados 
em Cristo vos revestistes de Cris-
to. O que vale não é mais ser ju-
deu nem grego, nem escravo nem 
livre, nem homem nem mulher, 
pois todos vós sois um só, em Je-
sus Cristo. Sendo de Cristo, sois 
então descendência de Abraão, 
herdeiros segundo a promessa. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 9,18-24
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Tu és o Cristo de Deus. O Filho 

do Homem deve sofrer muito. 
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. Certo dia, Jesus estava rezan-

do num lugar retirado, e os dis-
cípulos estavam com ele. Então 

Jesus perguntou-lhes: “Quem diz 
o povo que eu sou?” Eles respon-
deram: “Uns dizem que és João 
Batista; outros, que és Elias; mas 
outros acham que és algum dos 
antigos profetas que ressuscitou”. 
Mas Jesus perguntou: “E vós, 
quem dizeis que eu sou?” Pedro 
respondeu: “O Cristo de Deus”. 
Mas Jesus proibiu-lhes severa-
mente que contassem isso a al-
guém. E acrescentou: “O Filho 
do Homem deve sofrer muito, ser 
rejeitado pelos anciãos, pelos su-
mos sacerdotes e doutores da Lei, 
deve ser morto e ressuscitar no 
terceiro dia”. Depois Jesus dis-
se a todos: “Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si mesmo, tome 
sua cruz cada dia, e siga-me. Pois 
quem quiser salvar a sua vida, 
vai perdê-la; e quem perder a sua 
vida por causa de mim, esse a sal-
vará”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis 

P. Na fé professada e testemunhada 
em Cristo, Filho do Deus vivo e 
na fidelidade no seguimento a Ele 
com a cruz de cada dia, façamos 
nossas preces comunitárias. 

A. Ouvi, ó Deus, a oração de vos-
so povo. 

1. Para que a Igreja proclame sem-
pre a força salvadora da Cruz de 
Cristo, rezemos, irmãos.

2. Para conhecermos sempre me-
lhor a Cristo e vivermos com mais 
fidelidade o seguimento a Ele, 
com as renúncias necessárias, re-
zemos, irmãos. 

3. Para compreendermos e viver-
mos o sofrimento humano à luz 
da Cruz redentora de Cristo, reze-
mos, irmãos.

4. Para sermos presença conforta-
dora junto aos irmãos e irmãs em 
maiores dificuldades, rezemos, 
irmãos.

5. Pelos cuidadores e cuidadoras de 
doentes e idosos para que os as-
sistam conscientes de que o fazem 
ao próprio Cristo, com eles identi-
ficado, rezemos, irmãos.

6. Para que nossas comunidades 
cristãs e a sociedade organizada, 

livres de qualquer preconceito, 
ofereçam acolhida solidária aos 
migrantes, rezemos, irmãos.

7. (...). 
P. Dai-nos, ó Deus, a força da 
vossa graça para sermos fiéis 
à Palavra, especialmente em 
meio às dificuldades maiores 
da vida. Pelo mesmo Cristo, 
nosso Senhor!

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com o pão e o vinho para 

o sacrifício eucarístico, apresen-
temos a Deus a realidade sofrida 
dos migrantes e a generosidade 
dos que são solidários com eles. 

A. (Nº 205) 1. Se meu irmão me 
estende a mão e pede um pouco 
de meu pão;/ e eu não respondo 
ou digo “não” errei de rumo e 
direção./ Nesta mesa de perdão 
o pão e o vinho elevarei/ e pen-
sando em meu irmão, o meu Se-
nhor receberei.

Ref. Quero ver no meu irmão a 
imagem dele,/ meu irmão que 
até nem tem o necessário pra ter 
paz./ Quero ser pro meu irmão a 
resposta dele,/ eu que vivo mais 
feliz e às vezes tenho até demais.

2. O Corpo e Sangue do Senhor: 
o corpo e sangue de um irmão./ 
O mesmo Pai e o mesmo amor: 
o mesmo rumo e direção./ Nesta 
mesa do Senhor sou responsável 
pela paz/ de quem no riso e na 
dor comigo vai buscar o Pai.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba...
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifí-
cio de reconciliação e louvor, 
e fazei que, purificados por 
ele, possamos oferecer-vos 
um coração que vos agrade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas Circunstâncias III 
Jesus Caminho para o Pai

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

é nosso dever e salvação, dar-vos 



graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai santo, Senhor do céu e da ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 
vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos des-
tes o vosso Filho como mediador. 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus pas-
sos. Ele é o caminho que conduz 
para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. 
Por vosso Filho, reunis em uma 
só família os homens e mulhe-
res, criados para a glória de vosso 
nome, redimidos pelo sangue de 
sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando a uma só voz:

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

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

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

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

CORPO QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS.

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, 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.

P. 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 ofer-
ta!

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

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

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

dores e as angústias, as alegrias e 
as esperanças, e andar juntos no 
caminho do vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, seu esposo, com os 
Apóstolos e Mártires, (N.) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, por Jesus Cristo, vosso 
Filho.

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.

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

Comunhão
Anim.: Para segui-lo com firmeza 

com a cruz de cada dia, Cristo vai 
à nossa frente e nos sustenta com 
o Pão do céu, que nos deixou na 
última Ceia.

A. (Nº 283) 1. É bom estarmos 
juntos à mesa do Senhor/ e, uni-
dos 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 en-
contro, a comunhão,/ se formos 
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para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sus-

tentar/ quem quer no dia-a-dia 
o amor testemunhar.

P. OREMOS. Renovados pelo 
Corpo e Sangue do vosso Fi-
lho, nós vos pedimos, ó Deus, 
que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a sal-
vação que devotamente esta-
mos celebrando. Por Cristo 
nosso Senhor.  

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Jesus nos propõe segui-lo 
com a cruz de cada dia porque é 
caminho de salvação, sem nenhu-
ma resignação ou conformismo. 

A. (Ref. nº 449) /:Como Jesus, 
vou carregar/ a minha cruz pra 
poder ressuscitar.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que conduziu o povo pelo 

deserto, caminhe à vossa fren-
te para vos guiar, dar confiança, 
mostrar o rumo, fazendo-vos con-
cluí-lo com perseverança.  E que 
vos abençoe o Deus dos peregri-
nos, Pai e filho e Espírito Santo. 
Amém.

A. Amém. 
P. Que a força desta celebração vos 

mantenha fiéis no seguimento de 
Cristo. Ide em paz e que o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Oração pelos Migrantes 
Senhor Jesus Cristo, experimen-

tastes desde o berço a dureza de 
ser um migrante para proteger-
-vos dos inimigos da vida. Em 
companhia de Vossa mãe Maria 
e São José, ganhastes honesta-
mente o pão de cada dia como 
marceneiro em Nazaré. Fortale-
cei os migrantes que saem pelo 
Brasil a fora para trabalhar, lon-
ge do carinho protetor de suas 
famílias, amigos e comunidades. 
Considerai também os migran-
tes das guerras, das mudanças 
climáticas, das perseguições 
religiosas em diversos países. 

Sejam sempre bem acolhidos, 
compreendidos e integrados pela 
Igreja e pela sociedade nos luga-
res onde forem morar.

Amparai-os na integridade de sua 
saúde e na dignidade de seus di-
reitos. Sejam mais valorizados e 
compensados pelo seu exaustivo 
trabalho na agroindústria nacio-
nal.

 Durante o período da migração, 
sustentai-os na fé e na defesa de 
valores humanos e cristãos, her-
dados das tradições familiares e 
comunitárias. Que eles retornem 
sempre ao seu lar carregando os 
frutos de digno trabalho e amor 
às lutas em favor do progresso 
de sua comunidade e de Vosso 
Reino. Amém!

Lembretes:
- Segunda-feira – centenário do 

nascimento de Dom João Aloy-
sio Hoffmann, primeiro bispo de 
Erexim – às 20h, 3ª reunião do 
ano da equipe de Pastoral Voca-
cional, no Centro Catequético 
N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erexim.

- Terça-feira, 09h, reunião da 
Província Eclesiástica de Passo 
Fundo, em Passo Fundo. 

- De terça a quinta-feira, reunião 
do Conselho Permanente da 
CNBB, em Brasília, DF.

- Sexta-feira, 28, Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus - 
Atividades do Apostolado da 
Oração nas Paróquias.

- Sábado, 08h30, reunião do Con-
selho Diocesano de Pastoral, no 
Seminário de Fátima.

- Domingo Solenidade de São 
Pedro e São Paulo, Dia do 
Papa, Coleta do Óbolo de São 
Pedro - festa do padroeiro São 
Pedro em Sede Dourado. 

Óbolo de São Pedro
A Festa de São Pedro e São Paulo, 

que ocorre no dia 29 de junho, 
se não cai de domingo, é trans-
ferida para o domingo segusinte. 
Neste dia comemora-se o Dia do 
Papa, “com pregações e orações 
que traduzam amor, veneração, 
respeito e obediência ao Cabeça 

da Igreja Universal” e é realiza-
da a coleta, chamada de Óbolo 
de São Pedro, que é destinada 
à caridade do papa para atender 
às necessidades do mundo que a 
Igreja procura ajudar, fazendo-
-se solidária, sobretudo, nas ca-
lamidades e catástrofes. 

Dia do migrante e do refugiado 
2019 - Tema: “Migração e Polí-
ticas Públicas”. Lema: “Acolher, 
Proteger, Promover, Integrar e 
Celebrar. A luta é todo o dia!”

O Dia do Migrante da Igreja Ca-
tólica foi determinado em 1969 
pelo Papa Paulo VI, com orienta-
ção para que a conferência epis-
copal de cada país escolhesse sua 
data a ser celebrada. No Brasil, 
em abril de 1979, por determina-
ção da 17ª Assembleia Geral da 
CNBB, o Dia do Migrante é ce-
lebrado na data civil do migrante, 
25 de junho, se cair no domingo 
ou, caso contrário, no domingo 
imediatamente anterior. 

Em comunhão com a Igreja do 
Brasil, o SPM – Serviço Pasto-
ral dos Migrantes, todos os anos, 
retoma e aprofunda o tema da 
Campanha da Fraternidade, na 
ótica das migrações. 

Leituras da Semana:
Dia 24, 2ªf, NATIVIDADE DE 

SÃO JOÃO BATISTA: Is 49,1-
6; Sl 138(139); At 13,22-26; 
Lc 1,57-66.80; dia 25, 3ªf: Gn 
13,2.5-18; Sl 14(15); Mt 7,6.12-
14; dia 26, 4ªf:  Gn 15,1-12.17-
18; Sl 104(105); Mt 7,15-20; dia 
27, 5ªf, S. Cirilo de Alexandria: 
Gn 16,1-12.15-16; Sl 105(106); 
Mt 7,21-29; dia 28, 6ªf,  sole-
nidade do SAGRADO CORA-
ÇÃO DE JESUS: Ez 34,11-
16; Sl 22(23); Rm 5,5b-11; Lc 
15,3-7; dia 29, sáb., Imaculado 
Coração de Maria:  Is 61,9-11; 
Cânt.1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; Lc 
2,41-51; dia 30, dom., 13º do 
TC. solenidade SÃO PEDRO 
e SÃO PAULO: At 12,1-11; Sl 
33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 
16,13-19 (confissão de Pedro e 
promessa das chaves). 



1. RITOS 
INICIAIS 

A. (refrão nº. 
551) Ref. /:São 
Pedro, amaste 
o Senhor. São 
Pedro, pede a 

Deus por nós.:/ Ref. /:São Paulo, 
amaste o Senhor. São Paulo, pede 
a Deus por nós.:/

Anim.: Celebrando o testemunho 
de São Pedro e São Paulo, reno-
vamos nosso amor à Igreja, em 
comunhão com nosso Papa Fran-
cisco, em seu dia. Lembramos 
também todos os que, fiéis a Cris-
to como eles, deram ou dedicam a 
vida no anúncio e testemunho do 
Evangelho.  

A. (Nº 48) Ref. Venham todos! É o 
Pai quem convida/ para a prece, 
a renúncia, o amor!/ Tua morte, 
que é fonte de vida,/ celebra-
mos, contritos, Senhor!

1. Somos gente de Deus reunida 
para ouvir, ó Senhor, tua voz/ e 
acolher a palavra de vida, vida 
plena que queres pra nós.

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

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

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

A. Amém.
P. Que a misericórdia de Deus Pai, 

a paz de Cristo, anunciadas com 
ardor por São Pedro e São Paulo 
no início da Igreja, conduzidos 
pela força do Espírito Santo, este-
jam convosco.

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

Comunidade em Oração 
Liturgia p/ o 13º DTC-C - solenidade de S. Pedro e S. Paulo/Ano C – 30/6/2109

- São Pedro e São Paulo, discípulos corajosos de Cristo, nossos modelos de seguidores dele.
Cor litúrgica: VERMELHO      Ano 41 - Nº 2405    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

A vida na liturgia
P. (... São Pedro e São Paulo, tes-

temunhas do Evangelho, colunas 
da Igreja / Dia do Papa / segunda-
-feira, início do mês do agricultor 
/ quarta-feira, aniversário de orde-
nação presbiteral de Dom Girôni-
mo - 1964). 

Ato penitencial 
P. São Pedro e São Paulo e todos 

os santos e santas não foram isen-
tos das falhas humanas. Mas eles 
confiaram na misericórdia divina 
e foram fiéis na missão. Reconhe-
çamos também nós nossas faltas e 
peçamos o perdão de Deus.  (Pausa) 

L. Senhor, que oferecestes vosso 
perdão a Pedro que vos negou, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que prometestes o pa-

raíso ao ladrão arrependido, que 
pediu clemência, tende piedade 
de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que acolheis toda pessoa 

que confia na vossa misericórdia, 
tende piedade de nós.

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

Hino de louvor
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 gló-
ria pra sempre. Amém!

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

P. OREMOS. Ó Deus, que hoje 
nos dais a alegria de festejar 
São Pedro e São Paulo, con-
cedei à vossa Igreja seguir em 
tudo os ensinamentos destes 
apóstolos que nos deram as 
primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, Solenidade 
de São Pedro e São Paulo, Pauli-
nas Paulus, p. 1025 a 1028)

Anim.: Firmes na fé em Cristo, o 
Ungido de Deus Pai, as comuni-
dades cristãs primitivas se forta-
leciam na unidade e sustentavam, 
com sua oração, os apóstolos 
quando presos e em risco de mor-
te, especialmente São Pedro, ca-
beça da Igreja. 

1ª Leitura: At 12,1-11 
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o rei Herodes pren-

deu alguns membros da Igreja, 
para torturá-los. Mandou matar 
à espada Tiago, irmão de João. 
E vendo que isso agradava aos 
judeus, mandou também pren-
der a Pedro. Eram os dias dos 
Pães ázimos. Depois de pren-
der Pedro, Herodes colocou-o 
na prisão, guardado por quatro 
grupos de soldados, com quatro 
soldados cada um. Herodes tinha 
a intenção de apresentá-lo ao 
povo, depois da festa da Páscoa. 
Enquanto Pedro era mantido na 
prisão, a Igreja rezava continua-
mente a Deus por ele. Herodes 
estava para apresentá-lo. Na-
quela mesma noite, Pedro dor-
mia entre dois soldados, preso 
com duas correntes; e os guar-
das vigiavam a porta da prisão. 
Eis que apareceu o anjo do Se-
nhor e uma luz iluminou a cela. 
O anjo tocou o ombro de Pedro, 



acordou-o e disse: “Levanta-te 
depressa!” As correntes caíram-
-lhe das mãos. O anjo continuou: 
“Coloca o cinto e calça tuas san-
dálias!” Pedro obedeceu e o anjo 
lhe disse: “Põe tua capa e vem 
comigo!” Pedro acompanhou-
-o, e não sabia que era realida-
de o que estava acontecendo por 
meio do anjo, pois pensava que 
aquilo era uma visão. Depois de 
passarem pela primeira e segun-
da guarda, chegaram ao portão 
de ferro que dava para a cidade. 
O portão abriu-se sozinho. Eles 
saíram, caminharam por uma 
rua e logo depois o anjo o deixou.

Então Pedro caiu em si e disse: 
“Agora sei, de fato, que o Senhor 
enviou o seu anjo para me liber-
tar do poder de Herodes e de tudo 
o que o povo judeu esperava!” - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33(34); 
S. De todos os temores me livrou o 

Senhor Deus! 
A. De todos os temores me livrou 

o Senhor Deus! 
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em 

todo o tempo,* seu louvor estará 
sempre em minha boca. - Minha 
alma se gloria no Senhor;* que 
ouçam os humildes e se alegrem!

2. - Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus,* exaltemos todos juntos o 
seu nome! - Todas as vezes que o 
busquei, ele me ouviu,* e de todos 
os temores me livrou.

3. - Contemplai a sua face e alegrai-
-vos,* e vosso rosto não se cubra 
de vergonha! - Este infeliz gritou 
a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor 
o libertou de toda angústia.

4. - O anjo do Senhor vem acam-
par* ao redor dos que o temem, e 
os salva. - Provai e vede quão sua-
ve é o Senhor!* Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio.

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18. 
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo a Timóteo. 
Caríssimo: Quanto a mim, eu já 

estou para ser derramado em 
sacrifício; aproxima-se o mo-

mento de minha partida. Com-
bati o bom combate, completei a 
corrida, guardei a fé. Agora está 
reservada para mim a coroa da 
justiça, que o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele dia; e não so-
mente a mim, mas também a to-
dos os que esperam com amor a 
sua manifestação gloriosa. Mas 
o Senhor esteve a meu lado e 
me deu forças, ele fez com que a 
mensagem fosse anunciada por 
mim integralmente, e ouvida por 
todas as nações; e eu fui liberta-
do da boca do leão. O Senhor me 
libertará de todo mal e me salva-
rá para o seu Reino celeste. A ele 
a glória, pelos séculos dos sécu-
los! Amém.

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 16,13-19
A. Aleluia....
L. Tu és Pedro e sobre esta pedra 

eu irei construir minha Igreja; e as 
portas do inferno não irão derro-
tá-la. 

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

Jesus Cristo, segundo Mateus 
(16,13-19).

A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus foi à re-

gião de Cesareia de Filipe e ali 
perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens ser o Filho do 
Homem?” Eles responderam: 
“Alguns dizem que é João Batis-
ta; outros que é Elias; outros ain-
da, que é Jeremias ou algum dos 
profetas”.  Então Jesus lhes per-
guntou: “E vós, quem dizeis que 
eu sou?” Simão Pedro respon-
deu: “Tu és o Messias, o Filho do 
Deus vivo”.  Respondendo, Jesus 
lhe disse: “Feliz és tu, Simão, fi-
lho de Jonas, porque não foi um 
ser humano que te revelou isso, 
mas o meu Pai que está no céu. 
Por isso eu te digo que tu és Pe-
dro, e sobre esta pedra construi-
rei a minha Igreja, e o poder do 
inferno nunca poderá vencê-la. 
Eu te darei as chaves do Reino 

dos Céus: tudo o que tu ligares na 
terra será ligado nos céus; tudo 
o que tu desligares na terra será 
desligado nos céus”.  - Palavra 
da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, 
poder e ternura/ que toda cria-
tura governa. Amém!/ Amém! 
Aleluia! Por Deus fomos fei-
tos/ 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! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Enquanto São Pedro estava na 

prisão, a comunidade rezava por 
ele. Rezemos também por todos 
os que sofrem perseguição por 
causa da fé. Oremos a Deus pelo 
nosso Papa, que sempre pede ora-
ção por ele, em sua grande missão 
de conduzir a Igreja no mundo de 
hoje. 

A. Atendei nossa prece, Senhor.
1. Para que a Igreja, superando as 

limitações humanas de seus mem-
bros, proclame a alegria do Evan-
gelho a todos os povos, nós vos 
pedimos, ó Deus. 

2. Para que nosso Papa Francisco 
seja sempre fortalecido por vossa 
graça e pela participação de todos 
na sua missão, nós vos pedimos.

3. Para que todos os ministros orde-
nados tenham o zelo apostólico de 
São Pedro e o ardor missionário 
de São Paulo, nós vos pedimos.

4. Para que todos os agentes de pas-
toral, em comunhão plena com o 
ministério dos bispos, sucessores 
dos apóstolos, ajudem as comuni-
dades a crescer na vida cristã, nós 
vos pedimos. 



4. Para que os cristãos perseguidos 
em diversas partes do mundo te-
nham a assistência de vosso Espí-
rito e a oração da Igreja para per-
manecerem firmes na fé, nós vos 
pedimos. 

5. Por Dom Girônimo, em seu ani-
versário de ordenação presbiteral 
quarta-feira, nós vos pedimos.  

6. Para que todos os falecidos que 
combateram o bom combate 
como São Paulo, sejam por vós 
acolhidos no reino eterno, nós vos 
pedimos.

7. ...
P. Ó Deus de bondade, sustentai a 

vossa Igreja no ardor e na fide-
lidade da missão de anunciar a 
alegria do Evangelho nas mais di-
versas realidades do mundo atual, 
assim como o fizeram São Pedro 
e São Paulo em seu tempo. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nosso rito de oferta, in-

cluímos a vida e o ministério de 
nosso Papa e na coleta, chamada 
“Óbolo São Pedro”, fazemos uma 
doação especial para ele ajudar 
populações em situações de emer-
gência social e climática em di-
versos lugares do mundo. 

A. (Nº 230) 1. É prova de amor 
junto à mesa partilhar./ É sinal 
de humildade nossos dons apre-
sentar.

Ref. Acolhei as ofertas deste vi-
nho e deste pão/ e o nosso cora-
ção 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 reden-
ção.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor ...
P. Ó Deus, que a oração de vossos 

Apóstolos acompanhe as oferen-
das que vos apresentamos para 

serem consagradas, e nos alcance 
celebrarmos este sacrifício com 
o coração voltado para vós. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística I
 (Missal Romano, p. 469; Prefácio 

próprio, p. 609).
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Hoje, vós nos concedeis a 
alegria de festejar os Apóstolos 
São Pedro e São Paulo. Pedro, o 
primeiro a proclamar a fé, fundou 
a Igreja primitiva sobre a herança 
de Israel. Paulo, mestre e doutor 
das nações, anunciou-lhes o Evan-
gelho da Salvação. Por diferentes 
meios, os dois congregaram a úni-
ca família de Cristo e, unidos pela 
coroa do martírio, recebem hoje, 
por toda a terra, igual veneração. 
Por essa razão, os anjos celebram 
vossa grandeza, os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos aos 
seus louvores, 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. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que abençoeis 
† estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.

A. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos tam-
bém pelo vosso servo o papa ... , 

por nosso bispo ... e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos e filhas (...) e de todos 
os que circundam este altar, dos 
quais conheceis a fidelidade e a 
dedicação em vos servir. Eles vos 
oferecem conosco este sacrifício 
de louvor por si e por todos os 
seus e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas fal-
tas, a segurança em suas vidas e a 
salvação que esperam.

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

P. Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre virgem Ma-
ria, mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também são José, 
esposo de Maria, os santos após-
tolos e mártires: Pedro e Paulo, 
André e todos os vossos santos. 
Por seus méritos e preces, conce-
dei-nos sem cessar a vossa prote-
ção.

A. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e 
de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, 
aceitar e santificar estas oferen-
das, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso filho e Senhor nos-
so.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
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SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PARA A 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, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sacri-
fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons 
de Melquisedeque. Nós vos supli-
camos que ela seja levada à vossa 
presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Cor-
po e o Sangue de vosso Filho, se-
jamos repletos de todas as graças 
e bênçãos do céu.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (...) que partiram 
desta vida, marcados com o si-
nal da fé. A eles e a todos os que 
adormeceram no Cristo concedei 
a felicidade, a luz e a paz.

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

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos apóstolos e márti-
res: João Batista e Estevão, Ma-
tias e Barnabé e todos os vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e san-
tificar estes bens e distribuí-los 
entre nós.

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, que espera de nós 

o testemunho da fé, nos alimenta 
com o Pão da Palavra e com o Pão 
da Eucaristia, centro da vida da 
Igreja.  

A. (Nº 287) 1. A Igreja se une 
para celebrar,/ Cristo convida, 
todos têm lugar.

Ref. /:Na ceia de Cristo todos são 
irmãos./Ele compromete o seu 
povo à comunhão.:/

2. Com grande humildade Cris-
to se entregou./ Tanta bondade, 
nossos pés lavou.

3. Fazendo-se pobre nos enrique-
ceu./ Gesto tão nobre, nos com-
prometeu.

4. O Cristo se doa repartindo o 
pão./ Serve a todos, deixa esta 
lição.

5. Que prova imensa, prova de 
amor,/ dando a vida, é liberta-
dor.

6. Os pobres e fracos quer for-
talecer./ Povo que luta nele vai 
vencer.

P. OREMOS Concedei-nos, ó 
Deus, por esta eucaristia, 
viver de tal modo na vossa 
Igreja que, perseverando na 
fração do pão e na doutrina 
dos apóstolos, e enraizados 
no vosso amor, sejamos um 
só coração e uma só alma. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A exemplo de São Pedro 
e São Paulo, dediquemos nossa 
vida a serviço da Igreja e de sua 
missão, que é de cada membro 
seu a partir do batismo.

A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, con-
tigo vou, vou contigo, Senhor./ 
Hoje quero confirmar, confir-
mar minha vocação.

P. O Senhor esteja convosco.

A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus todo-poderoso, que 

vos deu por fundamento aquela fé 
proclamada pelo apóstolo Pedro 
e sobre a qual se edifica toda a 
Igreja, derrame sobre vós as suas 
bênçãos.

A. Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela incan-

sável pregação de São Paulo, vos 
ensine a despertar novos irmãos 
para Cristo.

A. Amém.
P. Que o amor pastoral de Pedro e 

a atividade missionária de Paulo 
vos levem à pátria celeste, onde 
chegaram gloriosamente um pela 
cruz e outro pela espada.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus Onipotente e 

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

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
1º, às 08h30, reunião dos repre-

sentantes paroquiais do Aposto-
lado da Oração, no Centro Dio-
cesano de Pastoral.

03, aniversário de ordenação pres-
biteral de Dom Girônimo Za-
nandréa, (1964).

07, 10h, missão canônica de minis-
tros na sede paroquial São Roque 
de Benjamin Constant do Sul.

Leituras da semana:
dia 1º, 2ª-feira: Gn 18,16-33; Sl 

102(103); Mt 8,18-22; dia 02, 
3ªf, Gn 19,15-29; Sl 25(26); Mt 
8,23-27; dia 03, 4ªf, S. Tomé: Ef 
2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-
29; dia 04, 5ªf, Sta. Isabel Ra-
inha de Portugal: Gn 22,1-19; 
Sl 114(115); Mt 9,1-8; dia 05, 
6ªf, Sto. Antônio Maria Zacca-
ria: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 
Sl 105(106); Mt 9,9-13; Dia 
06, sáb., Sta. Maria Goretti: Gn 
27,1-5.15-29; Sl 134(135); Mt 
9,14-17; dia 07, dom., 14º do 
TC-C: Is 66,10-14; Sl 65(66); 
Gl 6,14-18; Lc, 101-12.17-20 
(missão dos discípulos).


