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1. RITOS
INICIAIS

 A. (Canto Lit. 
2018/27) /: “Sal 
da terra e luz do 
mundo”,/ o Se-
nhor nos chama 

e nos envia!/ Testemunhas do seu 
Reino em toda a parte,/ vivendo 
a fé no amor e na alegria!:/ 

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

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

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

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

A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 

enriquece e renova com seus dons 
em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.

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

Aspecto da liturgia e a vida nela
P. Na cultura digital e da indiferen-

ça, que pode levar a não se ter a 
comunicação presencial carregada 
de calor humano, Deus nos garante 
seu carinho, nos chama e nos envia 
a anunciar seu amor e sua paz, com 
o testemunho, o diálogo, o serviço 
e o acolhimento. 

(... início do mês do agricultor e do 
motorista; na diocese, dia de ora-
ção pelas vocações e da partilha; 
de segunda a quarta-feira, encon-
tro anual de formação dos padres 
no Seminário de Fátima...). 

Ato penitencial
P. O Batismo nos fez membros da 

Igreja, comunidade dos discípulos 
missionários de Cristo no compro-
misso de anunciar e testemunhar 

seu Evangelho. Porque nem sempre 
vivemos o compromisso da missão 
pelo testemunho do amor e da paz, 
peçamos o perdão de Deus (pausa).

L. Senhor, que chamastes os discí-
pulos e os enviastes em missão, 
tende piedade de nós.

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

paz e nos encarregais de transmiti-
-la a todos, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos confiais o minis-

tério da oração pelos operários da 
messe, tende piedade de nós.

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

amor...  
A. Amém. 

Glória
A. (Enc. música lit. cantar ordinário 

missa – 2016-CD01/21) Glória, 
glória, glória a Deus nas alturas/ 
e paz na terra, e paz na terra/ aos 
homens por Ele amados. 

- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai Todo-Poderoso,/ nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos,/ nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos./ Nós vos damos graças por 
vossa imensa glória.

- Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai, Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós,/ Vós que 
tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, que pela 
humilhação do vosso Filho 
reerguestes o mundo decaído, 
enchei os vossos filhos e filhas 
de santa alegria, e dai aos que 
libertastes da escravidão do 
pecado o gozo das alegrias 
eternas. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 14º DTC-C, 

Paulinas-Paulus, p. 928-931).
Anim. Numa sociedade marcada 

pela indiferença, com muitos sinais 
de dor e de morte, Deus chama e 
envia a anunciar a alegria, o conso-
lo, a paz, com o testemunho do aco-
lhimento, do diálogo e do serviço. 

1ª Leitura: Is 66,10-14c
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Alegrai-vos com Jerusalém e exul-

tai com ela todos vós que a amais; 
tomai parte em seu júbilo, todos 
vós que choráveis por ela, para 
poderdes sugar e saciar-vos ao 
seio de sua consolação, e aleitar-
-vos e deliciar-vos aos úberes de 
sua glória. Isto diz o Senhor: “Eis 
que farei correr para ela a paz 
como um rio e a glória das nações 
como torrente transbordante. Se-
reis amamentados, carregados ao 
colo e acariciados sobre os joe-
lhos. Como uma mãe que acaricia 
o filho, assim eu vos consolarei; 
e sereis consolados em Jerusa-
lém. Tudo isso haveis de ver e o 
vosso coração exultará, e o vosso 
vigor se renovará como a relva do 
campo. A mão do Senhor se mani-
festará em favor de seus servos”. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
Salmo: 65(66)

S. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira!

A. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira!



S. 1. - Aclamai o Senhor Deus, ó 
terra inteira,* cantai salmos a seu 
nome glorioso, - dai a Deus a mais 
sublime louvação!*  Dizei a Deus: 
Como são grandes vossas obras!

A. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira!

2. - Toda a terra vos adore com res-
peito * e proclame o louvor de 
vosso nome! - Vinde ver todas as 
obras do Senhor;* seus prodígios 
estupendos entre os homens!

3. - O mar ele mudou em terra fir-
me,* e passaram pelo rio a pé en-
xuto. - Exultemos de alegria no 
Senhor!* Ele domina para sempre 
com poder!

4. - Todos vós que a Deus temeis, 
vinde escutar;* vou contar-vos 
todo bem que ele me fez! = Bendi-
to seja o Senhor Deus que me es-
cutou,+ não rejeitou minha oração 
e meu clamor,* nem afastou longe 
de mim o seu amor!

2ª Leitura: Gl 6,14-18
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Gálatas.
Irmãos: Quanto a mim, que eu me 

glorie somente da cruz do Senhor 
nosso, Jesus Cristo. Por ele, o 
mundo está crucificado para mim, 
como eu estou crucificado para o 
mundo. Pois nem a circuncisão, 
nem a incircuncisão têm valor; 
o que conta é a criação nova. E 
para todos os que seguirem esta 
norma, como para o Israel de 
Deus, paz e misericórdia. Dora-
vante, que ninguém me moleste, 
pois eu trago em meu corpo as 
marcas de Jesus. Irmãos, a gra-
ça do Senhor nosso, Jesus Cristo, 
esteja convosco. Amém! - Palavra 
do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 10,1-12.17-20
A. Aleluia...
L. A paz de Cristo reine em vossos 

corações; ricamente habite em vós 
sua palavra!

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! 

Naquele tempo, o senhor escolheu 
outros setenta e dois discípulos e 
os enviou dois a dois, na sua fren-
te, a toda cidade e lugar aonde 
ele próprio devia ir. E dizia-lhes: 
“A messe é grande, mas os tra-
balhadores são poucos. Por isso, 
pedi ao dono da messe que mande 
trabalhadores para a colheita. Eis 
que vos envio como cordeiros para 
o meio de lobos. Não leveis bolsa, 
nem sacola, nem sandálias, e não 
cumprimenteis ninguém pelo ca-
minho! Em qualquer casa em que 
entrardes, dizei primeiro: ‘A paz 
esteja nesta casa!’ Se ali morar um 
amigo da paz, a vossa paz repou-
sará sobre ele; se não, ela volta-
rá para vós. Permanecei naquela 
mesma casa, comei e bebei do que 
tiverem, porque o trabalhador me-
rece o seu salário. Não passeis de 
casa em casa. Quando entrardes 
numa cidade e fordes bem rece-
bidos, comei do que vos servirem, 
curai os doentes que nela houver 
e dizei ao povo: ‘O Reino de Deus 
está próximo de vós’. Mas, quando 
entrardes numa cidade e não for-
des bem recebidos, saindo pelas 
ruas, dizei: ‘Até a poeira de vossa 
cidade, que se apegou aos nossos 
pés, sacudimos contra vós’. No en-
tanto, sabei que o Reino de Deus 
está próximo! Eu vos digo que, 
naquele dia, Sodoma será tratada 
com menos rigor do que essa ci-
dade”.  Os setenta e dois voltaram 
muito contentes, dizendo: ‘Senhor, 
até os demônios nos obedeceram 
por causa do teu nome”. Jesus 
respondeu: “Eu vi Satanás cair do 
céu, como um relâmpago. Eu vos 
dei o poder de pisar em cima de 
cobras e escorpiões e sobre toda a 
força do inimigo. E nada vos po-
derá fazer mal. Contudo, não vos 
alegreis porque os espíritos vos 
obedecem. Antes, ficai alegres por-
que vossos nomes estão escritos no 
céu”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia

Profissão da fé
P. Creio em um só Deus, Pai todo-

-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de to-

das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

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

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

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

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

P. E de novo há de vir, em sua glória, 
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 glorificado: 
ele que falou pelos profetas. 

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

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

Oração dos fiéis
P. Em expressiva coincidência, no 

dia em que, na Diocese, rezamos 
de modo especial pelas vocações, 
temos a passagem do evangelho na 
qual Cristo manda pedir ao Senhor 
da messe os trabalhadores necessá-
rios para ela.  Atendendo ao man-
dato dele, rezemos: 

A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da 
messe, escutai a nossa prece!

1. Para que todas as comunidades 
cultivem renovado ardor missioná-
rio, superando o risco da acomoda-
ção, voltadas para si mesmas, nós 
vos pedimos:

2. Para que os missionários das pe-
riferias existenciais e geográficas 
tenham sempre a vossa força, a 
oração e a ajuda material das co-



munidades de origem, nós vos pe-
dimos:

3. Para que nossas famílias mante-
nham intensa vida de fé e compro-
misso com a evangelização, indis-
pensáveis para novas vocações à 
vida sacerdotal e religiosa, nós vos 
pedimos.

4. Para que os jovens que estão nos 
centros de formação à vida religio-
sa e nos seminários perseverem na 
resposta ao vosso chamado, nós 
vos pedimos: 

5. Para que o curso dos padres, nesta 
semana, os fortaleça na sua mis-
são, nós vos pedimos: 

P. A messe é grande, nos diz o Se-
nhor. Com todas as comunidades 
da Diocese, peçamos os trabalha-
dores necessários para a evangeli-
zação. 

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convidadas. 
Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-
ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Os apóstolos, enviados por 

Cristo em missão, voltaram a Ele 
e lhe contaram o que haviam fei-
to. Apresentemos a Deus o que Ele 
mesmo nos ajudou a realizar. 

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. Possamos, ó Deus, ser purificados 
pela oferenda que vos consagra-
mos; que ela nos leve, cada vez 
mais, a viver a vida do vosso reino. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias II

(Deus conduz sua Igreja 
pelo caminho da salvação)

Missal, p. 848
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, criador do mun-
do e fonte da vida. Nunca aban-
donais a obra da vossa sabedoria, 
agindo sempre no meio de nós. 
Com vosso braço poderoso, guias-
tes pelo deserto o vosso povo de 
Israel. Hoje, com a luz e a força do 
Espírito Santo, acompanhais sem-
pre a vossa Igreja, peregrina neste 
mundo; e por Jesus Cristo, vosso 
Filho, a acompanhais pelos cami-
nhos da história até a felicidade 
perfeita em vosso reino. Por esta 
razão, também nós, com os anjos e 
santos, proclamamos a vossa gló-
ria, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

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

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

3. Bendito o que vem em nome 
de Deus!/ Hosana nos céus para 
sempre. Amém!

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

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, du-

rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele 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, 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 bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifício 
pascal de Cristo, que vos foi en-
tregue. E concedei que, pela força 
do Espírito do vosso amor, seja-
mos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do 
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.

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

P. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nosso 
papa (...) e o nosso bispo (...) com 
todos os bispos, presbíteros, diáco-
nos e com todo o vosso povo, pos-
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samos irradiar confiança e alegria 
e caminhar com fé e esperança pe-
las estradas da vida. 

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

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), que adormeceram na 
paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face 
e concedei-lhes, no dia da ressur-
reição, 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 os apóstolos e mártires (san-
to do dia ou padroeiro) e todos os 
santos, vos louvaremos e glorifi-
caremos, por Jesus Cristo, vosso 
Filho.

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

A. Amém!

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

Comunhão
Anim. De celebração em celebra-

ção, retornamos a Cristo que nos 
revigora com sua Palavra e com o 
Pão do Céu na comunhão eucarís-
tica.

A. (Nº. 291) 1. Não pode faltar a 
palavra, não pode faltar-nos o 
pão,/ não pode faltar compro-
misso a quem quer um mundo 
de irmãos.

Ref.: /:Teu pão, ó Senhor, nos sus-
tenta na luta de um mundo me-
lhor./ O teu Evangelho transfor-
ma. Tu és nosso Deus salvador.:/

2. Passaste no mundo dos homens, 
fazendo a todos o bem./ Teu jeito 
de amar os humildes a todos en-
sina também.

3. A boa notícia do reino aos po-
bres tu vens anunciar./ É Deus 
que se põe a seu lado. É Deus que 
nos vem libertar.

4. Contigo fazendo aliança, fa-
zemos também comunhão./ A 
causa que tu abraçaste anima a 
tomar posição.

5. Senhor, o teu povo reunido, 
comunga teu gesto de amor,/ 
aprende a viver na partilha, do 
pobre se faz defensor.

6. Chegando ao terceiro milênio, 
com teu evangelho nas mãos,/ 
renasce no mundo a justiça, se-
remos um povo de irmãos.

P. OREMOS. Nós vos pedimos, 
ó Deus, que, enriquecidos 
por essa tão grande dádiva, 
possamos colher os frutos da 
salvação sem jamais cessar 
vosso louvor. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Cristo nos chama e nos envia 
sempre de novo em missão. Reali-
zando-a, temos nosso nome escrito 
no céu, estamos no amor de Deus. 

A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou rea-
lizar, minha vocação, vou reali-
zar.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos conceda a sabedoria da 

salvação, vos alimente com os 
ensinamentos da fé, vos faça per-
severar na missão e vos abençoe 
Deus clemente e indulgente, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Levai a todos a alegria do encon-

tro com Cristo Ressuscitado. Ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, às 18h30, reu-

nião do Conselho Econômico, no 
Centro Diocesano.

- Segunda e terça-feira, curso anual 
de formação pastoral para os pa-
dres, no Seminário de Fátima. 

- Quarta-feira, encontro de forma-
ção para os padres, organizado 
pela Pastoral Presbiteral, no Se-
minário de Fátima.

- Quinta-feira, Dia Mundial da Po-
pulação.

- Domingo, às 09h30, Missão ca-
nônica e renovação de mandato 
de ministros na sede paroquial 
São Roque de Itatiba do Sul; fes-
ta do agricultor e do motorista na 
comunidade N. Sra. das Dores, 
Chapadão, Paróquia de Paulo 
Bento.

Leituras da semana:
Dia 08, 2ªf, Santo Agostinho Zhao 

Rong e comps.: Gn 28,10-22a; Sl 
90(91); Mt 9,18-26; Dia 09, 3ªf, 
Sta. Paulina do Coração Ago-
nizante de Jesus: Gn 32,23-33; 
Sl 16(17); Mt 9,32-38; Dia 10, 
4ªf: Gn 41,55-57.42,5-7a.17-24; 
Sl 32(33); Mt 10,1-7; Dia 11, 
5ªf, S. Bento: Gn 44,18-21.23-
29.45,1-5; Sl 104(105); Mt 10,7-
15; Dia 12, 6ªf: Gn 46,1-7.28-30; 
Sl 36(37); Mt 10,16-23; Dia 13, 
sáb.: Gn 49,29-33.50,15-25; Sl 
104(105); Mt 10,24-33; Dia 14, 
dom. 15º do TC: Dt 30,10-14; Sl 
68(69); Cl 1,15-20; Lc 10,25-37 
(bom samaritano).  

“Vocação, convite para             
algo grande”

- O desejo de Deus é que a nossa 
vida não se torne prisioneira do 
banal, não se deixe arrastar por 
inércia nos hábitos de todos os 
dias, nem permaneça inerte pe-
rante aquelas opções que lhe po-
deriam dar significado. O Senhor 
não quer que nos resignemos a 
viver o dia a dia, pensando que 
afinal de contas não há nada por 
que valha a pena comprometer-
-se apaixonadamente. ... cada um 
de nós é chamado – de diferentes 
modos – para algo de grande, e 
que a vida não deve ficar presa 
nas redes do sem-sentido e da-
quilo que anestesia o coração. Em 
suma, a vocação é um convite a 
não ficar parado na praia com as 
redes na mão, mas seguir Jesus 
pelo caminho que Ele pensou para 
nós, para a nossa felicidade e para 
o bem daqueles que nos rodeiam 
(Papa Francisco, mensagem para 
o 56º Mundial de Oração pelas 
Vocações 2019).



1. RITOS
INICIAIS

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

1. Feliz quem tem coração de po-
bre. Dele é o Reino, Cristo fa-
lou./ Grito de fé e de esperança 
num só caminho de paz e amor.

2. Feliz o manso e o oprimido, 
que a boa nova anunciou./ Grito 
de fé e de esperança num só ca-
minho de paz e amor.

3. Feliz também é o perseguido, 
do irmão a dor o preocupou./ 
Grito de fé e de esperança num 
só caminho de paz e amor.

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

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

que quer a vida digna para todos, 
e de Jesus Cristo que tem compai-
xão das pessoas caídas ao longo 
do caminho, esteja convosco. 

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

Aspecto da Liturgia e a vida nela
P. Em nossa sociedade excludente, 

muitas pessoas precisam de quem 
se aproxime delas, estendendo-
-lhes a mão em gesto generoso 
de ajuda. A exemplo de Cristo, o 
Divino Samaritano que se fez um 
de nós, devemos ser próximos de 
todos, especialmente dos mais ne-
cessitados. Participando desta ce-
lebração eucarística, renovemos 
nossa solidariedade fraterna, su-
perando a cultura da indiferença. 

 (...mês do agricultor e do moto-
rista; de sexta-feira a domingo, 
retiro da coordenação diocesana 
da Pastoral da Juventude e 22º 
Cursilho feminino para jovens, 
no Seminário N. Sra. da Salette, 
Marcelino Ramos / ...). 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 15º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 14.7.2019

- O amor ao excluído, garantia da vida como herança 
Cor litúrgica: VERDE      Ano 41 - Nº 2407     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Ato penitencial
P. O amor, distintivo dos seguido-

res de Cristo, se comprova em 
gestos de atenção, de escuta, de 
ajuda a quem encontramos, espe-
cialmente aos excluídos. Peçamos 
perdão a Deus por qualquer atitu-
de de indiferença em relação aos 
irmãos e irmãs.

L. Senhor, que anunciais a todos 
vossa Palavra de Salvação, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos aproximais e 

tendes compaixão de quem sofre, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis recompen-

sa a todo gesto de solidariedade 
fraterna, tende piedade de  nós.

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

Glória
A. (Enc. música lit. cantar ordiná-

rio missa – 2016-CD01/21) Gló-
ria, glória, glória a Deus nas 
alturas/ e paz na terra, e paz na 
terra/ aos homens por Ele ama-
dos. 

- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai Todo-Poderoso,/ nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos,/ 
nós vos adoramos, nós vos glori-
ficamos./ Nós vos damos graças 
por vossa imensa glória.

- Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai, Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós,/ Vós que 
tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

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

P. OREMOS. Ó Deus, que mos-
trais a luz da verdade aos 
que erram para retomarem o 
bom caminho, dai a todos os 
que professam a fé rejeitar o 
que não convém ao cristão, 
e abraçar tudo o que é digno 
desse nome. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 15º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 932-935)
Anim. Numa cultura de muitos pre-

conceitos, especialmente em rela-
ção aos pobres, a Palavra de Deus, 
sempre ao nosso alcance, nos in-
dica a compaixão para relações 
de proximidade e serviço a quem 
está à beira do caminho da vida.

1ª Leitura: Dt 30,10-14
L. Leitura do Livro do Deuteronô-

mio. 
Moisés falou ao povo, dizendo: 

Ouve a voz do Senhor teu Deus, 
e observa todos os seus manda-
mentos e preceitos, que estão es-
critos nesta lei. Converte-te para 
o Senhor teu Deus com todo 
o teu coração e com toda a tua 
alma. Na verdade, este manda-
mento que hoje te dou não é di-
fícil demais, nem está fora do teu 
alcance. Não está no céu, para 
que possas dizer: ‘Quem subirá 
ao céu por nós para apanhá-lo? 
Quem no-lo ensinará para que o 
possamos cumprir?’ Nem está do 
outro lado do mar, para que pos-
sas alegar: ‘Quem atravessará 
o mar por nós para apanhá-lo? 
Quem no-lo ensinará para que o 
possamos cumprir?’ Ao contrá-
rio, esta palavra está bem ao teu 
alcance, está em tua boca e em 
teu coração, para que a possas 
cumprir. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 68(69)
S. Humildes, buscai a Deus e ale-

grai-vos: o vosso coração revive-
rá!

A. Humildes, buscai a Deus e ale-
grai-vos: o vosso coração revi-
verá!

S. 1. - Por isso elevo para vós mi-
nha oração,* neste tempo favorá-
vel, Senhor Deus! - Respondei-
-me pelo vosso imenso amor,* 
pela vossa salvação que nunca fa-
lha! - Senhor, ouvi-me, pois suave 
é vossa graça,* ponde os olhos 
sobre mim com grande amor!

2. - Pobre de mim, sou infeliz e 
sofredor! * Que vosso auxílio me 
levante, Senhor Deus! - Cantan-
do eu louvarei o vosso nome * e 
agradecido exultarei de alegria!

3. = Humildes, vede isto e alegrai-
-vos: + o vosso coração reviverá,* 
se procurardes o Senhor continua-
mente! - Pois nosso Deus atende 
à prece dos seus pobres,* e não 
despreza o clamor de seus cativos.

4. - Sim, Deus virá e salvará Jeru-
salém,* reconstruindo as cidades 
de Judá. = A descendência de seus 
servos há de herdá-las, + e os que 
amam o santo nome do Senhor * 
dentro delas fixarão sua morada!

2ª Leitura: Cl 1,15-20 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Cristo é a imagem do Deus invisí-

vel, o primogênito de toda a cria-
ção, pois por causa dele, foram 
criadas todas as coisas no céu e 
na terra, as visíveis e as invisí-
veis, tronos e dominações, sobe-
ranias e poderes. Tudo foi cria-
do por meio dele e para ele. Ele 
existe antes de todas as coisas e 
todas têm nele a sua consistên-
cia. Ele é a Cabeça do corpo, isto 
é, da Igreja. Ele é o Princípio, o 
Primogênito dentre os mortos; de 
sorte que em tudo ele tem a pri-
mazia, porque Deus quis habitar 
nele com toda a sua plenitude e 
por ele reconciliar consigo todos 
os seres, os que estão na terra 
e no céu, realizando a paz pelo 
sangue da sua cruz. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 10,25-37 
A. Aleluia....
L. Ó Senhor, vossas palavras são 

espírito e vida; as palavras que di-
zeis bem que são de eterna vida!

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, um mestre da Lei 

se levantou e, querendo pôr Jesus 
em dificuldade, perguntou: “Mes-
tre, que devo fazer para receber 
em herança a vida eterna?” Jesus 
lhe disse: “O que está escrito na 
Lei? Como lês?” Ele então res-
pondeu: “Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração e com 
toda a tua alma, com toda a tua 
força e com toda a tua inteligên-
cia; e ao teu próximo como a ti 
mesmo!” Jesus lhe disse: “Tu res-
pondeste corretamente. Faze isso 
e viverás”. Ele, porém, querendo 
justificar-se, disse a Jesus: “E 
quem é o meu próximo?” Jesus 
respondeu: “Certo homem descia 
de Jerusalém para Jericó e caiu 
nas mãos de assaltantes. Estes 
arrancaram-lhe tudo, espanca-
ram-no, e foram-se embora dei-
xando-o quase morto. Por acaso, 
um sacerdote estava descendo por 
aquele caminho. Quando viu o 
homem, seguiu adiante, pelo ou-
tro lado. O mesmo aconteceu com 
um levita: chegou ao lugar, viu 
o homem e seguiu adiante, pelo 
outro lado. Mas um samaritano 
que estava viajando, chegou per-
to dele, viu e sentiu compaixão. 
Aproximou-se dele e fez curati-
vos, derramando óleo e vinho nas 
feridas. Depois colocou o homem 
em seu próprio animal e levou-o a 
uma pensão, onde cuidou dele. No 
dia seguinte, pegou duas moedas 
de prata e entregou-as ao dono da 
pensão, recomendando: “Toma 
conta dele! Quando eu voltar, vou 
pagar o que tiveres gasto a mais”. 
E Jesus perguntou: “Na tua opi-
nião, qual dos três foi o próximo 
do homem que caiu nas mãos dos 
assaltantes?” Ele respondeu: 
“Aquele que usou de misericórdia 

para com ele”. Então Jesus lhe 
disse: “Vai e faze a mesma coi-
sa”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia e profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Tendo em nossa mente e em nos-

so coração todos os que necessi-
tam de auxílio humano e divino, 
dirijamos a Deus nossas preces 
comunitárias. 

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

1. Para que a Igreja, em atitude sa-
maritana, desenvolva iniciativas 
de promoção humana dos mais 
necessitados, nós vos pedimos, ó 
Deus: 

2. Para sermos solidários com os 
dependentes químicos, os injusti-
çados, caluniados, vítimas de pre-
conceitos, nó vos pedimos:

3. Para que os idosos e enfermos 
tenham sempre o serviço fraterno 
da família, da comunidade e dos 
cuidadores, nós vos pedimos:

4. Para que não faltem recursos e 
colaboradores às entidades de 
promoção humana de Igrejas ou 
da sociedade civil organizada em 
favor dos mais necessitados, nós 
vos pedimos:

5. Para promovermos iniciativas e 
políticas públicas que garantam 
a superação da exclusão social e 
condições de vida digna para to-
dos, nós vos pedimos:

6. Pelos jovens que participarão do 
retiro da coordenação diocesa-
na de pastoral da juventude e do 
cursilho feminino, de sexta-feira 
a domingo, em Marcelino Ramos, 
nós vos pedimos: 

7. ... 
P. Fazei, ó Deus, que o vosso Es-

pírito nos recorde sempre e faça 
viver o mandamento do amor que 
vosso Filho nos ensinou, sendo 
bons samaritanos de quem preci-
sar de recursos materiais, de con-
solo e de amparo na fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 



3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação e apresentação 

das oferendas
Anim. Em nossa oferta a Deus in-

cluamos todos os gestos de pes-
soas e instituições na promoção 
de vida digna para todos.  

A. (Nº 218) Ref. Esta mesa nos 
ensina todo bem que a gente al-
cança/ em comum devemos pôr:

o remédio, a medicina, pão e vi-
nho e segurança:  /:alegria, fé e 
amor.:/

1. Meu irmão eu vi plantar, meu 
irmão nos fez o pão/ mas na 
hora do jantar, não chamaram 
meu irmão.

2. Minha irmã trabalhadora é 
operária e mãe também./ Sai de 
casa, o filho chora; fica em casa, 
o pão não vem.

3. Meu irmão pagou imposto 
para a vida melhorar,/ mas não 
tem doutor nem Posto, porque é 
pobre seu lugar.

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

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

P. Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração, e fazei 
crescer em santidade os fiéis que 
participam deste sacrifício. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
diversas circunstâncias IV 

Jesus que passa fazendo o bem
(Missal, p. 860)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor e Redentor. 
Ele sempre se mostrou cheio de 
misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa ra-
zão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de vossa 
glória, cantando a uma só voz:

A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo 
e o seu nome brilha,/nós o pro-
clamamos com amor e voz./ Foi 
o seu poder que fez as maravi-
lhas/ pelo universo e em cada 
um de nós.

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

2. E bendito seja Cristo, filho 
amado, / que em seu nome veio 
ser o redentor./ Foi, por nossa 
culpa, morto e sepultado,/ mas 
ressuscitou em glória e esplen-
dor.

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, vos deu graças novamen-
te e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E 
BEBEI: 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida 
e o cálice da bênção. Olhai com 
bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que 
vos foi entregue. E concedei que, 
pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

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

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

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

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N.), 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 
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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. Cristo nos convida para a 

mesa eucarística para sustentar-
-nos na ajuda solidária aos que  
não tem o necessário para viver 
dignamente.    

A. (nº. 298) 1. A quem nós servi-
mos, quando partimos o pão do 
amor? Criança sem nome, mor-
rendo de fome, eras tu, Senhor?

Ref.: Vem ser nesta mesa o Pão da 
igualdade e da libertação. Teu 
Corpo e teu Sangue animem, 
sustentem a nossa missão.

2. A quem acolhemos, quando 
envolvemos de humano calor? 
O velho esquecido, também ex-
cluído, eras tu, Senhor?

3. De quem nós cuidamos, quan-
do curamos feridas e dor?  O 
pobre doente da vida descrente, 
eras tu, Senhor?

4. A quem escutamos, quando 
tratamos com digno valor? O 
índio poeta, de sangue profeta, 
eras tu, Senhor?

5. A quem amparamos, quando 
mostramos um mundo melhor? 
O jovem drogado, por não ser 
amado, eras tu, Senhor?

6. A quem nos somamos, quan-
do irmanados na luta e na dor? 
Aquele operário, chorando o sa-
lário, eras tu, Senhor?

7. A quem apoiamos, quando 
medimos do rosto o suor? O 
homem do campo em seu desen-
canto, eras tu, Senhor?

P. OREMOS. Alimentados pela 
vossa Eucaristia, nós vos pe-
dimos, ó Deus, que cresça em 

nós a vossa salvação cada vez 
que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Guardemos bem em nossa 
mente e em nosso coração as pa-
lavras de Cristo ao doutor da Lei; 
vai e faze o mesmo, aquilo que fez 
o samaritano para o machucado à 
beira do caminho.  

A. (Canto Lit. 2015/1) Ref. Quero 
uma Igreja solidária,/ servidora 
e missionária,/ que anuncia e 
saiba ouvir./ A lutar por digni-
dade,/ por justiça e igualdade,/ 
pois “EU VIM PARA SERVIR”.

  P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sua assistência 

e sua graça; vos dê saúde de alma 
e de corpo, vos faça amar a todos 
como irmãos e irmãs e servi-los 
com alegria e generosidade. E vos 
abençoe o mesmo Deus onipoten-
te e compassivo, Pai e Filho e Es-
pírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. A solidariedade no Senhor seja 

a vossa força; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, S. Boaventura:  Ex 

1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 
10,34-11,1; dia 16, 3ªf, N. Sra. 
do Carmo: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 
1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-
55 (R/.49); Mt 12,46-50; dia 
17, 4ªf, Bv. Inácio de Azeve-
do e Comps.: Ex 3,1-6.9-12; Sl 
102(103); Mt 11,25-27; dia 18, 
5ªf: Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 
11,28-30; dia 19, 6ªf, Ex 11,10-
12,14; Sl 115(116B); Mt 12,1-8; 
dia 20, sáb.: Ex 12,37-42; Sl 
135(136); Mt 12,14-21; dia 21, 
dom., 16º  do TC-C: Gn 18,1-
10a; Sl 14(15); Cl 1,24-28; Lc 
10,38-42 (Marta e Maria).

Lembretes:
- De sexta-feira a domingo, re-

tiro da coordenação diocesana 
da Pastoral da Juventude; 22º 

Cursilho feminino para jovens, 
no Seminário N. Sra. da Salette, 
Marcelino Ramos.

Jesus utiliza esta parábola ( a do 
bom samaritano) no diálogo com 
um doutor da lei, a propósito do 
duplo mandamento que permite 
entrar na vida eterna: amar a Deus 
com todo o coração e o próximo 
como a nós mesmos .”«Sim — 
responde aquele doutor da lei — 
mas, quem é o meu próximo?” 
Também nós podemos formular 
esta pergunta: quem é o meu pró-
ximo? A quem devo amar como a 
mim mesmo? 

E Jesus responde com esta parábo-
la. Naquela altura, Jesus dirige-se 
ao doutor da lei e pergunta-lhe: 
“Qual destes três — o sacerdote, 
o levita, o samaritano — parece 
ter sido o próximo daquele que 
caiu nas mãos dos ladrões?” E 
ele, naturalmente — porque era 
inteligente — responde: «Aquele 
que teve misericórdia dele» (vv. 
36-37). Deste modo, Jesus inver-
teu completamente a perspectiva 
inicial do doutor da lei, e também 
a nossa: não devo catalogar os 
outros para decidir quem é o meu 
próximo e quem não é. Depende 
de mim, ser ou não ser próximo 
da pessoa com a qual me encontro 
e que tem necessidade de ajuda, 
mesmo que seja desconhecida, ou 
talvez até hostil. E Jesus conclui: 
“Vai, e também tu faz o mesmo”. 
E repete-o a cada um de nós. 
Praticar boas obras, não apenas 
pronunciar palavras que se per-
dem no vento. Questionemo-nos 
— cada qual responda no próprio 
coração — interroguemo-nos: é 
fecunda a nossa fé? Produz boas 
obras? ...   seremos julgados pelas 
obras de misericórdia. O Senhor 
poderá dizer-nos: e tu, recordas 
aquela vez ao longo do caminho 
de Jerusalém para Jericó? Aque-
le homem meio morto.... Aquele 
menino faminto ... aquele migran-
te que muitos querem expulsar... 
aqueles avós sozinhos, abandona-
dos... aquele doente no hospital, 
que ninguém vai visitar ... era eu.



1. RITOS   
INICIAIS

A. (Nº 54) Ref. 
/:Ele está no 
meio de nós, 
sua Igreja, 
povo de Deus.:/
1. Sempre e em 

toda parte, conosco está o Se-
nhor!/ Vida, caminho e verdade, 
conosco está o Senhor!

2. Fala palavras de vida, conosco 
está o Senhor!/ Deixa-nos compro-
metidos, conosco está o Senhor!

3. Passa fazendo o bem, conosco 
está o Senhor!/ Quer que façamos 
o mesmo, conosco está o Senhor!

4. Neste momento de prece, conos-
co está o Senhor!/ Junto ao Pai 
agradece, conosco está o Senhor!

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

A. Amém.
P. Que o amor, a graça e a alegria 

do Pai, que nos visita em seu Fi-
lho Jesus Cristo, na comunhão do 
Espírito Santo, estejam convosco. 

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

Aspecto da Liturgia e a vida nela
P. Em cada celebração litúrgica, 

tornamos presente a vida, morte 
e ressurreição de Cristo. Na deste 
domingo, somos convidados a ficar 
a seus pés de coração aberto para 
acolher seus ensinamentos afim de 
sempre escolhermos o essencial na 
vida e estarmos de mãos abertas 
para servi-lo nos irmãos e irmãs, es-
pecialmente nos mais necessitados. 

(... semana do motorista e do agri-
cultor / sexta-feira, festa de São 
Joaquim e Santa Ana, pais de Ma-
ria Santíssima, dia dos avôs e das 
avós/ sábado, primeira romaria da 
melhor idade no Santuário N. Sra. 
da Salete, Marcelino Ramos / neste 
domingo, conclusão do 22º cursi-
lho feminino para jovens em Mar-
celino Ramos ....). 

Ato penitencial
P. As atuais Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora em nosso 
País propõem a formação de co-
munidades missionárias com jeito 
de casa, de acolhida, de ternura 
e misericórdia, com acolhimento 
fraterno e cuidado com as pes-
soas. Peçamos perdão a Deus se 
não damos o devido tempo para 
estes e outros aspectos de nosso 
dia a dia.

L. Senhor, que sempre acolhestes 
com carinho quem vos procurou, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que, na alegria da pobre-

za, aceitastes a hospitalidade dos 
amigos, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que tornais vossos ami-

gos aqueles que ouvem e guardam 
vossa Palavra, tende piedade de 
nós. 

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

Glória
A. (Enc. música lit. cantar ordiná-

rio missa – 2016-CD01/21) Gló-
ria, glória, glória a Deus nas 
alturas/ e paz na terra, e paz na 
terra/ aos homens por Ele ama-
dos. 

- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai Todo-Poderoso,/ nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos,/ 
nós vos adoramos, nós vos glori-
ficamos./ Nós vos damos graças 
por vossa imensa glória.

- Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai, Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós,/ Vós que 
tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

- Vós que estais sentado à direita 
do Pai, tende piedade de nós,/ 
só vós sois o Santo, só vós o Se-

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

P. OREMOS. Ó Deus, sede ge-
neroso para com os vossos fi-
lhos e filhas e multiplicai em 
nós os dons da vossa graça, 
para que, repletos de fé, espe-
rança e caridade, guardemos 
fielmente os vossos manda-
mentos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 16º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 936-938)
Anim. Bombardeados por muitas 

mensagens, ocupados em muitas 
coisas e precavidos com muitos 
recursos de segurança, precisa-
mos de esforço especial para aco-
lher com generosidade e tempo a 
Palavra de Deus e a quem chega 
até nós.

1ª Leitura: Gn 18,1-10a
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor apareceu 

a Abraão junto ao carvalho de 
mambré, quando ele estava sen-
tado à entrada da sua tenda, no 
maior calor do dia. Levantando 
os olhos, Abraão viu três homens 
de pé, perto dele. Assim que os 
viu, correu ao seu encontro e 
prostrou-se por terra. E disse: 
“Meu Senhor, se ganhei tua ami-
zade, peço-te que não prossigas 
viagem, sem parar junto a mim, 
teu servo. Mandarei trazer um 
pouco de água para vos lavar os 
pés, e descansareis debaixo da 
árvore. Farei servir um pouco de 
pão para refazerdes vossas for-
ças, antes de continuar a viagem. 
Pois foi para isso mesmo que 
vos aproximastes do vosso ser-
vo”. Eles responderam: “Faze 
como disseste”. Abraão entrou 
logo na tenda, onde estava Sara 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 16º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 21.7.2019

- Acolher a Palavra do Senhor e estar a serviço dos irmãos com o tempo necessário.
Cor litúrgica: VERDE        Ano 41 - Nº 2408       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



e lhe disse: “Toma depressa três 
medidas da mais fina farinha, 
amassa alguns pães e assa-os”. 
Depois, Abraão correu até o re-
banho, pegou um bezerro dos 
mais tenros e melhores, e deu-o 
a um criado, para que o prepa-
rasse sem demora. A seguir, foi 
buscar coalhada, leite e o bezerro 
assado, e pôs tudo diante deles. 
Abraão, porém, permaneceu de 
pé, junto deles, debaixo da árvo-
re, enquanto comiam. E eles lhe 
perguntaram: “Onde está Sara, 
tua mulher?” “Está na tenda”, 
respondeu ele. E um deles disse: 
“Voltarei, sem falta, no ano que 
vem, por este tempo, e Sara, tua 
mulher, já terá um filho”. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 14(15)
S. Senhor, quem morará em vossa 

casa?
A. Senhor, quem morará em vos-

sa casa? 
S. 1. - É aquele que caminha sem 

pecado * e pratica a justiça fiel-
mente; - que pensa a verdade no 
seu íntimo * e não solta em calú-
nias sua língua. 

2. - Que em nada prejudica o seu 
irmão,* nem cobre de insultos seu 
vizinho; - que não dá valor algum 
ao homem ímpio,* mas honra os 
que respeitam o Senhor.

3. - Não empresta o seu dinheiro 
com usura,* nem se deixa subor-
nar contra o inocente. - Jamais va-
cilará quem vive assim!* Jamais 
vacilará quem vive assim!

2ª Leitura: Cl 1,24-28
L. Leitura da carta de Paulo Co-

lossenses. 
Irmãos, alegro-me de tudo o que 

já sofri por vós e procuro com-
pletar em minha própria carne o 
que falta das tribulações de Cris-
to, em solidariedade com seu cor-
po, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, 
exercendo o cargo que Deus me 
confiou de vos transmitir a pala-
vra de Deus em plenitude: o mis-
tério escondido por séculos e ge-
rações, mas agora revelado aos 
seus santos. A estes Deus quis 

manifestar como é rico e glorio-
so entre as nações este mistério: 
a presença de Cristo em vós, a 
esperança da glória. Nós o anun-
ciamos, admoestando a todos e 
ensinando a todos, com toda a 
sabedoria, para a todos tornar 
perfeitos em sua união com Cris-
to. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 10,38-42 
A. Aleluia... 
Sl. Felizes os que observam a pala-

vra do Senhor, de reto coração, e 
que produzem muitos frutos, até o 
fim perseverantes.

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 entrou 

num povoado, e certa mulher, de 
nome Marta, recebeu-o em sua 
casa. Sua irmã, chamada Maria, 
sentou-se aos pés do Senhor, e 
escutava a sua palavra. Marta, 
porém, estava ocupada com mui-
tos afazeres.  Ela aproximou-se e 
disse: “Senhor, não te importas 
que minha irmã me deixe sozinha, 
com todo o serviço? Manda que 
ela me venha ajudar!’ O Senhor, 
porém, lhe respondeu: “Marta, 
Marta! Tu te preocupas e andas 
agitada por muitas coisas. Po-
rém, uma só coisa é necessária. 
Maria escolheu a melhor parte e 
esta não lhe será tirada”. - Pala-
vra 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. Comprometidos em cultivar a 

atenção de Maria à acolhida da 
Palavra de Deus e a dedicação ge-
nerosa de Marta no serviço a to-
dos,  apresentemos a Deus nossas 
preces comunitárias. 

A. Ouvi-nos, Senhor, em vossa 
bondade.

L. 1. Para que a Igreja ajude a todos 
a superar preconceitos e a praticar 
o acolhimento fraterno, peçamos, 
irmãos.

2. Para que os ministros ordenados, 
com a participação dos leigos nas 
atividades das comunidade, pos-
sam dispor de tempo e atenção 
para acolher aqueles que os pro-
curam, peçamos, irmãos.

3. Para que nossas famílias reser-
vem tempo para o diálogo e a ora-
ção, peçamos, irmãos.

4. Para que as famílias e comuni-
dades valorizem a experiência dos 
avós e os integrem plenamente em 
suas atividades, peçamos, irmãos.

5. Para que as inciativas de forma-
ção e de espiritualidade dos jo-
vens os ajudem no discernimento 
vocacional, peçamos, irmãos.

6. Para que os recepcionistas de 
hospitais, casas de repouso, cre-
ches, repartições públicas e outros 
locais de atendimento ao público 
acolham a todos com carinho e 
alegria, peçamos, irmãos.

7. ...
P. Acolhei nossos pedidos, ó Deus, 

e tornai-nos ouvintes atentos e 
praticantes autênticos de vossa 
Palavra, bem como acolhedores 
solícitos dos irmãos e irmãs.  Por 
Cristo, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação 

das oferendas
Anim. A exemplo de Marta e Ma-

ria, ofereçamos a Deus o melhor 
de nossa vida. 

A. (Nº 220) Ref. Nesta mesa, a 
mais querida, pão e vinho va-



mos pôr:/ ninguém vive sem co-
mida, ninguém vive sem amor.

1. Pra que haja em toda parte pão 
que é vida da família,/ o cristão 
seu pão reparte e seus dons de 
amor partilha.

2. Esta missa é festa santa, mesa 
posta, o santo altar/ e a lição que 
aqui se canta: conviver, servir e 
amar.

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

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

P. Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levas-
tes à plenitude os sacrifícios 
da Antiga Aliança, santificai, 
como o de Abel, o nosso sa-
crifício, para que os dons que 
cada um trouxe em vossa 
honra possam servir para a 
salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
diversas circunstâncias I 

A Igreja a caminho da unidade
 (Missal, p. 842)

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

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

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

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

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

P. 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 tor-
nem para nós o Corpo e † o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

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

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

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

P. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 
em N.). Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão com o nosso Papa N., e 
o nosso Bispo N. e os bispos do 
mundo inteiro, para que o vosso 
povo, neste mundo dilacerado por 
discórdias, brilhe como sinal pro-
fético de unidade e de paz.

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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

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

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim. Sendo famílias e comuni-
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dade acolhedoras como a casa de 
Betânia, vivemos a presença de 
Cristo que oferece a Palavra e o 
Pão da Vida. 

A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Pro-
curo abrigo nos corações:/ de 
porta em porta, desejo entrar. 
/:Se alguém me acolhe com gra-
tidão,/ faremos juntos a refei-
ção!:/

1. Eu nasci pra caminhar assim,/ 
dia e noite, vou até o fim./ O 
meu rosto, o forte sol queimou,/ 
meu cabelo, o orvalho já mo-
lhou:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

2. Vou batendo, até alguém abrir./ 
Não descanso, o amor me faz se-
guir./ É feliz quem ouve a minha 
voz,/ e abre a porta, entro bem 
veloz:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

3. Junto à mesa, vou sentar de-
pois,/ e faremos refeição nós 
dois./ Sentirá seu coração ar-
der,/ e esta chama tenho que 
acender:/ Eu cumpro a ordem 
do meu coração!

4. Aqui dentro, o amor nos en-
tretém,/ e, lá fora, o dia eterno 
vem./ Finalmente, nós seremos 
um,/  e teremos tudo em co-
mum:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

P. OREMOS. Ó Deus, permane-
cei junto ao povo que inicias-
tes nos sacramentos do vosso 
reino, para que, despojando-
-nos do velho homem, pas-
semos a uma vida nova. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.
 

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso

Anim. Cada pessoa atua em sua 
família e em sua comunidade 
conforme os dons recebidos. Mas 
todos precisam encontrar-se em 
momentos comuns de diálogo, 
oração e escuta do  Senhor. (pau-
sa).

A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Se-
nhor, eu quero estar, eu quero 
estar./ Sempre ao teu lado, ó Se-
nhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

P. O Senhor esteja convosco.

A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos enriqueça com sua 

graça, vos proteja de qualquer 
mal, vos dê um coração atento à 
sua Palavra e solícito aos irmãos 
e irmãs. E que vos abençoe Deus 
infinitamente misericordioso, Pai 
e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Praticai com amor a hospitalida-

de. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Da reflexão do Papa Francisco 
no Ângelus de 17/7/16: 

Marta e Maria oferecem acolhi-
mento ao Senhor, mas fazem-no 
de maneiras diferentes. ... No 
seu afadigar-se e cansar-se, Mar-
ta corre o risco de esquecer — e 
é este o problema — o mais im-
portante, ou seja, a presença do 
hóspede, que neste caso era Jesus. 
... E o hóspede não deve ser sim-
plesmente servido, alimentado, 
cuidado de todos os modos. É ne-
cessário, sobretudo, que seja ou-
vido. Porque o hóspede deve ser 
acolhido como pessoa, com a sua 
história, com o seu coração rico 
de sentimentos e de pensamentos, 
de modo que se possa sentir deve-
ras em família. 

... Se vamos rezar, por exemplo, 
diante do Crucifixo, e falamos, 
falamos, falamos e depois vamos 
embora, não ouvimos Jesus! Não 
deixamos que ele fale ao nosso 
coração. Ouvir: esta é a palavra-
-chave! E não devemos esquecer 
que na casa de Marta e Maria, Je-
sus, antes de ser Senhor e Mestre, 
é peregrino e hóspede. ...

A hospitalidade, que é uma das 
obras de misericórdia, parece uma 
virtude que no mundo de hoje 
corre o risco de ser descuidada. 
...  Dá-se vida a várias instituições 
que assistem a muitas formas de 
doença, de solidão, de marginali-
zação, mas diminui a probabilida-
de para quem é estrangeiro, mar-
ginalizado e excluído de encontrar 
alguém disposto a ouvi-lo. ... Até 
em casa, entre os familiares, pode 
acontecer que se encontrem mais 
facilmente serviços e cuidados em 

vez da escuta e acolhimento. An-
damos totalmente ocupados, que 
deixamos de ter a capacidade e 
não temos tempo para ouvir. Gos-
taria de vos perguntar, cada qual 
responda no seu coração: tu, ma-
rido, tu, esposa, sabes ouvir? vós, 
pais, “perdeis” tempo a ouvir os 
vossos filhos? Ou os vossos avós, 
os idosos? Na capacidade da es-
cuta está a raiz da paz. A Virgem 
Maria, Mãe da escuta e do serviço 
solícito, nos ensine a ser acolhe-
dores e hospitaleiros para com os 
nossos irmãos e as nossas irmãs.

Leituras da Semana:
dia 22, 2ªf: Sta. Maria Madalena: 

Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17; Sl 
62(63); Jo 20,1-2.11-18; dia 23, 
3ªf, Sta. Brígida: Ex 14,21-15,1; 
Ex 15,8-9.10 e 12.17 (R/.1a); Mt 
12,46-50; dia 24, 4ªf: S. Char-
bel Makhluf: Ex 16,1-5.9-15; 
Sl 77(78); Mt 13,1-9; dia 25, 
5ªf: S. Tiago (Maior): 2Cor 4,7-
15; Sl 125(126); Mt 20,20-28; 
dia 26, 6ªf, S. Joaquim e Sta. 
Ana, Pais de Maria Santíssima: 
Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); 
Mt 13,16-17; dia 27, sáb.: Ex 
24,3-8; Sl 49(50); Mt 13,24-30; 
dia 28, Dom, 17º do TC-C: Gn 
18,20-32; Sl 137(138); Cl 2,12-
14; Lc 11,1-13 (oração perseve-
rante).

Lembretes:
- Seg.-feira, das 08h30 às 16h, ofi-

cina de formação contínua inte-
grada com as coord. Par. da Past. 
da Criança, no Centro Dioc. de 
Past.; 14h, reunião do Cons. de 
Presb.

- Sexta-feira, festa de S. Joaquim 
e Sta. Ana, dia dos avôs e das 
avós.

- Sáb., 1ª romaria da melhor idade 
no Santuário N. Sra. da Salete, 
Marcelino Ramos.

- Sáb. e dom., reunião da coord. 
Reg. da Past. da Juventude, no 
Centro Dioc. de Past.  

- Dom., festa do padroeiro e de S. 
Cristóvão na sede paroquial S. 
Tiago, Aratiba; festa de S. Cris-
tóvão na sede paroquial S. Cris-
tóvão de Erechim.



1. RITOS INI-
CIAIS

A. (Nº 36) 
Como é bom 
poder falar com 
Deus,/ como é 
bom poder an-
dar com Deus./ 

Na oração e no cantar, reunidos 
no altar,/ como é bom poder fa-
lar com Deus.

1. Jesus Cristo é o Deus de amor,/ 
nosso amigo e nosso salvador./ 
Pela morte deu-nos vida, teste-
munha decidida./ Jesus Cristo é 
o Deus do amor.

2. Nossa fé é verdadeira luz/ que 
nasceu nas trevas de uma cruz./ 
Brilhou na ressurreição, nos reú-
ne como irmãos,/ nossa fé é ver-
dadeira luz.

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

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

Jesus Cristo, 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.

Aspecto litúrgico e a vida           
na liturgia

P. Assim como temos necessidade de 
falar com os outros, especialmente 
com os pais, precisamos falar com 
Deus através da oração pessoal, 
familiar e comunitária. E o Mestre 
da oração é o próprio Cristo, que 
a cultivou com muita frequência, 
suscitando nos seus discípulos 
o pedido para que os ensinasse a 
rezar. Com Ele, aqui estamos para 
nossa celebração dominical. 

 (...- Neste dom., festa de S. Cristó-
vão e comemorações pelo dia do 
agricultor e do motorista em diver-
sas cdes. / quinta-f., aniversário de 
instalação da Dioc. de Erexim – 
1971 / de sexta-f. a dom., 22º Cur-
silho masculino para jovens, em 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 17º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 28.7.2019

- A confiança em Deus e a oração perseverante
Cor litúrgica: VERDE           Ano 41 - Nº 2409          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Marcelino Ramos; terceira etapa da 
Esc. de Lideranças da Past. da Juv. / 
- Sáb., aniversário de ord. Episc. de 
Dom José Gislon – 2012 ...).

Ato penitencial
P. Criados à imagem e semelhança 

de Deus,  temos necessidade vital 
de nos relacionarmos com Ele e 
escutar sua voz que nos revela seu 
amor de pai e de mãe. Peçamos 
que nos perdoe porque nem sem-
pre vivemos a oração verdadeira 
ou não a praticamos com sinceri-
dade e gratuidade. 

L. Senhor, que nos revelais a neces-
sidade e a força da oração, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que na oração do Pai nos-

so nos destes a síntese do Evange-
lho, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que intercedeis por nós 

junto do Pai que nos perdoa, tende 
piedade de nós. 

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

Glória
A. A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos 

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

Ref.: /:Glória a Deus! Glória a 
Deus!/ Glória ao nosso criador!:/

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, sois o am-
paro dos que em vós esperam 
e, sem vosso auxílio, ninguém 
é forte, ninguém é santo; re-
dobrai de amor para conosco, 
para que, conduzidos por vós, 
usemos de tal modo os bens 
que passam, que possamos 
abraçar os que não passam. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 17º DTC-C, 

Paulinas-Paulus, p. 939-942)
Anim. Pela oração confiante e per-

severante, manifestamos a Deus 
nossas necessidades, intercedemos 
pelos outros e percebemos o que 
Ele espera de nós. 

1ª Leitura: Gn 18,20-32
L. Leitura do Livro do Gênesis. 
Naqueles dias, o Senhor disse a 

Abraão: “O clamor contra Sodo-
ma e Gomorra cresceu, e agra-
vou-se muito o seu pecado. Vou 
descer para verificar se as suas 
obras correspondem ou não ao 
clamor que chegou até mim”. 
Partindo dali, os homens diri-
giram-se a Sodoma, enquanto 
Abraão ficou na presença do Se-
nhor. Então, aproximando-se, 
disse Abraão: “Vais realmente 
exterminar o justo com o ímpio? 
Se houvesse cinquenta justos na 
cidade, acaso irias exterminá-
-los? Não pouparias o lugar por 
causa dos cinquenta justos que 
ali vivem? Longe de ti agir assim, 
fazendo morrer o justo com o ím-
pio, como se o justo fosse igual 
ao ímpio. Longe de ti! O juiz de 
toda a terra não faria justiça?” O 
Senhor respondeu: “Se eu encon-
trasse em Sodoma cinquenta jus-
tos, pouparia por causa deles a ci-
dade inteira”. Abraão prosseguiu 
dizendo: “Estou sendo atrevido 
em falar a meu Senhor, eu que 



sou pó e cinza. Se dos cinquenta 
justos faltassem cinco, destrui-
rias por causa dos cinco a cidade 
inteira?” O Senhor respondeu: 
“Não destruiria, se achasse ali 
quarenta e cinco justos”. Insistiu 
ainda Abraão e disse: “E se hou-
vesse quarenta?” Ele respondeu: 
“Por causa dos quarenta, não o 
faria”. Abraão tornou a insistir: 
“Não se irrite o meu Senhor, se 
ainda falo. E se houvesse apenas 
trinta justos?”. Ele respondeu: 
“Também não o faria, se encon-
trasse trinta”. Tornou Abraão a 
insistir: “Já que me atrevi a falar 
a meu Senhor, e se houver vinte 
justos?” Ele respondeu: “Não a 
iria destruir por causa dos vinte”. 
Abraão disse: “Que o meu Se-
nhor não se irrite, se eu falar só 
mais uma vez: e se houvesse ape-
nas dez?” Ele respondeu: “Por 
causa dos dez, não a destruiria”. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 137(138)
S. Naquele dia em que gritei, vós me 

escutastes, ó Senhor!
A. Naquele dia em que gritei, vós 

me escutastes, ó Senhor!
S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos 

dou graças,* porque ouvistes as pa-
lavras dos meus lábios! - Perante os 
vossos anjos vou cantar-vos e ante 
o vosso templo vou prostrar-me.

2. - Eu agradeço vosso amor, vos-
sa verdade,* porque fizestes muito 
mais que prometestes; - naquele 
dia em que gritei, vós me escutas-
tes * e aumentastes o vigor da mi-
nha alma.

3. - Altíssimo é o Senhor, mas olha 
os pobres,* e de longe reconhece 
os orgulhosos. - Se no meio da des-
graça eu caminhar,* vós me fazeis 
tornar à vida novamente.

4. - Quando os meus perseguidores 
me atacarem * e com ira investirem 
contra mim, - estendereis o vosso 
braço em meu auxílio * e havereis 
de me salvar com vossa destra.

5. - Completai em mim a obra co-
meçada;* ó Senhor, vossa bondade 
é para sempre! - Eu vos peço: não 
deixeis inacabada * esta obra que 
fizeram vossas mãos!

2ª Leitura: Cl 2,12-14
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Irmãos: Com Cristo fostes sepulta-

dos no batismo; com ele também 
fostes ressuscitados por meio da 
fé no poder de Deus, que ressusci-
tou a Cristo dentre os mortos. Ora, 
vós estáveis mortos por causa dos 
vossos pecados, e vossos corpos 
não tinham recebido a circunci-
são, até que Deus vos trouxe para 
a vida, junto com Cristo, e a todos 
nós perdoou os pecados. Existia 
contra nós uma conta a ser paga, 
mas ele a cancelou, apesar das 
obrigações legais, e a eliminou, 
pregando-a na cruz. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 11,1-13
A. Aleluia...
L. Recebestes o Espírito de adoção; 

é por ele que clamamos: Abá, Pai! 
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. Jesus estava rezando num certo 

lugar. Quando terminou, um de 
seus discípulos pediu-lhe: “Se-
nhor, ensina-nos a rezar, como 
também João ensinou a seus discí-
pulos”. Jesus respondeu: “Quan-
do rezardes, dizei: ‘Pai, santifica-
do seja o teu nome. Venha o teu 
Reino. Dá-nos a cada dia o pão de 
que precisamos, e perdoa-nos os 
nossos pecados, pois nós também 
perdoamos a todos os nossos de-
vedores; e não nos deixes cair em 
tentação’”. E Jesus acrescentou: 
“Se um de vós tiver um amigo e 
for procurá-lo à meia-noite e lhe 
disser: ‘Amigo, empresta-me três 
pães, porque um amigo meu che-
gou de viagem e nada tenho para 
lhe oferecer’, e se o outro respon-
der lá de dentro: ‘Não me incomo-
des! Já tranquei a porta, e meus fi-
lhos e eu já estamos deitados; não 
me posso levantar para te dar os 
pães’; eu vos declaro: mesmo que 
o outro não se levante para dá-los 
porque é seu amigo, vai levantar-

-se ao menos por causa da imper-
tinência dele e lhe dará quanto for 
necessário. Portanto, eu vos digo: 
Pedi e recebereis; procurai e en-
contrareis; batei e vos será aber-
to. Pois quem pede, recebe; quem 
procura, encontra; e, para quem 
bate, se abrirá. Será que algum 
de vós que é pai, se o filho pedir 
um peixe, lhe dará uma cobra? Ou 
ainda, se pedir um ovo, lhe dará 
um escorpião? Ora, se vós que 
sois maus, sabeis dar coisas boas 
aos vossos filhos, quanto mais o 
Pai do Céu dará o Espírito Santo 
aos que o pedirem!” - Palavra da 
Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia

Profissão da fé     
P. Creio em Deus Pai, todo-podero-

so,
A. criador do céu e da terra, de to-

das as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus 

Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nas-

cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

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

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

P. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. Ressuscitou ao terceiro 
dia, conforme as Escrituras, e su-
biu aos céus, onde está sentado à 
direita do Pai.

A. E de novo há de vir, em sua 
glória, para julgar os vivos e os 
mortos; e o seu Reino não terá 
fim. 

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

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

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



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

Oração dos fiéis
P. Seguindo o ensinamento de Cristo 

de rezar sempre e com toda a con-
fiança, apresentemos a Deus Pai 
nossas preces pedindo por nós e 
por nossos irmãos e irmãs. 

A. Ouvi-nos, ó Deus clementíssi-
mo.

L. 1. Para que a ação evangelizadora 
da Igreja e suas atividades de pro-
moção humana tenham sempre a 
força da oração de todos, peçamos, 
irmãos. 

2. Para vivermos intensamente a 
oração pessoal, familiar e comuni-
tária, peçamos, irmãos. 

3. Para que todos os motoristas se-
jam realmente prudentes e obede-
çam as leis de trânsito para não 
colocar em risco a própria vida e a 
dos outros, peçamos, irmãos.

4. Para que os agricultores sejam 
amparados por políticas que ga-
rantam seu trabalho na terra, peça-
mos, irmãos.

5. Para que o processo de prepara-
ção da Assembleia da Ação Evan-
gelizadora de nossa Diocese, que 
celebra o aniversário de sua ins-
talação quinta-feira, a renove na 
missão, peçamos, irmãos.

6. Para que o ministério de Dom 
José, de aniversário de ordenação 
episcopal sábado, tenha muitos 
frutos em nossa Diocese, peçamos, 
irmãos. 

7. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, o dom da 

oração confiante e perseverante, 
a fim de conformar sempre mais 
nossa vida ao vosso projeto de 
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação          

das oferendas
Anim. Junto ao pão e ao vinho do 

altar, coloquemos a vida dos agri-
cultores e motoristas e o fruto de 
seu trabalho.

A. (Nº 211) 1. Juntos estamos pra 
o mundo trazer, fazendo a oferta 

do pão./ Pão que resume o tra-
balho sem fim e o vinho de nossa 
canção./ Pomos no altar nossa 
inquietação: “Amar a justiça e 
a paz.”

Ref. /:Saber  que virás, saber que 
estarás/ partindo entre os pobres 
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. Acolhei, ó Pai, os dons que rece-
bemos da vossa bondade e traze-
mos a este altar. Fazei que estes 
sagrados mistérios, pela força da 
vossa graça, nos santifiquem na 
vida presente e nos conduzam à 
eterna alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Diversas Circ. 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 (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 243 - solo e repetição) Santo, 

santo, santo é o Senhor!/ Ó Deus 
do universo, Deus nosso cria-
dor!/ No céu, na terra brilha o 
esplendor/ de tua imensa glória, 
ó Deus, nosso Senhor!/ Bendito 
seja aquele que vem, / aquele que 
vem vindo em nome do Senhor!/ 
Hosana, hosana, hosana, ó salva-
dor!/ Ó vem nos perdoar no teu 
imenso amor!/ Ó vem nos conso-
lar no teu imenso amor!

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

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante 

a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS 

PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.

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

vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição.

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

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

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

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

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reconhe-
cer os sinais dos tempos e empe-
nhem-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 esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na ale-
gria!

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventu-
rada Virgem Maria, com São José, 
esposo de Maria, com os Apóstolos 
e Mártires, (com S.N.: santo do dia 
ou patrono) e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém.

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

Comunhão
Anim. A comunhão com o Senhor 

na oração se torna mais profunda 
na comunhão de seu Corpo, dado a 
nós como Pão da Vida. 

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, repartir o 
pão.:/

1. Lá no deserto, a multidão com 
fome segue o bom pastor,/ com 
sede busca a nova palavra: Jesus 
tem pena e reparte o pão.

2. Na páscoa nova da nova lei, 
quando amou-nos até o fim,/ 
partiu o pão, disse: “Isto é meu 
corpo por vós doado: tomai, co-
mei!”

3. Se neste pão, nesta comunhão, 
Jesus, por nós, dá a própria 
vida,/ vamos também repartir 
os dons, doar a vida por nosso 
irmão.

4. Onde houver fome, reparte o 
pão, e tuas trevas hão de ser luz;/ 
encontrarás Cristo no irmão, se-
rás bendito do Eterno Pai.

5. “Não é feliz quem não sabe 
dar”, quem não aprende a lição 
do altar/ de abrir a mão e o cora-
ção, para doar-se no próprio dar.

P. OREMOS. Recebemos, ó 
Deus, este sacramento, memo-
rial permanente da paixão do 
vosso Filho; fazei que o dom 
da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Peçamos a Maria que nos 
ajude a levar para a vida o que ce-
lebramos, colocando em prática o 
ensinamento de Jesus sobre a ora-
ção.

A. (Nº 520) Ref. Ensina teu povo 
a rezar, Maria, mãe de Jesus,/ 
que um dia teu povo desperta e, 
na certa, vai ver a luz;/ que um 
dia teu povo se anima e caminha 
com teu Jesus.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que volte para vós seu olhar e vos 

dê a alegria, a saúde e a paz; acom-
panhe vosso trabalho, no campo 
e na cidade e vos abençoe Deus 
onipotente e eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Ouvi e praticai sempre a Palavra 

do Senhor. Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Leituras da Semana:
dia 29, 2ªf: Sta. Marta: 1Jo 4,7-

16; Sl 33(34); Jo 11,19-27 ou Lc 
10,38-42; dia 30, 3ªf, S. Pedro Cri-
sólogo:  Ex 33,7-11;34,5b-9.28; 
Sl 102(103); Mt 13,36-43;  dia 
31, 4ªf, Sto. Inácio de Loyola: Ex 
34,29-35; Sl 98(99); Mt 13,44-46; 
dia 1º, 5ªf, Sto. Afonso Maria de 
Ligório: Ex 40,16-21.34-38; Sl 
83(84); Mt 13,47-53; dia 02, 6ªf: 
Sto. Eusébio de Vercelli; S. Pedro 
Julião Eymard: Lv 23,1.4-11.15-
16.27.34b-37; Sl 80(81); Mt 13,54-
58; dia 03, sáb.: Lv 25,1.8-17; Sl 
66(67); Mt 14.1-12; dia 04, dom., 
18º do TC-C: Ecl 1,2:2,31-33; Sl 
89(90); Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-
221 (tesouro terreno e perene)

Lembretes:
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, re-

união dos agentes da Cáritas, no 
Centro Dioc. de Past.

- Quinta-feira, aniversário de insta-
lação da Dioc. de Erexim (1971).

- De sexta-feira a domingo, 22º Cur-
silho masc. para jovens, no Sem. 
N. Sra. da Salette, Marcelino Ra-
mos; terceira etapa da Esc. de Li-
deranças da Past. da Juv..

- Sábado, aniversário de ordenação 
episc. de Dom José Gislon (2012).

- Domingo, Mês voc. – Vocação ao 
ministério ordenado - Festa do pa-
droeiro S. Caetano na sede par. de 
Severiano de Almeida.


