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- Não perder o bem maior,  a salvação, pelo apego aos bens 
- Mês Vocacional – Voc. e discernimento – “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos” (Sl 25,4)
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1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 39) Ref. 
Senhor, se tu me 
chamas, eu que-
ro te ouvir./ Se 
queres que eu te 

siga, respondo: Eis-me aqui!
1. Profetas te ouviram e seguiram 

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

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

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

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

A. Amém.
P. O amor e a misericórdia de Deus 

Pai que nos chamou à vida e a 
uma vocação específica para re-
alizá-la, no seguimento de seu 
Filho Jesus Cristo com a luz do 
Espírito Santo, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. A sociedade de consumo nos 
pressiona a buscar muitas coisas, 
mesmo sem condições, fazendo-
-nos correr o perigo de deixar de 
lado o essencial. Com a sabedoria 
de Deus, evitaremos o risco de 
uma vida ilusória, colocando nos-
sos dons e bens a serviço de Deus 

e dos irmãos e irmãs, na vocação 
a que somos chamados. 

(... Mês Vocacional – Vocação e 
discernimento – “Mostra-me, Se-
nhor, os teus caminhos [Sl 25,4] / 
semana da vocação ao ministério 
ordenado / Dia de oração pelas 
vocações e da partilha / terça-fei-
ra, dia de oração pelos cristãos 
perseguidos / de sexta-feira ao dia 
15, semana dos estudantes / ...) 

Ato penitencial
P. Apego a bens materiais, acomo-

dação, preocupações individualis-
tas nos impedem a generosidade 
necessária para viver nossa voca-
ção a serviço do Reino. Peçamos 
que Deus nos perdoe e liberte 
nosso coração para colocarmos 
somente nele a segurança de nos-
sa vida. (Pausa)

L. Senhor, que não tínheis onde recli-
nar a cabeça, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vivestes pobre entre 

os pobres, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que fostes crucificado 

despojado até das vestes, tende 
piedade de nós. 

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

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 co-
munhão!

P. OREMOS. Manifestai, ó Deus, 
vossa inesgotável bondade 
para com os filhos e filhas que 
vos imploram e se gloriam de 
vos ter como criador e guia, 
restaurando para eles a vossa 
criação, e conservando-a reno-
vada. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 18º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 943-945).
Anim. O verdadeiro sentido da vida 

está na confiança em Deus e nos 
valores e princípios que Ele reve-
la e não nos bens materiais, passa-
geiros e ilusórios. 

1ª Leitura: Ecl 1,2;2,21-23
L. Leitura do livro do Eclesiastes.
“Vaidade das vaidades, diz o Ecle-

siastes, vaidade das vaidades! 
Tudo é vaidade”. Por exemplo: 
um homem que trabalhou com 
inteligência, competência e su-
cesso, vê-se obrigado a deixar 
tudo em herança a outro que em 
nada colaborou. Também isso é 
vaidade e grande desgraça. De 
fato, que resta ao homem de to-
dos os trabalhos e preocupações 
que o desgastam debaixo do sol? 
Toda a sua vida é sofrimento, sua 
ocupação, um tormento. Nem 
mesmo de noite repousa o seu 
coração. Também isso é vaidade. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 89(90)
S. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio 

para nós.
A. Vós fostes, ó Senhor, um refú-

gio para nós. 
S. 1. - Vós fazeis voltar ao pó todo 

mortal,* quando dizeis: “Voltai ao 
pó, filhos de Adão!” - Pois mil anos 
para vós são como ontem,* qual vi-
gília de uma noite que passou. 

2. - Eles passam como o sono da 
manhã,* são iguais à erva verde 
pelos campos; - De manhã ela 
floresce vicejante,* mas à tarde é 
cortada e logo seca. 

3. - Ensinai-nos a contar os nossos 
dias,* e dai ao nosso coração sa-
bedoria! - Senhor, voltai-vos! Até 
quando tardareis?* Tende piedade 
e compaixão de vossos servos. 

4. - Saciai-nos de manhã com vos-
so amor,* e exultaremos de alegria 
todo o dia! = Que a bondade do Se-
nhor e nosso Deus + repouse sobre 
nós e nos conduza!* Tornai fecun-
do, ó Senhor, nosso trabalho. 

2ª Leitura: Cl 3,1-5.9-11
L. Leitura da carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Irmãos: Se ressuscitastes com 

Cristo, esforçai-vos por alcan-
çar as coisas do alto, onde está 
Cristo, sentado à direita de Deus; 
aspirai às coisas celestes e não 
às coisas terrestres. Pois vós 
morrestes, e a vossa vida está es-
condida, com Cristo, em Deus. 
Quando Cristo, vossa vida, apa-
recer em seu triunfo, então vós 
aparecereis também com ele, re-
vestidos de glória. Portanto, fazei 
morrer o que em vós pertence à 
terra: imoralidade, impureza, 
paixão, maus desejos e a cobiça, 
que é idolatria. Não mintais uns 
aos outros. Já vos despojastes do 
homem velho e da sua maneira 
de agir e vos revestistes do ho-
mem novo, que se renova segun-
do a imagem do seu Criador, em 
ordem ao conhecimento. Aí não 
se faz distinção entre grego e ju-
deu, circunciso e incircunciso, 
inculto, selvagem, escravo e li-
vre, mas Cristo é tudo em todos. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Lc 12,13-21 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Felizes os humildes de espírito, 

porque deles é o Reino dos céus.
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, alguém, do meio 

da multidão, disse a Jesus: “Mes-
tre, dize ao meu irmão que reparta 
a herança comigo”. Jesus respon-
deu: “Homem, quem me encarre-
gou de julgar ou de dividir vossos 
bens?” E disse-lhes: “Atenção! 
Tomai cuidado contra todo tipo 
de ganância, porque, mesmo que 
alguém tenha muitas coisas, a 
vida de um homem não consiste 
na abundância de bens”. E con-
tou-lhes uma parábola: “A terra 
de um homem rico deu uma gran-
de colheita. Ele pensava consigo 
mesmo: ‘O que vou fazer? Não 
tenho onde guardar minha colhei-
ta’. Então resolveu: ‘Já sei o que 
fazer! Vou derrubar meus celeiros 
e construir maiores; neles vou 
guardar todo o meu trigo, junto 
com os meus bens. Então poderei 
dizer a mim mesmo: Meu caro, tu 
tens uma boa reserva para mui-
tos anos. Descansa, come, bebe, 
aproveita!’ Mas Deus lhe disse: 
‘Louco! Ainda nesta noite, pedi-
rão de volta a tua vida. E para 
quem ficará o que tu acumulaste?’ 
Assim acontece com quem ajunta 
tesouros para si mesmo, mas não 
é rico diante de Deus”. - Palavra 
da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia e profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Expressando nossa disposição de 
colocar somente em Deus nossa 
confiança, superando as falsas se-
guranças, apresentemos-lhe nossa 
oração.  

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

L. 1. Para que, pela vossa graça e 
pelo testemunho de pobreza da 
Igreja, sua missão de anunciar 

a salvação a todos os povos seja 
sempre frutuosa, nós vos pedi-
mos.

2. Para vencermos a tentação da 
ganância a fim de podermos esco-
lher sempre o mais importante em 
nossa vida, nós vos pedimos:

3. Para que o mês vocacional moti-
ve os adolescentes e jovens a defi-
nir sua escolha vocacional e con-
firme a todos os que já a fizeram, 
nós vos pedimos:

4. Para que os diáconos, padres e 
bispos testemunhem o desprendi-
mento e revelem alegria em seu 
ministério, motivando muitos jo-
vens para a vocação sacerdotal, 
nós vos pedimos.

5. ...
P. O tema do mês vocacional é vo-

cação e discernimento. Para que 
os jovens possam discernir com 
clareza sua vocação e muitos de-
les decidam pelo sacerdócio e a 
Vida Religiosa, rezemos a oração 
vocacional do primeiro domingo 
de cada mês em nossa Diocese. 

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 fi-
éis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-
ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, com 

os dons para a Eucaristia, os do-
nativos das pessoas generosas 
para as vocações sacerdotais e re-
ligiosas e para as organizações de 
promoção humana. 

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

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



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

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

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

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

P. Dignai-vos, ó Deus, santificar 
estas oferendas e, aceitando 
este sacrifício espiritual, fazei 
de nós uma oferenda eterna 
para vós. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal p. 495)

Prefácio dos Domingos Comuns VI
(Missal, p. 433)

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. Em vós vivemos, 
nos movemos e somos. E, ainda 
peregrinos neste mundo, não só 
recebemos, todos os dias, as pro-
vas de vosso amor de Pai, mas 
também possuímos, já agora, a 
garantia da vida futura. Possuin-
do as primícias do Espírito, por 
quem ressuscitastes Jesus dentre 
os mortos, esperamos gozar, um 
dia, a plenitude da páscoa eter-
na. Por essa razão, com os anjos 
e com todos os santos, entoamos 
um cântico novo, para proclamar 
vossa bondade, cantando (dizen-
do) a uma só voz...

(Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-b) Santo, santo, 
santo, Senhor Deus do univer-
so./ O céu e a terra proclamam 
a vossa glória./ Hosana (4x) ho-
sana nas alturas!/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor./ Hosa-
na...

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 

Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
A. Mandai vosso Espírito San-
to!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ceando com seus apósto-
los, Jesus tomou o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entre-
gou 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 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, PRA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

pão, toda vez que se bebe des-
te 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 ofe-
recidos, o Espírito nos uma num 
só corpo, para sermos um só povo 
em seu amor. 

A. O Espírito nos uma 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 (...), 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 

e a (...), que é bispo desta Igreja, 
muita luz para guiar o seu reba-
nho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eter-
na com a virgem, mãe de Deus 
e da Igreja, com São José, seu 
esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida soube-
ram amar Cristo e seus irmãos. 
A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes para 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 para todos preparastes. 
A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos 
o vosso reino, que também é nos-
so.

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.: Alimentados com o Pão 

da Vida, poderemos colocar-nos 
sempre mais à disposição do Se-
nhor para aquilo a que nos chama.  

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

1. O Senhor é o pastor que me 
conduz,/ por caminho nunca 
visto, me enviou./ Sou chamado 
a ser fermento, sal e luz./ E, por 
isso, respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma 
canção,/ me ungiu como profeta 
e trovador/ da história e da vida 
do meu povo./ E, por isso, res-
pondi: aqui estou!

3. Ponho a minha confiança no 
Senhor./ Da esperança, sou cha-
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mado a ser sinal./ Seu ouvido se 
inclinou ao meu clamor/ E, por 
isso, respondi: aqui estou!

P. OREMOS. Acompanhai, ó 
Deus, com proteção constante 
os que renovastes com o pão 
do céu e, como não cessais de 
alimentá-los, tornai-os dignos 
da salvação eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Pela Palavra de Deus, so-
mos chamados ao contínuo esfor-
ço de vencer a ganância porque 
ela nos impede o discernimento 
para a resposta generosa ao cha-
mado de Deus. (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 vos ilumine e aqueça 

com o sol da justiça, vos condu-
za por caminhos de retidão, faça 
vossos passos serem de fé, vossos 
gestos de paz, vossas relações de 
solidariedade, vossas palavras de 
amor. E que vos abençoe sempre 
Deus Criador e Providente, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, confraternização 

dos padres pelo dia do padre; 
20h, 4ª reunião do ano da 
equipe de Pastoral Vocacional, 
no Seminário de Fátima.

- Terça-feira – Dia de oração 
pelos cristãos perseguidos. 

- Quarta-feira, às 19h30, 
reunião da Área Pastoral de 
São Valentim, em Barão de 
Cotegipe. 

- Quinta-feira, 08h30, reunião da 
Área Pastoral de Erechim, na 
sede paroquial São Francisco 
de Assis, Progresso.  

- De sexta-feira ao dia 15, 
semana dos e das estudantes, 
com atividades nos grupos de 
base da Pastoral da Juventude. 

- Sábado e domingo, igreja São 
Roque, Itatiba do Sul, festa do 
padroeiro (dia 10, 10h, missa 
com Crismas). 

- Domingo – Dia dos Pais, até dia 
18, Vocação à vida matrimonial, 
Semana Nacional da Família – 
“A família, como vai?”

Leituras da Semana:
Dia 05, 2ª-feira: Nm 11,4b-

15; Sl 80(81); Mt 14,13-21; 
Dia 06, 3ªf, Transfiguração do 
Senhor: Dn 7,9-10.13-14; Sl 
96(97); Lc 9,28b-36; Dia 07, 
4ªf, S. Caetano: Nm 13,1-2.25-
14,1.26-30.34-35; Sl 105(106); 
Mt 15,21-28; Dia 08, 5ªf, S. 
Domingos, Nm 20,1-13; Sl 
94(95); Mt 16,13-23; Dia 
09,6ªf, Sta. Teresa Benedita da 
Cruz: Dt 4,32-40; Sl 76(77); 
Mt 16,24-28; Dia 10, Sáb., 
S. Lourenço: 2Cor 9,6-10; Sl 
111(112); Jo 12,24-26; dia 11, 
dom., 19º do TC-C: Sb 18,6-9; 
Sl 32(33); Hb 11,1-2.8-19; Lc 
12,32-48 (Vigilância).

“Deixar tudo para
seguir o Senhor”

No encontro com o Senhor, 
alguém pode sentir o fascínio 
duma chamada à vida consagrada 
ou ao sacerdócio ordenado. 
Trata-se duma descoberta que 
entusiasma e, ao mesmo tempo, 
assusta, sentindo-se chamado a 
tornar-se «pescador de homens» 
no barco da Igreja através duma 
oferta total de si mesmo e do 
compromisso dum serviço fiel 
ao Evangelho e aos irmãos. Esta 
escolha inclui o risco de deixar 
tudo para seguir o Senhor e de 
consagrar-se completamente a 
Ele para colaborar na sua obra. 

Muitas resistências interiores 
podem obstaculizar uma tal 
decisão, mas também, em certos 
contextos muito secularizados 
onde parece não haver lugar 
para Deus e o Evangelho, pode-
se desanimar e cair no «cansaço 
da esperança» (Homilia na 
Missa com sacerdotes, pessoas 
consagradas e movimentos 
laicais, Panamá, 26/I/2019).

E, todavia, não há alegria maior 
do que arriscar a vida pelo 
Senhor! Particularmente a vós, 
jovens, gostaria de dizer: não 
sejais surdos à chamada do 
Senhor! Se Ele vos chamar por 
esta estrada, não vos oponhais 
e confiai n’Ele. Não vos deixeis 
contagiar pelo medo, que nos 
paralisa à vista dos altos cumes 
que o Senhor nos propõe. 
Lembrai-vos sempre que o 
Senhor, àqueles que deixam as 
redes e o barco para O seguir, 
promete a alegria duma vida 
nova, que enche o coração e 
anima o caminho.

Queridos amigos, nem sempre é 
fácil discernir a própria vocação 
e orientar justamente a vida. 
Por isso, há necessidade dum 
renovado esforço por parte 
de toda a Igreja – sacerdotes, 
religiosos, animadores pastorais, 
educadores – para que se 
proporcionem, sobretudo aos 
jovens, ocasiões de escuta e 
discernimento. Há necessidade 
duma pastoral juvenil e 
vocacional que ajude a descobrir 
o projeto de Deus, especialmente 
através da oração, meditação 
da Palavra de Deus, adoração 
eucarística e direção espiritual. 
(Da mensagem do Papa Francisco 
para o Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações deste ano)

Acesse o site
da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251



1. RITOS
INICIAIS

(Canto Lit. 
2015/18) 1. Que 
renovemos a 
nossa família/ 
pelos valores do 
amor e da fé,/ 

tendo o modelo daquela famí-
lia/ que foi Jesus, com Maria e 
José./ 

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

2. Nossas famílias, em renovação,/ 
evangelizem, mostrando Jesus./ 
Na relação ‘pais e filhos e ir-
mãos’,/ da esperança e da vida 
Ele é Luz.

3. Assim também se renove a paró-
quia,/ comunidade de Cristo que 
é./ Que seja, como as nossas famí-
lias,/ educadora do amor e da fé!

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

A. Amém. 
P. Que o amor misericordioso de 

Deus, nosso Pai, a graça e a paz 
de Jesus, nosso Irmão, e a comu-
nhão 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 os pais, cujo dia 
celebramos, no início da Semana 
Nacional da Família, precisam 
viver permanentemente em razão 
de seu lar, o maior bem deles, 
todos precisamos estar atentos e 
vigilantes para que nosso coração 
esteja sempre voltado para Deus, 
cujo Reino é nosso verdadeiro e 
perene tesouro. Que Deus conser-
ve nossas famílias sempre na prá-
tica de sua Palavra.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 19º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 11/8/2019
- A permanente vigilância para que o Senhor nos encontre vivendo o Evangelho 
- Mês Vocacional – Voc. e discernimento – “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos” (Sl 25,4)
Cor litúrgica: VERDE      Ano 41 - Nº 2411     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

(...... Mês Vocacional – Vocação e 
discernimento – “Mostra-me, Se-
nhor, os teus caminhos [Sl 25,4]/ 
semana da vocação à vida matri-
monial / dia dos pais / Semana 
Nacional da Família – “A família 
como vai?”/ ordenação episcopal 
do Bispo de Cachoeira do Sul, 
Dom Edson Batista de Melo, nes-
te domingo, na Catedral São Luiz 
Gonzaga de Novo Hamburgo ...). 

Ato penitencial
P. Com frequência, envolvidos em 

muitas atividades e preocupações 
pessoais, podemos não dar a de-
vida atenção e tempo à família, 
à comunidade e ao cultivo da fé. 
Peçamos que Deus purifique nos-
so coração para estarmos atentos 
e vigilantes aos seus apelos.

L. Senhor, que nos garantis os dons 
e bens necessários para nossa sal-
vação, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos pedis a vigilância 

permanente para o encontro con-
vosco, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis o tesouro 

do Reino a quem não coloca sua 
segurança nos bens terrenos, ten-
de piedade de nós.

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

ria...

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. Deus eterno e to-
do-poderoso, a quem ousamos 
chamar de Pai, dai-nos cada 
vez mais um coração de filhos, 
para alcançarmos um dia a he-
rança que prometestes. PNSrJC.

A. Amém. 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 19º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 946-951).
A. Com a força da fé, testemunha-

da por muitas pessoas que nos 
precederam, podemos perceber os 
apelos de Deus na realidade atual 
e caminhar ao seu encontro na vi-
gilante prática do bem. 

1ª Leitura: Sb 18,6-9
L. Leitura do Livro da Sabedoria.
A noite da libertação fora predi-

ta a nossos pais, para que, sa-
bendo a que juramento tinham 
dado crédito, se conservassem 
intrépidos. Ela foi esperada por 
teu povo, como salvação para os 
justos e como perdição para os 
inimigos. Com efeito, aquilo com 
que puniste nossos adversários, 
serviu também para glorificar-
-nos, chamando-nos a ti. Os pie-
dosos filhos dos bons ofereceram 
sacrifícios secretamente e, de co-
mum acordo, fizeram este pacto 
divino: que os santos participa-
riam solidariamente dos mesmos 
bens e dos mesmos perigos. Isso, 
enquanto entoavam antecipada-
mente os cânticos de seus pais. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 32(33)
S. Feliz o povo que o Senhor esco-

lheu por sua herança!
A. Feliz o povo que o Senhor es-

colheu por sua herança!
S. 1. - Ó justos, alegrai-vos no Se-

nhor!* Aos retos fica bem glorifi-
cá-lo. - Feliz o povo cujo Deus é 
o Senhor,* e a nação que escolheu 
por sua herança!

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

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

2ª Leitura: Hb 11,1-2.8-19
L. Leitura da carta aos Hebreus. 
A fé é um modo de já possuir o 

que ainda se espera, a convicção 
acerca de realidades que não se 
veem. Foi a fé que valeu aos an-
tepassados um bom testemunho. 
Foi pela fé que Abraão obedeceu 
à ordem de partir para uma terra 
que devia receber como herança, 
e partiu, sem saber para onde ia. 
Foi pela fé que ele residiu como 
estrangeiro na terra prometida, 
morando em tendas com Isaac e 
Jacó, os co-herdeiros da mesma 
promessa. Pois esperava a cidade 
alicerçada que tem Deus mesmo 
por arquiteto e construtor. Foi 
pela fé também que Sara, embo-
ra estéril e já de idade avançada, 
se tornou capaz de ter filhos, por-
que considerou fidedigno o autor 
da promessa. É por isso também 
que de um só homem, já marca-
do pela morte, nasceu a multi-
dão “comparável às estrelas do 
céu e inumerável como a areia 
das praias do mar”. Todos estes 
morreram na fé. Não receberam 
a realização da promessa, mas a 
puderam ver e saudar de longe 
e se declararam estrangeiros e 
migrantes nesta terra. Os que fa-
lam assim demonstram que estão 
buscando uma pátria, e se lem-
brassem daquela que deixaram, 

até teriam tempo de voltar para 
lá. Mas agora, eles desejam uma 
pátria melhor, isto é, a pátria ce-
leste. Por isto, Deus não se enver-
gonha deles, ao ser chamado o 
seu Deus.  Pois preparou mesmo 
uma cidade para eles. Foi pela fé 
que Abraão, posto à prova, ofe-
receu Isaac; ele, o depositário da 
promessa, sacrificava o seu filho 
único, do qual havia sido dito: “É 
em Isaac que uma descendência 
levará o teu nome”. Ele estava 
convencido de que Deus tem po-
der até de ressuscitar os mortos, 
e assim recuperou o filho - o que 
é também um símbolo. - Palavra 
do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 12,32-48
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
S. É preciso vigiar e ficar de pron-

tidão; em que dia o Senhor há de 
vir não sabeis não!

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: “Não tenhais 
medo, pequenino rebanho, pois 
foi do agrado do Pai dar a vós o 
Reino. Vendei vossos bens e dai 
esmola. Fazei bolsas que não se 
estraguem, um tesouro no céu que 
não se acabe; ali o ladrão não 
chega nem a traça corrói. Por-
que, onde está o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração. 
Que vossos rins estejam cingi-
dos e as lâmpadas acesas. Sede 
como homens que estão esperan-
do seu senhor voltar de uma festa 
de casamento, para lhe abrirem, 
imediatamente, a porta, logo que 
ele chegar e bater. Felizes os em-
pregados que o senhor encontrar 
acordados quando chegar. Em 
verdade eu vos digo: Ele mesmo 
vai cingir-se, fazê-los sentar-se à 
mesa e, passando, os servirá. E 
caso ele chegue à meia-noite ou 
às três da madrugada, felizes se-
rão, se assim os encontrar. Mas fi-
cai certos: se o dono da casa sou-

besse a hora em que o ladrão iria 
chegar, não deixaria que arrom-
basse a sua casa. Vós também, 
ficai preparados! Porque o Filho 
do homem vai chegar na hora em 
que menos o esperardes”. Então 
Pedro disse: “Senhor, tu contas 
esta parábola para nós ou para 
todos?” E o Senhor respondeu: 
“Quem é o administrador fiel e 
prudente, que o Senhor vai co-
locar à frente do pessoal de sua 
casa, para dar comida a todos na 
hora certa? Feliz o empregado 
que o patrão, ao chegar, encon-
trar agindo assim! Em verdade 
eu vos digo: o senhor lhe confiará 
a administração de todos os seus 
bens. Porém, se aquele emprega-
do pensar: ‘Meu patrão está de-
morando’, e começar a espancar 
os criados e as criadas, e a comer, 
a beber e a embriagar-se, o se-
nhor daquele empregado chegará 
num dia inesperado e numa hora 
imprevista, ele o partirá ao meio 
e o fará participar do destino dos 
infiéis. Aquele empregado que, 
conhecendo a vontade do senhor, 
nada preparou, nem agiu confor-
me a sua vontade, será chicoteado 
muitas vezes. Porém, o emprega-
do que não conhecia essa vontade 
e fez coisas que merecem castigo, 
será chicoteado poucas vezes. A 
quem muito foi dado, muito será 
pedido; a quem muito foi confia-
do, muito mais será exigido!” - 
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. Pelas preces, manifestemos nos-

sa fé e nossa confiança em Deus, 
que nos quer sempre no compro-
misso com seu Reino, que deve 
ser nossa única riqueza.

A. ( Nº 195) Ó Senhor, que fazeis 
maravilhas,/ dai o dom do amor 
às famílias! 

1. Para que a Igreja, fiel à sua mis-
são, indique o caminho da ver-
dadeira liberdade e da dignidade 
humana para todos os povos, nós 
vos pedimos:

2. Para cultivarmos sempre a fé, 
indispensável para superarmos as 
dificuldades e provações da vida, 
nós vos pedimos: 

3. Para que as pastorais da Igreja e 
os movimentos de leigos e leigas 
promovam com particular atenção 
a vocação à vida familiar, nós vos 
pedimos:

4. Para que os pais, tendo São José 
como inspiração, possam viver 
com alegria e fidelidade sua mis-
são, nós vos pedimos:

5. Para que os jovens chamados à 
vocação matrimonial se preparem 
para constituir sua família segun-
do a vossa Palavra e a orientação 
da Igreja, nós vos pedimos: 

6. Por todos os estudantes, para 
que, com os conhecimentos cien-
tíficos e a qualificação profissio-
nal, busquem a formação humana 
integral, que inclui a dimensão 
religiosa, nós vos pedimos: 

7. ...
P. “Senhor, nosso Deus, que nos man-

dais esperar a vossa vinda como 
bons administradores dos bens que 
nos concedeis, não permitais que 
os nossos corações se afastem da 
riqueza verdadeira que sois Vós.” 
Por Cristo Senhor nosso.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Ao pão e ao vinho para a 

eucaristia, unimos a vida de nos-
sos pais e de nossas famílias.  

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.

3. Alegrias repartindo, partilhan-
do o amor e a paz,/ este mundo 
fica lindo, esta vida, a Vida traz.

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

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

P. Ó Deus, acolhei com misericór-
dia os dons que concedestes à 
vossa Igreja e que ela agora vos 
oferece. Transformai-os por vosso 
poder em sacramento de salvação. 
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 necessá-

rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai santo, criador 
do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabe-
doria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto o vosso povo 
de Israel. Hoje, com a luz e a força 
do Espírito Santo, acompanhais 
sempre a vossa Igreja, peregrina 
neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felici-
dade perfeita em vosso reino. Por 
esta razão, também nós, com os 
anjos e santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordi-
nário missa – 2016/05-c-CD02) 
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. Na verdade, vós sois santo 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, 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: 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. 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 bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifí-
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cio 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 mem-
bros 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, diá-
conos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e ale-
gria e caminhar com fé e esperan-
ça pelas estradas da vida. 

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

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (...), 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 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.: Ao redor da mesa do lar, 

a família revigora sua vida. Na 
mesa do altar, a comunidade se 
refaz.

A. (Nº 479) 1. Pai, que criastes o céu, 
criastes a terra, criastes o mar./ Pai, 
que criastes o homem, enchendo-o 
de dons pra um melhor caminhar./ 

Sentistes o povo sofrido, às vezes, 
perdido sempre a esperar./ Destes a 
alguém vocação e sabedoria pra os 
libertar.

Ref. Eu vou colocar o que aprendi a 
serviço do povo!/ Eu quero ser um 
novo Cristo, ser um homem novo!/ 
Pai, o ruído do vento a soprar, como 
as aves me sinto a voar,/ em mundo 
de paz e amor./ Pai, pelo mundo eu 
irei proclamar, nas montanhas, nas 
ruas, no lar, quero dar testemunho, 
Senhor.

2. Pai, hoje a sabedoria nem sempre 
é usada pra libertação!/ A sede em 
ter mais, sem ser mais, coloca os pe-
quenos na escravidão./ Às vezes di-
nheiro e prazer são mais importan-
tes que a vocação,/ o dom de servir 
se esconde, não se importando com 
a morte do irmão.

3. Pai, a justiça, a verdade, o amor, 
caridade nem sempre são vistos!/ 
Há tantos homens vivendo sua vo-
cação só em benefício./ Jesus se 
encarnou entre nós, não pra ser 
servido, mas para servir./ Deu-nos 
exemplo de amor e é tão diferente o 
que vemos aqui.

P. OREMOS. Ó Deus, o vosso 
sacramento que acabamos de 
receber nos traga a salvação e 
nos confirme na vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: No início da Semana Na-
cional da Família, peçamos a luz 
de Deus para nossos lares a fim 
que neles nasçam e sejam cultiva-
das todas as vocações.

A. (Nº 341) Ref. /:Ilumina, ilu-
mina nossos pais, nossos filhos 
e filhas!/ Ilumina, ilumina cada 
passo das nossas famílias!:/

P. O Senhor esteja convosco. 
A. Ele está no meio de nós. 
P. Deus onipotente vos livre de toda 

adversidade, derrame sobre vós 
sua graça, torne vossos corações 
atentos à sua palavra para abra-
çardes o bem e a justiça do Reino. 
E que vos abençoe Deus Uno e 
Trino, Pai e Filho Espírito Santo. 
Amém.

A. Amém.

P. O amor de Deus, nosso Pai, seja 
a vossa força; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, 19h, reunião da 

Coordenação de Pastoral, no 
Centro Diocesano. 

- Sexta-feira, 14h30, tarde de oração 
do Apostolado da Oração das Paró-
quias da cidade de Erexim, na igreja 
N. Sra. da Salette, Três Vendas.

- Sábado, encontro de formação 
missionária com as assessoras 
da Infância e Adolescência Mis-
sionária junto com o Conselho 
Missionário Diocesano, em hora 
e local a definir.

- Sábado e domingo, sede paro-
quial Sagrado Coração de Jesus, 
Paulo Bento, festa dos padroeiros 
e das capelinhas.

- Domingo, Assunção de N. Sra., 
Vocação à Vida Consagrada – 
centenário das Paróquias São 
Luiz Gonzaga de Gaurama e São 
José de Erexim – na Catedral, ce-
lebração especial às 17h.

Leituras da Semana:
dia 12, 2ªf, Sta. Joana Francis-

ca de Chantal: Dt 10,12-22; 
Sl 147(147B); Mt 17,22-27; 
dia 13, 3ªf, Ss. Ponciano e Hi-
pólito: Dt 31,1-8; Cânt.: Dt 
32,3-4a.7.8.9.12(R/.9a); Mt 
18,1-5.10.12-14; dia 14, 4ªf, S. 
Maximiliano Maria Kolbe: Dt 
34,1-12; Sl 65(66); Mt 18,15-20; 
dia 15, 5ªf:  Js 3,7-10a.11.13-17; 
Sl 113ª(114); Mt 18,21-19,1; dia 
16, 6ªf, Sto. Estêvão da Hungria: 
Js 24,1-13; Sl 135(136); Mt 19,3-
12; dia 17, sáb., Js 24,14-29; 
Sl 15(16); Mt 19,13-15; dia 18, 
dom., 20º do TC-C ASSUN-
ÇÃO DE NOSSA SENHORA, 
solenidade: Ap 11,19a;12,1.
3-6a.10ab; Sl 44(45); 1Cor 
15,20-27a; Lc 1,39-56 (Cântico 
de Maria).

Acesse o site
da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251



1. RITOS
INICIAIS

A. (Cantos dedi-
cados a Maria/1) 
1. Tu és a glória 
de Jerusalém! 
Ave, Maria!/ 
És a alegria do 

Povo de Deus! Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade! 

Ave, Maria!/ És ditosa por Deus 
escolhida! Ave, Maria!

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

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

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

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, o amor infinito 
do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo, nesta solenidade da Assun-
ção de Maria ao céu, estejam con-
vosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. Concretizando o que Maria predis-
se em seu cântico, a proclamamos 
bendita nesta solenidade da sua As-
sunção pelas maravilhas que Deus 
nela realizou e por estar na glória 
junto de seu Filho Jesus, interce-
dendo por nós e aguardando-nos 
para a eternidade feliz. Hoje tam-
bém louvamos a Deus pela vida e 
missão dos religiosos e religiosas 
que vivem seu sim vocacional, a 
exemplo de Maria. 

(...... Mês Vocacional – Vocação e 
discernimento – “Mostra-me, Se-

nhor, os teus caminhos [Sl 25,4] /
depois da semana da família, voca-
ção à Vida Religiosa, trabalho de 
religiosos/as na educação, saúde, 
obras sociais, pastoral / centenário 
das Paróquias São Luiz Gonzaga 
de Gaurama e São José, Catedral, 
Erechim / segunda-feira, aniversá-
rio do início do ministério episco-
pal de Dom José na Diocese [2012] 
....).

Ato penitencial
P. Maria proclama que o amor mise-

ricordioso de Deus se estende so-
bre todos os que o temem. Por in-
tercessão dela, peçamos que Deus 
nos perdoe de nossos pecados.  

L. Senhor, que realizastes o primei-
ro milagre atendendo ao pedido de 
Maria, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos destes Maria por 

mãe quando estava junto à vossa 
cruz, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que em Maria nos dais o 

modelo de fidelidade à vossa Pala-
vra, tende piedade de nós. 

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que elevastes à 
glória do céu em corpo e alma a 
imaculada Virgem Maria, Mãe 
do vosso Filho, dai-nos viver 
atentos às coisas do alto, a fim 
de participarmos da sua glória. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Assunção de 

Nossa Senhora, Paulinas-Paulus, p. 
1037-1040).

Anim.: Percorrendo o caminho de 
Maria, a Mãe bendita e santa, pro-
clamando as maravilhas de Deus, 
vivendo a solidariedade com todos, 
poderemos estar com ela na glória 
eterna. 

1ª Leitura:
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

L. Leitura do Livro do Apocalipse 
de São João. 

Abriu-se o Templo de Deus que está 
no céu e apareceu no Templo a 
arca da Aliança. Então apareceu 
no céu um grande sinal: uma 
mulher vestida de sol, tendo a lua 
debaixo dos pés e sobre a cabeça 
uma coroa de doze estrelas. Então 
apareceu outro sinal no céu: um 
grande Dragão, cor de fogo. Ti-
nha sete cabeças e dez chifres e, 
sobre as cabeças, sete coroas. Com 
a cauda, varria a terça parte das 
estrelas do céu, atirando-as sobre 
a terra. O Dragão parou diante 
da Mulher que estava para dar à 
luz, pronto para devorar o seu Fi-
lho, logo que nascesse. E ela deu 
à luz um filho homem, que veio 
para governar todas as nações 
com cetro de ferro. Mas o Filho 
foi levado para junto de Deus e do 
seu trono. A mulher fugiu para o 
deserto, onde Deus lhe tinha pre-
parado um lugar. Ouvi então uma 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 20º DTC-C - solenidade da Assunção de Nossa Senhora – 18/8/2019
- Maria, na glória da Assunção, esperança de vida eterna para os discípulos de seu Filho
- Mês Vocacional – Voc. e discernimento – “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos” (Sl 25,4)
Cor litúrgica: BRANCO        Ano 41 - Nº 2412       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



voz forte no céu, proclamando: 
“Agora realizou-se a salvação, a 
força e a realeza do nosso Deus, e 
o poder do seu Cristo”. - Palavra 
do Senhor!

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 44(45)
S. À vossa direita se encontra a Rai-

nha, com veste esplendente de ouro 
de Ofir.

A. À vossa direita se encontra a 
Rainha, com veste esplendente 
de ouro de Ofir. 

1. = As filhas de reis vêm ao vos-
so encontro,+ e à vossa direita se 
encontra a Rainha * com veste es-
plendente de ouro de Ofir.

2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi 
isto:* “Esquecei vosso povo e a 
casa paterna! - Que o Rei se encan-
te com vossa beleza!* Prestai-lhe 
homenagem: é vosso Senhor!

3. - Entre cantos de festa e com gran-
de alegria,* ingressam, então, no 
palácio real”.

2ª Leitura: 1Cor 15,20-27a 
L. Leitura da primeira Carta de São 

Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mor-

tos como primícias dos que morre-
ram. Com efeito, por um homem 
veio a morte e é também por um 
homem que vem a ressurreição 
dos mortos. Como em Adão todos 
morrem, assim também em Cristo 
todos viverão. Porém, cada qual 
segundo uma ordem determinada: 
Em primeiro lugar, Cristo, como 
primícias; depois, os que perten-
cem a Cristo, por ocasião da sua 
vinda. A seguir, será o fim, quando 
ele entregar a realeza a Deus-Pai, 
depois de destruir todo principado 
e todo poder e força. Pois é preci-
so que ele reine até que todos os 
seus inimigos estejam debaixo de 
seus pés. O último inimigo a ser 
destruído é a morte. Com efeito, 
“Deus pôs tudo debaixo de seus 
pés”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 1,39-56
A. Aleluia...
L. Maria é elevada ao céu, alegram-

-se os coros dos anjos.
A. Aleluia...

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

sus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naqueles dias, Maria partiu para 

a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da 
Judeia. Entrou na casa de Zacarias 
e cumprimentou Isabel. Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, 
a criança pulou no seu ventre e Isa-
bel ficou cheia do Espírito Santo. 
Com um grande grito, exclamou: 
“Bendita és tu entre as mulheres 
e bendito é o fruto do teu ventre!” 
Como posso merecer que a mãe 
do meu Senhor me venha visitar? 
Logo que a tua saudação chegou 
aos meus ouvidos, a criança pulou 
de alegria no meu ventre. Bem-a-
venturada aquela que acreditou, 
porque será cumprido o que o Se-
nhor lhe prometeu”. Então Maria 
disse: “A Minha alma engrande-
ce o Senhor, e o meu Espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador, 
porque olhou para a humildade 
de sua serva. Doravante todas as 
gerações me chamarão bem-aven-
turada, porque o Todo-poderoso 
fez grandes coisas em meu favor. O 
seu nome é santo, e sua misericór-
dia se estende, de geração em ge-
ração, a todos os que o respeitam. 
Ele mostrou a força de seu braço: 
dispersou os soberbos de coração. 
Derrubou do trono os poderosos 
e elevou os humildes. Encheu de 
bens os famintos, e despediu os 
ricos de mãos vazias. Socorreu Is-
rael, seu servo, lembrando-se de 
sua misericórdia, conforme pro-
metera aos nossos pais, em favor 
de Abraão e de sua descendência, 
para sempre”. Maria ficou três 
meses com Isabel; depois voltou 
para casa. - 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 procede 

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Confiando na intercessão de Ma-

ria, coroada de glória por sua fideli-
dade, apresentemos a Deus nossas 
preces comunitárias. 

A. (Nº 198) Por Maria, escutai nos-
sa prece, Senhor! 

L. 1. Para que a Igreja, como Maria, 
esteja sempre atenta às necessida-
des de todos, especialmente dos 
desconsiderados pela sociedade, 
peçamos, irmãos.

2. Para que o ministério de Dom 
José, há sete anos em nossa Dioce-
se segunda-feira, tenha abundantes 
frutos para nossas famílias e comu-
nidades, peçamos, irmãos.

3. Para que os religiosos e religiosas, 
imitando Maria vivam sua vocação 
e missão no serviço ao Reino com 
renovado amor, peçamos, irmãos.

4. Para que nossas famílias favore-
çam o surgimento e a realização de 
vocações à Vida Consagrada, peça-
mos, irmãos.



5. Para que as comunidades das Pa-
róquias de Gaurama e da Catedral, 
celebrando seu centenário, sejam 
sempre mais unidas, solidárias e 
missionárias, peçamos, irmãos.

6. Para que Nossa Senhora, glorifi-
cada em sua morte, nos ajude a cul-
tivar a esperança na ressurreição e 
interceda a vida eterna para todos 
os nossos falecidos, peçamos, ir-
mãos.

7. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, a graça de 

viver a fidelidade de Maria que nos 
deu vosso Filho e chegar à glória 
eterna, que ela, rainha do céu e da 
terra, já alcançou. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 
 
3. LITURGIA EUCARÍSTICA

Procissão e apresentação
das oferendas

Anim.: Por meio de Maria, apresen-
tamos nossos dons ao Pai, unindo a 
eles a vida e a dedicação dos reli-
giosos e religiosas.

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

2. Nós vamos renovar este sacrifí-
cio de Jesus:/ morte e ressurrei-
ção,/ vida que brotou de sua ofer-
ta na cruz./ Mãe, vem nos ensinar 
a fazer da vida uma oblação:/ 
Culto agradável a Deus/ é fazer a 
oferta do próprio coração. 

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

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

P. Suba até vós, ó Deus, o nosso sa-
crifício, e, pela intercessão da Vir-
gem Maria, elevada ao céu, acen-
dei em nossos corações o desejo de 
chegar até vós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Pref.: A Glória de Maria
(Missal, p. 639)

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nos-
so. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de                                                                                                                                               
Deus, foi elevada à glória do céu. 
Aurora e esplendor da Igreja triun-
fante, ela é consolo e esperança 
para o vosso povo em caminho, 
pois preservastes da corrupção da 
morte aquela que gerou, de modo 
inefável, vosso próprio Filho feito 
homem, autor de toda a vida. En-
quanto esperamos a glória eterna, 
com os anjos e com os santos, vos 
aclamamos, jubilosos, cantando a 
uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa, CD02 – 2016/05-a) Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam vossa glória./ Hosana! 
Hosana! Hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana! Hosana! Hosa-
na 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 Filho e Se-
nhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas 
as coisas e não cessais de reunir o 
vosso povo, para que vos ofereça 
em toda parte, do nascer ao pôr-do-
-sol, um sacrifício perfeito.

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

tificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas 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 Se-
nhor!

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

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e 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 TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.

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

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

P. Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.

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

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 Espírito 
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 oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, (N.) e todos os 
santos, que não cessam de interce-
der 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 sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa (...), o nosso 
Bispo (...), com os bispos do mun-
do inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
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A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

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

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

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

A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Com a força do Pão da Vida, 

podemos percorrer o mesmo cami-
nho da Virgem Maria e chegar à 
felicidade eterna junto dela. 

A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1. 
Povo de Deus, foi assim:/ Deus 
cumpriu a palavra que diz:/ 
“Uma virgem irá conceber”,/ 
e a visita de Deus me fez mãe!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a 
humildade, a confiança total,/ e 
escutar o teu Filho que diz: 

Ref. /:Senta comigo à minha 
mesa,/ nutre a esperança, reúne 
os irmãos!/ Planta meu Reino, 
transforma a terra,/ mais que co-
ragem, tens minha mão!:/

2. Povo de Deus, foi assim:/ nem 
montanha ou distância qualquer/ 
me impediu de servir e sorrir./ 
Visitei com meu Deus. Fui irmã!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ de-
sapego, bondade, teu “Sim”,/ e 
acolher o teu Filho o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:/ meu 
menino cresceu e entendeu/ que 
a vontade do Pai conta mais,/ e 
a visita foi Deus quem nos fez./ 

Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender:/ a 
justiça, a vontade do Pai,/ e en-
tender o teu Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim:/ da ver-
dade jamais se afastou./ Veio a 
morte e ficou nosso pão./ Visitou-
-nos e espera por nós!/ Mãe do 
Senhor, nossa mãe,/ nós quere-
mos contigo aprender/ a verda-
de, a firmeza, o perdão,/ e seguir 
o teu filho que diz:

P. OREMOS. Ó Deus, que nos ali-
mentastes com o sacramento da 
salvação, concedei-nos, pela in-
tercessão da Virgem Maria ele-
vada ao céu, chegar à glória da 
ressurreição. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Maria serviu Jesus em sua 
casa, esteve com Ele no anúncio da 
Boa Nova e junto de sua cruz. Que 
ela nos ajude a sermos verdadeiros 
discípulos missionários de seu Fi-
lho.

A. (Canto Lit. 2017/19/ Cantos de 
Maria/17) /:Vossos olhos miseri-
cordiosos a nós volvei,/ infinitas e 
generosas graças nos concedei.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Fi-

lho da Virgem Maria quis salvar a 
todos, vos enriqueça com sua bên-
ção. 

A. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e por 

toda parte a proteção da Virgem, 
por quem recebestes o autor da 
vida.  

A. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje para 

celebrar sua solenidade, possais 
colher a alegria espiritual e o prê-
mio eterno.   

A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus uno e trino, 

Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A exemplo de Maria glorificai o 

Senhor com vossa vida; ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, aniversário do 

início do ministério episcopal 
de Dom José Gislon na Diocese 
de Erexim (2012) – às 09h, 
reunião das/os coordenadoras/es 
paroquiais da Animação Bíblico-
catequética, no Centro Diocesano 
de Pastoral;

- Terça-feira, 19h, reunião da 
Área de Severiano de Almeida 
na sede paroquial São Caetano 
de Severiano de Almeida e da 
Área Pastoral de Jacutinga, em 
Campinas do Sul.

- Quarta-feira, 18h, reunião dos 
padres da Área Pastoral de 
Aratiba, na sede paroquial da 
Barra do Rio Azul.

- Quinta e sexta-feira, 08h30 
às 16h, encontro de líderes 
da Pastoral da Criança sobre 
brinquedos e brincadeiras, no 
Centro Diocesano de Pastoral.

- Sexta-feira, das 09h às 15h, 3º 
encontro vocacional do ano, no 
Seminário de Fátima.

- Sábado, encontro de preparação 
ao matrimônio da Área de São 
Valentim, em Barão de Cotegipe.

- Domingo, Vocação do Leigo e da 
Leiga na Igreja e no mundo; Dia 
Nacional do e da Catequista.

Leituras da Semana:
dia 19, 2ªf, S. João Eudes:  Jz 2,11-

19; Sl 105(106); Mt 19,16-22; dia 
20, 3ªf, São Bernardo: Jz 6,11-
24a; Sl 84(85); Mt 19,23-30; dia 
21, 4ªf, S. Pio X: Jz 9,6-15; Sl 
20(21); Mt 20,1-16a; dia 22, 5ªf: 
Nossa Senhora Rainha: Is 9,1-6; Sl 
112(113); Lc 1,26-38; dia 23, 6ªf, 
Sta. Rosa de Lima, Padroeira da 
América Latina: 2Cor 10,17-11,2; 
Sl 148,1-2.11-13a.13c-14(R/.
Aleluia, ou cf.12a. 13a); Mt 13,44-
46; dia 24, sáb., S. Bartolomeu: 
Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-
51; dia 25, dom., 21º  do TC-C: Is 
66,18-21; Sl 116(1117); Hb 12,5-
7.11-13; Lc 13,22-30 (Salvação 
dos pagãos).

Acesse o site
da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251



1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2018/27) //: 
“Sal da terra 
e luz do mun-
do”,/ o Senhor 

nos chama e nos envia!/ Teste-
munhas do seu Reino em toda a 
parte,/ vivendo a fé no amor e 
na alegria:/. 

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

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

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

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

A. Amém. 
P. Que a graça e a paz de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, o amor miseri-
cordioso do Pai e a comunhão 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. Com o lema do mês vocacional, 
pedimos a Deus que nos mostre 
seus caminhos para percorrer-
mos aquele da porta estreita que 
nos leva à felicidade verdadeira. 
Os leigos e leigos, entre eles, os 
e as catequistas, em seu dia, pelo 
anúncio e o testemunho da Pala-
vra, percorrem e ajudam outros a 
seguir este caminho, com renún-
cia, dedicação e alegria, na Igreja 
e no mundo. 

(... mês vocacional – Vocação e 
discernimento – “Mostra-me, Se-
nhor, os teus caminhos [Sol 25,4], 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 21º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 25.08.2019 

- As urgentes opções de cada dia decidem a eternidade 
- Mês Vocacional – Voc. e discernimento – “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos” (Sl 25,4)
- Dia Nacional dos/as Catequistas
Cor litúrgica: VERDE           Ano 41 - Nº 2413         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

vocação dos leigos e leigas / dia 
nacional do e da catequista / ter-
ça-feira, reunião dos padres / sá-
bado, das 09 às 16h, no Seminário 
de Fátima encontro diocesano dos 
coroinhas, ...).

Ato penitencial
P. Estamos sempre diante de es-

colhas a fazer, dentro da grande 
opção vocacional. Muitas vezes, 
atraídos pelo que é mais fácil, 
não decidimos por aquilo que está 
mais de acordo com nossos com-
promissos batismais e que a per-
manente catequese de Iniciação à 
Vida Cristã nos recorda. Peçamos, 
pois, o perdão de Deus (Pausa). 

L. Senhor, que conheceis nossos 
pensamentos e nossos atos, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que garantis a salvação 

a quem vos segue com fidelidade 
até o fim, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que corrigis a quem 

amais e fortaleceis a quem cansa 
ao longo do caminho, tende pie-
dade de nós.

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

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

2. Ao Cristo Senhor louvor seja 
dado,/ Cordeiro Imolado por 
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do 
Filho a vitória,/ cantemos a 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 unis os 
corações dos vossos fiéis num 
só desejo, dai ao vosso povo 
amar o que ordenais e espe-
rar o que prometeis, para que, 
na instabilidade deste mundo, 
fixemos os nossos corações 
onde se encontram as verda-
deiras alegrias. PNSrJC.

A. Amém. 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 21º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 955-957).
Anim.: A permanente catequese de 

iniciação à vida cristã, à luz da Pa-
lavra de Deus, proporciona o en-
contro transformador com Cristo 
e as escolhas certas da vida.

Leitura: Is 66,18-21
L. Leitura do Livro do profeta Isa-

ías. 
Assim diz o Senhor: Eu, que co-

nheço suas obras e seus pensa-
mentos, virei para reunir todos os 
povos e línguas; eles virão e ve-
rão minha glória. Porei no meio 
deles um sinal e enviarei, dentre 
os que foram salvos, mensagei-
ros para os povos de Társis, Fut, 
Lud, Mosoc, Ros, Tubal e Javã, 
para as terras distantes e para 
aquelas que ainda não ouviram 
falar em mim e não viram minha 
glória. Esses enviados anuncia-
rão às nações minha glória e 
reconduzirão, de toda parte, até 
meu santo monte em Jerusalém, 
como oferenda ao Senhor, ir-
mãos vossos, a cavalo, em carros 
e liteiras, montados em mulas e 
dromedários - diz o Senhor - e, 
como os filhos de Israel, levarão 
sua oferenda em vasos purifica-
dos para a casa do Senhor. Es-
colherei dentre eles alguns para 



serem sacerdotes e levitas, diz o 
Senhor. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 116 
L. Proclamai o Evangelho a toda 

criatura
A. Proclamai o Evangelho a toda 

criatura!
S. 1. - Cantai louvores ao Senhor, 

todas as gentes,* povos todos, 
festejai-o!

2. - Pois comprovado é seu amor 
para conosco,* para sempre ele é 
fiel! 

2ª Leitura: Hb 12,5-7.11-13
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Hebreus.
Irmãos: Já esquecestes as pala-

vras de encorajamento que vos 
foram dirigidas como a filhos: 
“Meu filho, não desprezes a edu-
cação do Senhor, não desanimes 
quando ele te repreende; pois o 
Senhor corrige a quem ele ama 
e castiga a quem aceita como 
filho”. É para a vossa educação 
que sofreis, e é como filhos que 
Deus vos trata. Pois qual é o fi-
lho a quem o pai não corrige? No 
momento mesmo, nenhuma cor-
reção parece alegrar, mas causa 
dor. Depois, porém, produz um 
fruto de paz e de justiça para 
aqueles que nela foram exerci-
tados. Portanto, “firmai as mãos 
cansadas e os joelhos enfraque-
cidos; acertai os passos dos vos-
sos pés”, para que não se extra-
vie o que é manco, mas antes seja 
curado. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.  

Evangelho: Lc 13,22-30 
A. Aleluia...
S. Eu sou o Caminho, a Verdade e a 

Vida; ninguém chega ao Pai senão 
por mim. 

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 atravessa-

va cidades e povoados, ensinando 
e prosseguindo o caminho para 

Jerusalém. Alguém lhe pergun-
tou: “Senhor, é verdade que são 
poucos os que se salvam?” Jesus 
respondeu: “Fazei todo esforço 
possível para entrar pela porta 
estreita. Porque eu vos digo que 
muitos tentarão entrar e não con-
seguirão. Uma vez que o dono da 
casa se levantar e fechar a porta, 
vós, do lado de fora, começareis a 
bater, dizendo: ‘Senhor, abre-nos 
a porta!’ Ele responderá: ‘Não sei 
de onde sois’. Então começareis a 
dizer: ‘Nós comemos e bebemos 
diante de ti, e tu ensinaste em nos-
sas praças!’ Ele, porém, respon-
derá: “Não sei de onde sois. Afas-
tai-vos de mim, todos vós, que 
praticais a injustiça!’ Ali haverá 
choro e ranger de dentes, quando 
virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto 
com todos os profetas no Reino de 
Deus, e vós, porém, sendo lança-
dos fora. Virão homens do oriente 
e do ocidente, do norte e do sul, 
e tomarão lugar à mesa no Reino 
de Deus. E assim há últimos que 
serão primeiros, e primeiros que 
serão últimos”. - Palavra da Sal-
vação. 

A. Glória a vós, Senhor! 

Homilia e Profissão da fé
Oração dos fiéis 

P. Sem a luz de Deus, não fazemos 
a melhor escolha e sem sua força 
desfalecemos pelo caminho. Pe-
çamos, pois, sua ajuda em nossas 
preces comunitárias. 

A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica.
1. Para fazermos sempre a escolha 

da porta estreita que nos leva ao 
banquete em vosso reino eterno, 
nós vos pedimos: 

2. Para crescermos como comuni-
dade orante, acolhedora, testemu-
nha de fé, esperança e caridade, 
nós vos pedimos: 

 3. Para que nossos catequistas vi-
vam com alegria e total empenho 
sua importante missão na inicia-
ção cristã de nossas crianças e 
jovens, ajudando os pais na sua 
missão de primeiros educadores 
da fé, nós vos pedimos:  

4. Para que os leigos e leigas te-
nham sempre a alegria e a cora-
gem de assumirem sua missão 

na Igreja e no mundo, irradiando 
a luz do evangelho e sendo fer-
mento de transformação nas re-
alidades em que atuam, nós vos 
pedimos: 

P. Neste domingo em que contem-
plamos a vocação e a missão dos 
leigos e leigas com dia dos e das 
catequistas, rezemos parte da ora-
ção do Ano Nacional do Laicato 
no ano passado: Ó Trindade San-
ta, Amor pleno e eterno,

A. Nós vos agradecemos pelos 
dons, carismas, vocações, mi-
nistérios e serviços dos leigos e 
leigas na busca do bem comum, 
na missão evangelizadora e na 
transformação social, no cami-
nho de vosso Reino.

P. Nós vos pedimos, ó Deus, que 
todos os batizados, 

A. atuem como sal da terra e 
luz do mundo: na família, no 
trabalho, na política e na eco-
nomia, nas ciências e nas ar-
tes, na educação, na cultura 
e nos meios de comunicação, 
na cidade, no campo e em 
todo o planeta, / nossa “casa 
comum”. Amém. 

 
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Anim.: O profeta Isaías, na leitura, 

previa que pessoas de todas as na-
ções levariam para a casa do Se-
nhor suas oferendas em vasos pu-
rificados. Apresentemos a Deus a 
nossa oferta com esta disposição.

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

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

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

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

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



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

P. Ó Deus, que pelo sacrifício da 
cruz, oferecido uma só vez, con-
quistastes para vós um povo, con-
cedei à vossa Igreja a paz e a uni-
dade. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística
- Diversas Circunstâncias I –

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

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

A. (Enc. música lit. cantar ordi-
nário missa – 2016/05-d, CD02) 
Santo, santo, santo, Senhor 
Deus do universo./ O céu e a 
terra proclamam, proclamam 
a vossa glória. / Hosana, hosana 
nas alturas! (3x) Hosana! / Ben-
dito aquele vem em nome do Se-
nhor./ Hosana...

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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. 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 (...), e 

o nosso Bispo (...) 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.), 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 os Apóstolos e Mártires, (N.) 
e todos os Santos, vos louvaremos 
e glorificaremos, 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 cada um de nós re-

alizar sua missão, precisa da luz 
da Palavra e do sustento do Pão 
da vida. Revigorados pela mesa 
eucarística, podemos seguir pelo 
caminho estreito do Reino até o 
banquete celeste.

A. (Canto Lit. 2018/26) Ref. Vós 
sois o sal da terra, vós sois a 
luz do mundo,/ Levai aos povos 
todos o amor, meu dom fecun-
do!/ Teu Reino, ó Jesus Cristo, 
queremos propagar,/ Seguindo 
o teu exemplo, o mundo trans-
formar!

1 - Sendo membros do teu Corpo, 
que é a Igreja,/ Cristãos leigos 
e leigas construímos nova histó-
ria!

2 - Instruídos por tua santa Pala-
vra,/ Chamados e enviados para 
cumprir a missão!
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3 - Alimentados por teu Corpo e 
Sangue,/ Assumimos, com cora-
gem, a nossa vocação!

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

5 - “Sal da terra, luz do mundo, 
fermento na massa”,/ Não deixa-
mos de ser “ramos na Videira”!

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

P. OREMOS. Ó Deus, fazei agir 
plenamente em nós o sacra-
mento do vosso amor, e trans-
formai-nos de tal modo pela 
vossa graça, que em tudo pos-
samos agradar-vos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A partir do Batismo, todos 
somos missionários. Os leigos 
e leigas realizam sua missão de 
modo especial nas realidades so-
ciais em que atuam. Que nunca 
lhes falte a força de Deus e a sua 
fidelidade. 

A. (Nº 482) Ref. /:Te amarei, Se-
nhor! Te amarei, Senhor!/ Eu 
só encontro a paz e alegria bem 
perto de ti!:/

P. O Senhor esteja convosco. 
A. Ele está no meio de nós. 
P. Que vos ajude a perseverar no 

caminho exigente do Reino, vos 
faça produzir muitos frutos de 
justiça, verdade e solidariedade e 
vos abençoe Deus todo-poderoso 
e fonte da vida, Pai e Filho e Es-
pírito Santo. 

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

tro com Cristo; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, às 08h30, reunião 

dos Padres e Bispos no Sem. de 
Fátima; 16h, reunião dos forma-
dores;19h, reunião da Área Past. 
de Gaurama, em Áurea.

- Sábado, preparação ao casa-
mento na sede par. Sag. Cor. de 

Jesus, Viadutos; das 09 às 16h, 
encontro diocesano dos coroinhas 
no Sem. de Fátima; 14h, encon-
tro das famílias dos seminaristas 
e 16h, missa com instituição de 
Leonardo Fávero, na Catedral.

- Domingo, igreja S. Luiz Gonzaga, 
Gaurama, comemoração do cen-
tenário da Paróquia, com almoço 
de confraternização; reunião da 
coord. Dioc. de Past. da Juv. no 
Centro Dioc; 10h, bênção e inaug. 
da cap. S. Mateus, Bairro Agríco-
la II, Par. da Salette, Três Vendas, 
Erechim e missão canônica na igr. 
N. Sra. dos Navegantes, Campi-
nas do Sul; 10h30, crismas na igr. 
da Salette, Faxinalzinho, Par. de 
Benjamin C. do Sul.

Leituras da Semana:
dia 26, 2ªf: 1Ts 1,1-5.8b-10; Sl 

149,1-2.3-4.5-6a.9b(R/.4a); Mt 
23,13-22; dia 27, 3ªf, Sta. Mô-
nica: 1Ts 2,1-8; Sl 138(139); Mt 
23,23-26; dia 28, 4ªf: Sto. Agos-
tinho: 1Ts 2,9-13; Sl 138(139); 
Mt 23,27-32; dia 29, 5ªf: Mar-
tírio de S. João Batista: Jr 1,17-
19; Sl 70(71); Mc 6,17-29; dia 
30, 6ªf, 1Ts 4,1-8; Sl 96(97); Mt 
25,1-13; dia 31, sáb., 1Ts 4,9-
11; Sl 97(98); Mt 25,14-30; dia 
01, Dom, 22º do TC-C: Eclo 
3,19-21.30-31; Sl 67(68); Hb 
12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 
(Lição de humildade).

 “A missão do e da catequista”
“Penso muitas vezes no catequista 

como naquele que se pôs ao serviço 
da Palavra de Deus, que frequenta 
diariamente esta Palavra para a fazer 
tornar-se seu alimento e assim a po-
der comunicar aos demais com eficá-
cia e credibilidade. O catequista sabe 
que esta Palavra é «viva» (Hb 4, 12) 
pois constitui a regra da fé da Igreja 
(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 
21; Lumen gentium, 15). Por conse-
guinte, o catequista não pode esque-
cer, sobretudo hoje num contexto de 
indiferença religiosa, que a sua pala-
vra é sempre um primeiro anúncio. 
.... Quem tem experiência do encon-
tro com o Senhor está sempre na situ-
ação da samaritana que sente o desejo 

de beber uma água que não se esgota, 
mas ao mesmo tempo vai ter imedia-
tamente com os habitantes da aldeia 
para os levar ao encontro de Jesus (cf. 
Jo 4, 1-30). 

Uma catequese que pretenda ser fecun-
da e estar em harmonia com o conjun-
to da vida cristã encontra na liturgia e 
nos sacramentos a sua seiva vital. A 
iniciação cristã requer que nas nossas 
comunidades se realize cada vez mais 
um percurso catequético que ajude a 
experimentar o encontro com o Se-
nhor, o crescimento no seu conheci-
mento e o amor pelo seguimento. A 
mistagogia oferece oportunidades 
muito significativas para realizar este 
percurso com coragem e decisão, fa-
vorecendo a saída de uma fase estéril 
da catequese, que muitas vezes afasta 
sobretudo os nossos jovens, pois não 
encontram a novidade da proposta 
cristã nem a incidência na sua vida. O 
mistério que a Igreja celebra encontra 
a sua expressão mais bela e coerente 
na liturgia. Não esqueçamos de fazer 
compreender com a nossa catequese 
a contemporaneidade de Cristo. Com 
efeito, na vida sacramental, que tem o 
seu ápice na Sagrada Eucaristia, Cris-
to faz-se contemporâneo com a sua 
Igreja: acompanha-a nas vicissitudes 
da sua história e nunca se afasta da 
sua Esposa. É Ele que se faz próximo 
de quantos o recebem no seu Corpo 
e no seu Sangue, e faz deles instru-
mentos de perdão, testemunhas da 
caridade com quantos sofrem, e parti-
cipantes ativos ao criar solidariedade 
entre os homens e os povos. Como 
seria útil para a Igreja se as nossas ca-
tequeses se caracterizassem por fazer 
compreender e viver a presença de 
Cristo que age e realiza a nossa salva-
ção, permitindo que experimentemos 
desde agora a beleza da vida de co-
munhão com o mistério de Deus Pai, 
Filho e Espírito Santo! (Papa Francis-
co, Mensagem ao Simpósio Interna-
cional da Catequese, 20 a 23/2018, no 
Vaticano).

Acesse o site
da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html

