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MÊS VOCACIONAL ESTÁ EM CONSONÂNCIA
COM O 4º CONGRESSO VOCACIONAL DO BRASIL 
O mês de agosto, conforme o costume da Igreja no Brasil, é dedicado à 

oração, reflexão e ação nas comunidades sobre o tema das vocações. Este ano, em 
específico, a temática principal está em sintonia com o 4º Congresso Vocacional do 
Brasil que irá ser realizado de 05 a 08 de setembro, no Centro de Eventos do San-
tuário Nacional Nossa Senhora de Aparecida, em Aparecida (SP). Segundo a equipe 
organizadora do evento, a reflexão e o estudo do tema “Vocação e Discernimento” 
deseja refletir sobre a necessidade da oração em prol das vocações e acima de tudo 
expandir a temática para todos os âmbitos eclesiais e sociais.

Padre Elias Silva, coordenador nacional da Pastoral Vocacional explica que 
cada domingo do mês de agosto é dedicado à celebração de uma determinada vo-
cação. No primeiro, celebra-se o sacerdócio e os ministérios ordenados; no segundo, 
o matrimônio junto à vocação para a vida em Família; no terceiro, a vida consagra-
da, e por fim, no quarto, a vocação para os ministérios e serviços na comunidade. “É 
preciso criar em toda a comunidade esse espírito orante para as vocações para que 
cada vez mais nesse mês vocacional seja aproveitado os momentos litúrgicos, de 
orações em grupos, de orações familiares”, aponta o padre.

Instituído em 1981, pela CNBB, em sua 19ª Assembleia Geral, o mês voca-
cional tinha como objetivo principal conscientizar as comunidades da responsabili-
dade que compartilham no processo vocacional. De lá para cá, todos os anos alguma 
temática tem sido trabalhada. Este ano em específico, o mês vocacional estará em 
sintonia com a temática do 4º Congresso Vocacional do Brasil. “O mês vocacional 
será um mês em que eu convido a todos a levar as preces em prol do 4º Congresso 
Vocacional do Brasil, que será um momento muito importante para a Igreja no Bra-
sil”, afirma padre Elias.

O cartaz do mês vocacio-
nal foi elaborado pelo designer 
gráfico e mestre em comunicação 
digital, padre Reinaldo Leitão, re-
ligioso rogacionista. “A intenção 
da proposta é, ao buscar uma 
identidade visual com a arte do 4º 
Congresso Vocacional do Brasil, 
celebrar este ano o mês dedicado 
às vocações em comunhão com os 
propósitos desse importante acon-

tecimento, a se realizar em setembro próximo, na cidade de Aparecida (SP)”, expli-
ca o padre Reinaldo.
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Padre Reinaldo faz, ainda, uma breve descrição do cartaz (o cartaz completo 
está na capa final deste subsídio). De acordo com ele, as setas convergentes forman-
do uma cruz remete a Jesus Cristo, autor da proposta vocacional “Vem e segue-me” 
(Mt 19, 21); o caminho simboliza o itinerário vocacional que as vocações devem 

percorrer e testemunhar; as pessoas represen-
tam as diversas vocações na Igreja e o discerni-
mento vocacional das juventudes; e a citação 
bíblica é o lema do 4º Congresso Vocacional 
do Brasil.

“Vamos todos divulgar o cartaz do Mês 
Vocacional 2019 e assim nos preparar melhor 
para o IV Congresso Vocacional do Brasil que 
se aproxima”, finaliza padre Elias.

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES
NO CONGRESSO ITALIANO DA PASTORAL DAS VOCAÇÕES

5 de janeiro de 2017
  Queridos irmãos e irmãs!
No final do vosso Congresso de pastoral vocacional, organizado pelo de-

partamento da Conferência episcopal italiana, sinto-me feliz por vos receber e 
me encontrar convosco. Agradeço a D. Galantino as suas gentis palavras, con-
gratulando-me pelo esforço com o qual continuais a realizar este encontro an-
ual, no qual se compartilham a alegria da fraternidade e a beleza das diversas 
vocações.

Diante de nós abrem-se o horizonte e o caminho rumo à Assembleia sinod-
al de 2018, sobre o tema «Jovens, fé e discernimento vocacional». O «sim» total 
e generoso de uma vida doada é semelhante a uma fonte de água, escondida por 
muito tempo nas profundidades da terra, na expectativa de jorrar e escorrer, num 
riacho de pureza e refrigério. Hoje os jovens precisam de uma fonte de água 
fresca para saciar a sede e depois prosseguir o seu caminho de busca. «Os jovens 
têm o desejo de uma vida grande; o encontro com Cristo, o deixar-se conquistar 
e guiar pelo seu amor alarga o horizonte da existência, dá-lhe uma esperança 
firme que não desilude» (cf. Enc. Lumen fidei, 53).

Neste horizonte insere-se também o vosso serviço, com o seu estilo de 
anúncio e de acompanhamento vocacional. Tal compromisso exige paixão e 
sentido de gratuidade. A paixão do envolvimento pessoal, o saber cuidar das 
vidas que vos são confiadas como escrínios que encerram um tesouro precioso 

- 4 - continua na página 36

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
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Celebração da Palavra de Deus
18º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 4.8.2019

 - 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)
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 39) Ref. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir.....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O amor e a misericórdia de Deus Pai que nos chamou à vida 
e a uma vocação específica para realizá-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
D. A sociedade de consumo nos pressiona a buscar muitas coisas, mesmo sem con-

dições, fazendo-nos correr o perigo de deixar de lado o essencial. Com a sabedoria 
de Deus, evitaremos o risco de uma vida ilusória, colocando nossos 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, Senhor, os teus cami-
nhos [Sl 25,4] / semana da vocação ao ministério ordenado / Dia de oração pelas 
vocações e da partilha / terça-feira, dia de oração pelos cristãos perseguidos / de 
sexta-feira ao dia 15, semana dos estudantes / ...) 

Pedido de perdão
D. Apego a bens materiais, acomodação, preocupações individualistas nos impedem 

a generosidade necessária para viver nossa vocação a serviço do Reino.  Peçamos 
que Deus nos perdoe e liberte nosso coração para colocarmos somente nele a se-
gurança de nossa vida. (Pausa)

L. Senhor, que não tínheis onde reclinar 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. 
D. Deus fonte de perdão e de paz....

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! .....

D. OREMOS. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os fi-
lhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, 
restaurando para eles a vossa criação, e conservando-a renovada. 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 prin-

cípios que Ele revela e não nos bens materiais, passageiros e ilusórios. 

1ª Leitura: Ecl 1,2;2,21-23
L. Leitura do livro do Eclesiastes.
“Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades! Tudo é vaidade”. 

Por exemplo: um homem que trabalhou com inteligência, competência e suces-
so, 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 todos 
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 refúgio 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 vigília 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 sabedoria! - Senhor, 
voltai-vos! Até quando tardareis?* Tende piedade e compaixão de vossos servos. 

4. - Saciai-nos de manhã com vosso amor,* e exultaremos de alegria todo o dia! = 
Que a bondade do Senhor e nosso Deus + repouse sobre nós e nos conduza!* Tor-
nai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. 

2ª Leitura: Cl 3,1-5.9-11
L. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses.
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Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar 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 escondida, com Cristo, 
em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apare-
cereis também com ele, revestidos 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 homem novo, que se renova segundo a 
imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção en-
tre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, 
mas Cristo é tudo em todos. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Lc 12,13-21 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos céus.
A. Aleluia...

Mensagem do bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
O mês de agosto é, no Brasil, lembrado como sendo o mês vocacional. E o pri-

meiro final de semana é dedicado à vocação sacerdotal, é o dia do padre. Sua missão 
é construir comunidades, entender a alma humana, evangelizar, unir e alimentar a 
comunidade pela Palavra e pela Eucaristia. 

 O Evangelho de hoje nos ajuda a refletir a respeito de um dos mais velhos 
temas do comportamento humano: a cobiça, também chamada ganância, que São 
Paulo considera a raiz de todos os males. A palavra de Jesus dirigida a nós, hoje, nos 
ensina como deve ser a nossa atitude diante dos bens deste mundo. A morte prova 
que não somos os donos definitivos das nossas propriedades, pois no dia seguinte de 
nossa morte, já pertencem a outros.

A busca por coisas materiais tem praticamente enlouquecido a vida humana. 
As coisas materiais acabam cegando a vida e desviando o rumo. No lugar da feli-
cidade surge a insatisfação. As coisas materiais são necessárias, mas serão sempre 
meios e jamais o fim último da existência humana. Nosso coração necessita de algo 
mais que o dinheiro não compra. A paz, a fraternidade, o amor, a justiça. Mais do 
que os bens busquemos o Bem.

Jesus nos alerta para tomarmos cuidado contra todo tipo de ganância porque 
a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens. Santo Antônio dizia que 
“a pessoa gananciosa não tem descanso e assemelha-se ao caçador que corre atrás 
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de pássaros que voam”. Por sua vez, Santo Agostinho lembra que “a ganância não 
respeita nem Deus nem o homem, não perdoa nem o pai nem o amigo”.

A parábola lembra-nos ainda que não somos os donos da nossa vida. A vida 
pertence a Deus. A obsessão por dinheiro e riquezas pode corroer o coração huma-
no, fazendo-nos egoístas e indiferentes diante dos outros e do mundo. Riqueza para 
Deus é convivência fraterna, é ser bom e solidário, é viver em paz com os outros e 
com a comunidade, é multiplicar os gestos de amor e solidariedade como próximo. 

Todos temos um desejo enorme de encontrar um porto seguro para nossa exis-
tência. Buscamos segurança: segurança econômica, segurança quanto à saúde, segu-
rança profissional. O problema é que nesta vida e neste mundo nada é seguro e toda 
segurança não passa de uma ilusão, que cedo ou tarde acaba. Pensemos bem: num 
mundo que já não mais sabe olhar para o alto, num mundo que desaprendeu a ouvir 
aquele que tem Palavra de vida eterna, não é fácil viver este caminho de Jesus. E, no 
entanto, esta é a condição para ser cristão de verdade e para encontrar a verdadeira 
vida. Busquemos segurança em Deus, na fé. 

Que Deus abençoe a todos os padres e, especialmente, os que trabalham na 
nossa Diocese. 

Dom José Gislon                                                                                                                                           
Bispo Diocesano

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Expressando nossa disposição de colocar somente em Deus nossa confiança, 

superando as falsas seguranças, 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 pedimos.
2. Para vencermos a tentação da ganância a fim de podermos escolher sempre o mais 

importante em nossa vida, nós vos pedimos:
3. Para que o mês vocacional motive os adolescentes e jovens a definir sua escolha 

vocacional e confirme a todos os que já a fizeram, nós vos pedimos:
4. Para que os diáconos, padres e bispos testemunhem o desprendimento e revelem 

alegria em seu ministério, motivando muitos jovens para a vocação sacerdotal, nós 
vos pedimos.

5. ...
D. O tema do mês vocacional é vocação e discernimento. Para que os jovens pos-

sam discernir com clareza sua vocação e muitos deles decidam pelo sacerdócio e 
a Vida Religiosa, rezemos a oração vocacional do primeiro domingo de cada mês 
em nossa Diocese. 
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A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus, em sinal de gratidão, os donativos das pessoas gene-

rosas para as vocações sacerdotais e religiosas e para as organizações de promoção 
humana. 

A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Dignai-vos, ó Deus, acolher nossos dons e, em vossa misericórdia, fazei de 

nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, 

nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos ben-
dizemos.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento de 

vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na diversi-
dade dos que formamos esta comunidade.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece sem-

pre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em nossa 
caminhada de fé.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada 
pelo(s) padre(s)N.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe 

e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.
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A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos (espe-

cialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias 

no Sacrário...)
D. Disse Jesus: Meu Pai é que vos dá o verdadeiro Pão do Céu. Eis o cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo....
Anim.: Alimentados com o Pão da Vida, poderemos colocar-nos sempre mais à dis-

posição do Senhor para aquilo a que nos chama.  
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, ....

D. OREMOS. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes 
com a vossa Palavra e o pão eucarístico e, como não cessais de alimentá-
-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –/ ministros ordenados e vocações sacerdotais,/cristãos 
perseguidos/ estudantes/....doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Pela Palavra de Deus, somos chamados ao contínuo esforço 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 querer te anunciar./ Pronto para es-
cutar quando tua voz me falar!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus nos ilumine e aqueça com o sol da justiça, nos conduza por caminhos 

de retidão, faça nossos passos serem de fé, nossos gestos de paz, nossas relações 
de solidariedade, nossas palavras de amor. E que nos abençoe sempre Deus Cria-
dor e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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A. Amém.
D. 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 entusias-
ma 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 compro-
misso 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 movi-
mentos laicais, Panamá, 26/I/2019).
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E, todavia, não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor! Particularmen-
te 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 dei-
xeis 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 justa-
mente 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, adora-
ção eucarística e direção espiritual. (Da mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações deste ano)

Hino do IV Congresso Vocacional do Brasil
Letra e Música: D. Pedro Brito Guimarães

1. Mostrai-me, ó Senhor, vosso caminho/ e fazei-me conhecer a vossa 
estrada./ Porque sois o Deus Amigo,/ porque sois o Deus Irmão,/ Vós que sempre 
estais comigo, amo a minha vocação!

Ref. Um passo à frente,/ levante a cabeça,/ contemple o infinito ao seu redor,/ 
há muitos operários sem missão./ E passo a passo, estenda suas mãos,/ desfaça a 
incerteza e o temor./ É hora de uma grande decisão!

2. Mostrai-me, ó Senhor, a vossa face/ e fazei-me contemplar vossa beleza./ 
Porque sois o Deus da vida,/ Sois o Deus da Criação,/ Sois o Deus que me convida,/ 
Sois o Deus de Coração!

3. Mostrai-me, ó Senhor, vossa bondade/ e fazei-me conhecer a salvação!/ 
Porque sois o Deus Clemente,/ porque sois o Deus Amor,/ porque sois o Deus 
Presente,/ Sois o Deus que me chamou!

Final: 
Porque é hora, é agora,/ É a hora de uma grande decisão,/ Pois, Deus espera, 

Deus espera,/ Deus espera pela minha decisão!/ Porque é hora, é agora,/ É a hora de 
uma grande decisão,/ Pois, Deus espera, Deus espera,/ Deus espera pela sua decisão!/ 
Deus espera pela minha decisão!/ Deus espera pela sua decisão!

Acesse o site da Diocese de Erexim:
http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
 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            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
RITOS INICIAIS
(Canto Lit. 2015/18) 1. Que renovemos a nossa família/ pelos 
valores do amor e da fé,/ tendo o modelo daquela família/ que 
foi Jesus, com Maria e José./ 
Ref. /:Seja a família, de verdade,/ comunidade onde vive o Se-
nhor,/ no testemunho de sua palavra:/ “Permanecei no meu 
amor”!:/

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

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
A. Amém. 
D. Que o amor misericordioso de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de Jesus, nosso 

Irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.  
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Assim como os pais, cujo dia celebramos, no início da Semana Nacional da Fa-

mília, 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 
conserve nossas famílias sempre na prática de sua Palavra.

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

Pedido de perdão
D. Com frequência, envolvidos em muitas atividades e preocupações pessoais, po-

demos não dar a devida atenção e tempo à família, à comunidade e ao cultivo da 
fé. Peçamos que Deus purifique nosso coração para estarmos atentos e vigilantes 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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aos seus apelos.
L. Senhor, que nos garantis os dons e bens necessários para nossa salvação, tende 

piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos pedis a vigilância permanente para o encontro convosco, 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, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Senhor da história...

Hino de louvor
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! Glória! Glória a Deus/ nas alturas 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 glorificamos.
2. Nós vos damos graças/ por vossa imensa glória./ Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-

gênito,/ 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 mundo,/ 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.
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, 

dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança 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, testemunhada por muitas pessoas que nos precederam, pode-

mos perceber os apelos de Deus na realidade atual e caminhar ao seu encontro na 
vigilante prática do bem. 

1ª Leitura: Sb 18,6-9

Salmo: Sl 32(33)
S. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!
A. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!
S. 1. - Ó justos, alegrai-vos no Senhor!* Aos retos fica bem glorificá-lo. - Feliz o 
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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 tem-
po de penúria. 

3. - No Senhor nós esperamos confiantes,* porque ele é nosso auxílio e proteção! 
- Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,* da mesma forma que em vós nós es-
peramos!

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 realida-

des que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados 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, 
embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque 
considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só ho-
mem, já marcado pela morte, nasceu a multidão “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 falam assim demons-
tram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, 
até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, 
isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o 
seu Deus.  Pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, 
posto à prova, ofereceu 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 poder 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 prontidão; em que dia o Senhor há de vir não sabeis 

não!
A. Aleluia...
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Mensagem do bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________
A Palavra deste Domingo, dentro do mês vocacional, nos remete ao grande pre-

sente que Deus Pai reserva para seus filhos e filhas: a Vida Eterna. Muitas vezes, vive-
mos e nos organizamos como se Deus não existisse e como se nosso destino se esgotas-
se aqui, nesta vida terrena. Jesus continua a propor as qualidades que o discípulo deve 
ter. Depois de exortar a não amontoar gananciosamente bens na terra, de ter confiança 
na providência divina, Jesus faz uma consoladora promessa: “Não tenhais medo, o Pai 
dar-vos-á o Reino”.

O Reino de Deus não se instala em lugar já ocupado. Por isso é absolutamente 
necessário esvaziar “o coração” de tudo o que desperta ganância, avareza e ansiedades. 
Quando a Bíblia fala em “coração puro”, entende, em primeiro lugar, um coração livre 
de apegos e de interesses, um coração inteiramente voltado para Deus. Jesus sabia bem 
que a criatura humana tem a tendência de correr para os bens como o rio normalmente 
corre para o mar. Daí a insistência de Jesus em não “deixar-se levar”. Volta ao tema da 
vigilância: devemos caminhar conscientes, com atenção, na certeza firme de que não 
trabalhamos em vão: o Senhor virá ao nosso encontro. 

Dentro das celebrações do mês de agosto, o segundo domingo é dedicado aos 
pais. Lembramos assim a vocação matrimonial. O Dia dos Pais traz presente a impor-
tante missão do pai no lar e na educação dos filhos. Ser “pai” é participar da obra cria-
dora de Deus, transmitindo aos filhos o precioso dom da vida humana, que é imagem e 
semelhança de Deus. Por isso, neste domingo estamos iniciamos a Semana Nacional da 
Família. A semana Nacional da Família é um tempo favorável para confirmar o valor de 
se ter uma família.

A família é a primeira escola de virtudes, o primeiro meio de socialização do ser 
humano, é uma escola de humanidade. É nela que aprendemos a respeitar os outros, a 
perdoar, a partilhar. Nela aprendemos a amar a Deus e aos irmãos, e vivemos em comu-
nidade. É nela que fazemos a primeira experiência de Deus.

O testemunho dos pais é fundamental na educação dos filhos, pois é na família 
que se dá a transmissão dos valores. Os pais são os primeiros educadores, evangelizado-
res e catequistas dos seus filhos. A família será sempre o espaço do amor e da esperança. 
Investir na família é construir, dia após dia, a felicidade e a paz que todos buscam e 
almejam. O mês vocacional traz como lema: “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos”. 
Peçamos que o Bom Deus ilumine nossas famílias e que nossos pais, mães, avós ajudem 
a mostrar às crianças, adolescentes e jovens os “Caminhos do Senhor”. A família cristã 
é a primeira comunidade chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana. E os pais, 
mediante o seu testemunho, são os primeiros anunciadores do Evangelho aos filhos. 

Que Deus abençoe todos os pais e afaste das famílias todos os males.
Dom José Gislon

        Bispo Diocesano
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Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder ....

Oração dos fiéis 
D. Pelas preces, manifestemos nossa fé e nossa confiança em Deus, que nos quer 

sempre no compromisso 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 missão, indique o caminho da verdadeira 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 missão, nós vos pedimos:
5. Para que os jovens chamados à vocação matrimonial se preparem para constituir 

sua família segundo a vossa Palavra e a orientação da Igreja, nós vos pedimos: 
6. Por todos os estudantes, para que, com os conhecimentos científicos e a qualifi-

cação profissional, busquem a formação humana integral, que inclui a dimensão 
religiosa, nós vos pedimos: 

7. ...
D. “Senhor, nosso Deus, que nos mandais esperar a vossa vinda como bons admi-

nistradores dos bens que nos concedeis, não permitais que os nossos corações se 
afastem da riqueza verdadeira que sois Vós.” Por Cristo Senhor nosso.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Ofereçamos a Deus a vida de nossos pais e de nossas famílias.  
A. (Nº 218) Ref. Esta mesa nos ensina....
D. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que nos concedestes e que agora 

vos ofereceremos. Por esta nossa oferenda, santificai nossas famílias, para 
que sejam fonte de todas as vocações. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-

-Vos porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o 
caminho da salvação.
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A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
D. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que 

nos enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos bendi-

zemos pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos santos e 
santas, cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com 

o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre 
frutuosa, com a força de vossa graça.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos 

nossos falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória 
eterna.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de 

vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito de Comunhão da Comunhão Eucarística
D. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias 

no Sacrário...)
D. Disse Jesus: eu sou o Pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira 

o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno/a....
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, ......
D. OREMOS. Ó Deus, a luz da vossa Palavra e a comunhão eucarística que 

acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –/ pais e famílias,/ /....doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: No início da Semana Nacional da Família, peçamos a luz de Deus para nos-
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sos lares a fim que neles nasçam e sejam cultivadas todas as vocações.
A. (Nº 341) Ref. /:Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas!/ Ilumina, 

ilumina cada passo das nossas famílias!:/
D. O Senhor esteja convosco. 
A. Ele está no meio de nós. 
D. Deus onipotente nos livre de toda adversidade, derrame sobre nós sua graça, 

torne nossos corações atentos à sua palavra para abraçarmos o bem e a justiça do 
Reino. E que nos abençoe Deus Uno e Trino, Pai e Filho Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
D. O amor de Deus, nosso Pai, seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe. 
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 Paróquias da 

cidade de Erexim, na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas.
- Sábado, encontro de formação missionária com as assessoras da Infância e Ado-

lescência Missionária junto com o Conselho Missionário Diocesano, em hora e 
local a definir.

- Sábado e domingo, sede paroquial 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, 
celebração especial às 17h; 09h30, missa de ação de graças pelos 100 anos da 
comunidade São Roque, Paróquia São Caetano, Severiano de Almeida.

Leituras da Semana:
dia 12, 2ªf, Sta. Joana Francisca de Chantal: Dt 10,12-22; Sl 147(147B); Mt 17,22-27; 

dia 13, 3ªf, Ss. Ponciano e Hipólito: 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 
ASSUNÇÃO 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:
http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
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           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Cantos dedicados 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 prodígios! 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!

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai e a co-

munhão do Espírito Santo, nesta solenidade da Assunção de Maria ao céu, estejam 
convosco. 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Concretizando o que Maria predisse em seu cântico, a proclamamos bendita nes-

ta solenidade da sua Assunção pelas maravilhas que Deus nela realizou e por estar 
na glória junto de seu Filho Jesus, intercedendo por nós e aguardando-nos para a 
eternidade feliz. Hoje também 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, Senhor, os teus 
caminhos [Sl 25,4] /depois da semana da família, vocação à Vida Religiosa, tra-
balho de religiosos/as na educação, saúde, obras sociais, pastoral / centenário das 
Paróquias São Luiz Gonzaga de Gaurama e São José, Catedral, Erechim / segun-
da-feira, aniversário do início do ministério episcopal de Dom José na Diocese 
[2012] ....).

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Pedido de perdão
D. Maria proclama que o amor misericordioso de Deus se estende sobre todos os que 

o temem. Por intercessão dela, peçamos que Deus nos perdoe de nossos pecados.  
L. Senhor, que realizastes o primeiro 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 Palavra, tende 

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

Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ...
D. OREMOS. Deus eterno e todo-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, proclamando 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 Alian-

ça. 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 apa-
receu outro sinal no céu: um grande Dragão, cor de fogo. Tinha 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 Filho, 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 mu-
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lher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então 
uma 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 Rainha, 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 vosso encontro,+ e à vossa direita se encontra a Rainha 

* com veste esplendente de ouro de Ofir.
2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:* “Esquecei vosso povo e a casa paterna! - 

Que o Rei se encante com vossa beleza!* Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!
3. - Entre cantos de festa e com grande alegria,* ingressam, então, no palácio real”.

2ª Leitura: 1Cor 15,20-27a 

Evangelho: Lc 1,39-56
A. Aleluia...
L. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos.
A. Aleluia...

Mensagem do bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Hoje celebramos a Festa da Assunção de Nossa Senhora. Maria, glorificada 

na assunção, é a criatura que atingiu a plenitude da salvação. A Assunção de Maria 
nos ajuda a compreender melhor o destino de toda a humanidade.

A liturgia de hoje nos apresenta Maria como modelo de fé. Ela é a Mulher e 
Mãe cheia de graça. Ela rezou e nos ensinou a rezar. Ela aprendeu a ler os aconteci-
mentos e a perceber neles a ação de Deus. Percebeu-se também como parte impor-
tante nessa grande missão. Por isso, ela é modelo do cristão que vai crescendo na 
sua resposta a Deus.

Maria recebe por antecipação o que Deus reservou para todos aqueles que fo-
rem fiéis ao seguimento deste novo caminho de vida. Assim como ela foi a primeira 
a disponibilizar todo o seu ser na acolhida do Filho de Deus, ela também, pela graça 
de Deus se torna a primeira a experimentar a recompensa que Ele reserva a cada um 
de nós.

O Evangelho nos apresenta Maria como exemplo de vida cristã. Depois de 
Mãe, Maria tornou-se discípula. Com Maria aprendemos o caminho para seguir 
Jesus. Com Maria aprendemos também a humildade e o serviço. A mãe de Jesus é 
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a imagem da Igreja. Ela é a mãe de Jesus e também discípula. Maria foi a primeira 
missionária, carregando o próprio Jesus em seu ventre, ela foi em missão ao encon-
tro de Isabel para ajudá-la, oferecer-lhe seu apoio, sua atenção, seu serviço.

Maria foi a primeira cristã e a mais fiel discípula do próprio Filho Jesus. As-
sim, a festa de sua Assunção é também a festa da nossa esperança. Contemplando 
Maria na glória do céu, lembramos mais vivamente que a terra não é nossa pátria 
definitiva. Contemplando Maria assunta ao céu tomamos consciência de que não 
podemos viver como se nunca devêssemos morrer ou como se tudo acabasse com a 
morte. Que não podemos comportar-nos como se nós mesmos fôssemos os únicos 
construtores de nossa vida e da história do mundo, esquecendo ou deixando Deus 
de lado. 

No dia da Assunção de Maria aos céus, lembramos, dentro do mês vocacional, 
o dia dos religiosos e religiosas que encontram na Mãe de Jesus o ideal da consagra-
ção da vida a serviço dos irmãos. Apresentam ao mundo um modo simples e alegre 
de viver. Marcam presença nos lugares de maiores necessidades. São homens e 
mulheres que consagram a existência a serviço da caridade e da evangelização. Por 
isso, todos nós somos convidados a rezar pela Vocação à Vida Religiosa e reconhe-
cemos que ela é um dom precioso aos olhos de Deus.

Que Deus abençoe todos os religiosos e religiosas que trabalham em nossa 
Diocese.

Dom José Gislon
Bispo Diocesano

Profissão da fé
(--- Sugere-se a fórmula da p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim, “... ao 

redor da mesa”.

Oração dos fiéis
D. Confiando na intercessão de Maria, coroada de glória por sua fidelidade, apresen-

temos a Deus nossas preces comunitárias. 
A. (Nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor! 
L. 1. Para que a Igreja, como Maria, esteja sempre atenta às necessidades de todos, 

especialmente dos desconsiderados pela sociedade, peçamos, irmãos.
2. Para que o ministério de Dom José, há sete anos em nossa Diocese segunda-feira, 

tenha abundantes frutos para nossas famílias e comunidades, 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 favoreçam o surgimento e a realização de vocações à 

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

6. Para que Nossa Senhora, glorificada em sua morte, nos ajude a cultivar a espe-
rança na ressurreição e interceda a vida eterna para todos os nossos falecidos, 
peçamos, irmãos.

7. ...
D. 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. RITO DE OFERTA
Anim.: Por meio de Maria, apresentamos nossos dons ao Pai, unindo a eles a vida e 

a dedicação dos religiosos e religiosas.
A (Nº 217)) Ref. Não se deve dizer nada posso....
D. Subam até vós, ó Deus, nossas oferendas, e, pela intercessão da Virgem Maria, 

elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendi-

zemos porque nos destes vosso Filho Jesus, Luz das nações, nascido da Virgem 
Maria, por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. 

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 

misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade e a 
fidelidade de vossa serva, a Virgem Maria, a elevastes à glória do céu e a tornastes 
consolo e esperança para vosso povo ainda peregrino para vossa casa.

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
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D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, com São 
José, seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores. 
Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, ben-
feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). 
Que eles vivam para sempre na vossa glória.

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro coloca as  hóstias sobre o altar).
D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa cami-

nhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com a força do Pão da Vida, podemos percorrer o mesmo caminho da Vir-

gem Maria e chegar à felicidade eterna junto dela. 
A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1. Povo de Deus, foi assim:/ Deus cumpriu a pa-

lavra que diz:/ “Uma virgem irá conceber”,/ e a visita de Deus me fez mãe!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo aprender/ a humildade, a 
confiança total,/ e escutar o teu Filho que diz: 

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

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

4. Povo de Deus, foi assim:/ da verdade jamais se afastou./ Veio a morte e ficou 
nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a verdade, a firmeza, o perdão,/ e seguir o teu 
filho que diz:
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D. OREMOS. Ó Deus, que nos instruístes com vossa Palavra e nos alimen-
tastes com o Pão do céu, concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria 
elevada ao céu, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo –/ religiosos e religiosas e sua presença no campo da 
educação, saúde, obras sociais/ Dom José, 7 anos de bispos na Diocese, segun-
da-feira / ....doentes, falecidos,....)

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 Filho.

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, nos 

enriqueça com sua bênção. 
A. Amém.
D. Seja-nos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem 

recebemos o autor da vida.  
A. Amém.
D. E nós, que nos reunimos hoje para celebrar sua solenidade, possamos colher a 

alegria espiritual e o prêmio eterno.   
A. Amém.
D. Abençoe-nos o Deus uno e trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. 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 paro-
quiais da Animação Bíblico-catequética, no Centro Diocesano de Pastoral;

- Terça-feira, 19h, reunião da Área de Severiano de Almeida na sede paroquial São Ca-
etano de Severiano de Almeida e da Área Pastoral de Jacutinga, em Campinas do Sul.
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- Quarta-feira, 18h, reunião dos padres da Área Pastoral de Aratiba, na sede paro-
quial 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 Fáti-
ma.

- 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; 10h30, crismas na igreja São Roque, Benjamin Constant do Sul. 

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).

Senhor da messe
Senhor da messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu 

forte e suave convite: Vem e segue-me. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Que ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que 
a Messe não se perca por falta de operários. 

Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser 
serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino na vida religiosa e consagrada. 
Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de 
nossos Bispos, Padres e Ministros. 

Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens 
para o ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, 
chama-nos para o serviço do teu povo. 

Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a 
responder SIM. Amém.

Acesse o site da Diocese de Erexim:
http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
 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           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2018/27) //: “Sal da terra e luz do mundo”,/ o 
Senhor nos chama e nos envia!/ Testemunhas do seu Reino em 
toda a parte,/ vivendo a fé no amor e na alegria:/. 
1. Membros da Igreja que é o Corpo de Cristo,/ na graça 
abundante do nosso batismo.
2. Fermento na massa, na história, no mundo,/ sinais de espe-
rança num campo fecundo.

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
A. Amém. 
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai 

e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Com o lema do mês vocacional, pedimos a Deus que nos mostre seus caminhos 

para percorrermos 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 testemu-
nho da Palavra, percorrem e ajudam outros a seguir este caminho, com renúncia, 
dedicação e alegria, na Igreja e no mundo. 

(... mês vocacional – Vocação e discernimento – “Mostra-me, Senhor, os teus ca-
minhos [Sol 25,4], vocação dos leigos e leigas / dia nacional do e da catequista / 
terça-feira, reunião dos padres / sábado, das 09 às 16h, no Seminário de Fátima 
encontro diocesano dos coroinhas, ...).

Pedido de perdão
D. Estamos sempre diante de escolhas 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 compromissos batismais e que a permanente catequese 
de Iniciação à Vida Cristã nos recorda. Peçamos, pois, o perdão de Deus (Pausa). 

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

nho, tende piedade de nós.
Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra ...

D. OREMOS. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, 
dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, 
na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encon-
tram as verdadeiras 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 Palavra de Deus, 

proporciona o encontro transformador com Cristo e as escolhas certas da vida.

Leitura: Is 66,18-21

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 palavras de encorajamento que vos foram dirigidas 

como a filhos: “Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desani-
mes 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 filho a quem o pai não corrige? No momento 
mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, pro-
duz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Por-
tanto, “firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos; acertai os passos 
dos vossos pés”, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.  
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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...

Mensagem do bispo Dom José
Profissão da fé
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
O Evangelho de hoje fala sobre a salvação. Alguém pergunta a Jesus: “É 

verdade que são poucos os que se salvam”. Porém, Jesus não dá uma resposta 
conclusiva. Simplesmente diz: “Fazei todo o esforço de entrar pela porta estreita”.

Jesus não responde à pergunta, porque não se preocupa com o número. O 
desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus oferece a graça da salvação a todas 
as pessoas, mas espera nosso comprometimento, exige colaboração de nossa parte. 

A salvação não é privilégio de um povo, ou de apenas algumas pessoas. 
Somos todos convidados à experiência da salvação que nos é dada por graça de 
Deus. A salvação não depende de títulos e grandezas humanas, depende de con-
versão. Jesus é claro ao dizer: “Esforçai-vos!” Esta é a palavra principal do Evan-
gelho de hoje. Todos são chamados, mas a resposta é individual e é dada com o 
esforço consciente de cada um. 

Diz Jesus: “esforçai-vos para entrar pela porta estreita”. Esse é o apelo de 
Jesus também para nós hoje. Numa porta estreita os “inchados de orgulho”, os 
que querem ser “maiores que os outros” terão dificuldades para passar. É preci-
so fazer-se humilde. Passar pela porta estreita exige esforço, empenho e também 
despojamento.

A vida cristã é uma busca diária, constante, de crescimento espiritual. Não 
é suficiente ouvir a Palavra de Jesus, seus ensinamentos. Seguir a Jesus requer 
conversão, mudança de vida, comprometimento com os valores do Evangelho. A 
religião, as nossas orações, as celebrações devem estar acompanhadas da prática 
da justiça, que produz relações novas de fraternidade e partilha.

No entanto, nossas liturgias devem expressar a imagem de um Deus que 
ama e quer a salvação de todos. A Palavra de Deus nos dá os critérios necessários 
para orientarmos nossa existência e alcançarmos a salvação. 

Neste quarto e último domingo do mês de agosto, destacamos e celebramos 
o dia nacional dos cristãos leigos e leigas e também dos catequistas. Que os cris-
tãos leigos e leigas sejam “sal da terra e luz do mundo”. Que  possam revestir de fé 
todas as suas atividades no mundo e principalmente nos serviços pastorais da Igre-
ja. Para bem seguir a Cristo é necessário ser educado na fé. Esta tarefa é realizada 
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pelos pais em primeiro lugar e depois pelos catequistas. A Bíblia é o manual do ca-
tequista. Nela encontramos as palavras que dão sentido à nossa vida. Felizmente, é 
grande o número de homens e mulheres que ajudam na evangelização, em nossas 
comunidades. Obrigado e que Deus recompense tanta generosidade e amor.

                                                                            
Dom José Gislon
Bispo Diocesano

Oração dos fiéis 
D. Sem a luz de Deus, não fazemos a melhor escolha e sem sua força desfalecemos 

pelo caminho. Peçamos, 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 comunidade orante, acolhedora, testemunha de fé, espe-

rança e caridade, nós vos pedimos: 
 3. Para que nossos catequistas vivam com alegria e total empenho sua importante 

missão na iniciação 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 tenham sempre a alegria e a coragem de assumirem sua 
missão na Igreja e no mundo, irradiando a luz do evangelho e sendo fermento de 
transformação nas realidades em que atuam, nós vos pedimos: 

D. Neste domingo em que contemplamos a vocação e a missão dos leigos e leigas 
com dia dos e das catequistas, rezemos parte da oração do Ano Nacional do Lai-
cato no ano passado: Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno,

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

D. 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 economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios 
de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, / nossa “casa co-
mum”. Amém. 

 
3. RITO DE OFERTA
Anim.: O profeta Isaías, na leitura, previa que pessoas de todas as nações levariam 

para a casa do Senhor suas oferendas em vasos purificados. Apresentemos a Deus 
a nossa oferta com esta disposição.

A. (nº. 216) 1. Os dons de nossa jornada queremos te oferecer.... 
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D. Ó Deus, que doação da vida de Cristo, oferecida uma só vez, conquistastes 
para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Realmente, além de ser nosso dever, é uma grande graça cantar vossos louvores, 

ó Deus, fonte da vida, pelos bens e dons que sempre nos concedeis.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos louvamos pela vida nova que nos destes, ó Deus, em vosso Filho Jesus 

Cristo, Servo e Pastor que nos conduz pelo caminho da esperança.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos bendizemos, ó Pai Criador, porque nos dais a proteção da Virgem Maria 

e dos santos e santas que nos deixaram o testemunho de fidelidade e perseverança 
na fé.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos agradecemos pela alegria de sermos membros da Igreja, guiada pelo 

nosso Papa N. , com o Bispo N. e pelo(s) padre(s) N. em nossa Paróquia.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Recordamos com gratidão o bem realizado em nossa comunidade pelos nossos 

falecidos (....), pelos quais também vos pedimos a luz e a paz junto de todos os 
vossos eleitos.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da sagrada comunhão eucarística, rezemos como o Se-

nhor Jesus nos ensinou: Pai  nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
D. Cristo declarou que é a luz do mundo; quem o segue não anda nas trevas, mas 

terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira ao pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno/a....
Anim.: Para cada um de nós realizar 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,/ 
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Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo!/ Teu Reino, ó Jesus Cristo, 
queremos propagar,/ Seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!

1 - Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja,/ Cristãos leigos e leigas cons-
truímos nova história!

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

3 - Alimentados por teu Corpo e Sangue,/ Assumimos, com coragem, 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 deixamos de ser 
“ramos na Videira”!

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

D. OREMOS. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o ensinamento de vossa 
Palavra e a comunhão do Pão da vida, e transformai-nos de tal modo pela 
vossa graça, que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo / leigos e leigas/ Catequistas /reunião dos padres, terça-
-feira/ encontro diocesano dos coroinhas, sábado/....doentes, falecidos,....)

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 sociais em que atuam. Que nunca lhes 
falte a força de Deus e a sua fidelidade. 

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

D. O Senhor esteja convosco. 
A. Ele está no meio de nós. 
D. Que nos ajude a perseverar no caminho exigente do Reino, nos faça produzir 

muitos frutos de justiça, verdade e solidariedade e nos abençoe Deus todo-podero-
so e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
D. Levai a todos a alegria do encontro com Cristo; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe. 
A. Graças a Deus. 
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Lembretes:
- Terça-feira, às 08h30, reunião dos Padres e Bispos no Sem. de Fátima; 16h, reu-

nião dos formadores; 19h, reunião da Área Past. de Gaurama, em Áurea.
- Sábado, preparação ao casamento na sede par. Sag. Cor. de Jesus, Viadutos; das 09 

às 16h, encontro diocesano dos coroinhas no Sem. de Fátima.
- Domingo, igreja S. Luiz Gonzaga, Gaurama, comemoração do centenário da Pa-

róquia, com almoço de confraternização; reunião da coord. Dioc. de Past. da Juv. 
no Centro Dioc.; 10h, bênção e inauguração da cap. S. Mateus, Bairro Agrícola II, 
Par. N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim e missão canônica na igr. N. Sra. dos 
Navegantes, Campinas do Sul; 10h30, crismas na igr. N. Sra. da Salette, Faxinal-
zinho, Par. de Benjamin Constant 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. Mônica: 1Ts 2,1-8; Sl 138(139); Mt 23,23-26; dia 28, 4ªf: Sto. Agostinho: 1Ts 
2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-32; dia 29, 5ªf: Martírio 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 poder comunicar aos demais com eficácia 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 conseguinte, o ca-
tequista não pode esquecer, sobretudo hoje num contexto de indiferença religiosa, 
que a sua palavra é sempre um primeiro anúncio. .... Quem tem experiência do 
encontro com o Senhor está sempre na situação da samaritana que sente o desejo 
de beber uma água que não se esgota, mas ao mesmo tempo vai ter imediatamente 
com os habitantes da aldeia para os levar ao encontro de Jesus (cf. Jo 4, 1-30). 

Uma catequese que pretenda ser fecunda e estar em harmonia com o conjunto 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 Senhor, o crescimento no 
seu conhecimento e o amor pelo seguimento. A mistagogia oferece oportunidades 
muito significativas para realizar este percurso com coragem e decisão, favorecen-
do 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 

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
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e coerente na liturgia. Não esqueçamos de fazer compreender com a nossa cate-
quese a contemporaneidade de Cristo. Com efeito, na vida sacramental, que tem 
o seu ápice na Sagrada Eucaristia, Cristo 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 instrumentos de perdão, testemunhas da caridade com quantos sofrem, e 
participantes ativos ao criar solidariedade entre os homens e os povos. Como seria 
útil para a Igreja se as nossas catequeses se caracterizassem por fazer compreender 
e viver a presença de Cristo que age e realiza a nossa salvação, permitindo que 
experimentemos desde agora a beleza da vida de comunhão com o mistério de 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo! (Papa Francisco, Mensagem ao Simpósio Inter-
nacional da Catequese, 20 a 23/2018, no Vaticano).

Oração vocacional
Ó Pai, fazei com que surjam, entre 

os cristãos, numerosas e santas vocações 
ao sacerdócio, que mantenham viva a fé 
e conservem a grata memória do vosso 
Filho Jesus pela pregação da sua palavra 
e pela administração dos sacramentos 
com os quais renovais continuamente os vossos fiéis. 

Dai-nos santos ministros do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos 
guardiões da Eucaristia, o sacramento do supremo dom de Cristo para a redenção 
do mundo. 

Chamai ministros da vossa misericórdia, os quais, através do sacramento 
da Reconciliação, difundam a alegria do vosso perdão. 

Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com alegria as numerosas inspirações do 
Espírito do vosso Filho e, dóceis aos seus ensinamentos, cuide das vocações ao 
ministério sacerdotal e à vida consagrada. 

Ajudai os Bispos, os sacerdotes, os diáconos, as pessoas consagradas 
e todos os batizados em Cristo para que cumpram fielmente a sua missão no 
serviço do Evangelho. Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. (Papa bento XVI)

Acesse o site da Diocese de Erexim:
http:/www.diocesedeerexim.org.br

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



a conservar. E a gratuidade de um serviço e ministério na Igreja requer grande 
respeito por quantos se tornam vossos companheiros de caminho. É o compro-
misso de procurar a sua felicidade, e isto vai muito além das vossas preferências 
e expectativas. Cito o Papa Bento XVI: «Sois semeadores de confiança e de 
esperança. De facto, é profundo o sentido de perplexidade que com frequência a 
juventude de hoje vive. Não é raro que as palavras humanas sejam desprovidas 
de futuro e de perspectiva, desprovidas até de sentido e de sabedoria. [...] E no 
entanto, esta pode ser a hora de Deus» (Discurso aos participantes no Congresso 
europeu sobre a pastoral vocacional, 4 de julho de 2009).

Para ser credível e entrar em sintonia com os jovens, é preciso privilegiar 
a via da escuta, o saber «perder tempo» no acolhimento das suas perguntas e 
desejos. O vosso testemunho será muito mais persuasivo se, com alegria e ver-
dade, souberdes narrar a beleza, a admiração e a maravilha de ser apaixonados 
por Deus, homens e mulheres que vivem com gratidão a sua escolha de vida para 
ajudar outros a deixar uma marca inédita e original na história. Isto requer que 
não nos desorientemos pelas solicitações exteriores, mas que nos confiemos à 
misericórdia e à ternura do Senhor reavivando a fidelidade das nossas escolhas e 
o vigor do «primeiro amor» (cf. Ap 2, 5).

A prioridade do anúncio vocacional não é a eficiência de quanto fazemos, 
mas sobretudo a atenção privilegiada à vigilância e ao discernimento. É ter um 
olhar capaz de descobrir a positividade nos acontecimentos humanos e espir-
ituais que encontramos; um coração admirado e grato diante dos dons que as 
pessoas trazem consigo, evidenciando mais as potencialidades do que os limites, 
o presente e o futuro em continuidade com o passado.

Hoje precisamos de uma pastoral vocacional com horizontes amplos e com 
perspetiva de comunhão; capaz de interpretar com coragem a realidade como ela 
é com as dificuldades e as resistências, reconhecendo os sinais de generosidade 
e de beleza do coração humano. É urgente inserir nas comunidades cristãs uma 
nova «cultura vocacional». «Ainda faz parte desta cultura vocacional a capaci-
dade de sonhar e desejar em grande estilo, aquela admiração que permite apre-
ciar a beleza e escolhê-la pelo seu valor intrínseco, porque torna a vida bonita 
e verdadeira» (Pont. Obra para as Vocações, Novas vocações para uma nova 
Europa, 8 de dezembro de 1997, 13b).

Queridos irmãos e irmãs, não vos canseis de repetir a vós mesmos: «sou 
uma missão» e não simplesmente «tenho uma missão». «É preciso consider-
ar-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivi-
ficar, levantar, curar, libertar» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 271). Ser missão 
permanente requer coragem, audácia, fantasia e vontade de ir além, de ir muito 
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http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2009/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20090704_pastorale-vocaz.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2009/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20090704_pastorale-vocaz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_prazer_espiritual_de_ser_povo


mais além. Com efeito, «Levanta-te, caminha e não temas» foi o lema do vosso 
Congresso. Ele ajuda-nos a recordar muitas histórias de vocação, nas quais o 
Senhor convida os chamados a sair de si mesmos para ser dom aos outros; a eles 
confia uma missão e garante-lhes: «Não temas, porque Eu estou contigo» (Is 
41, 10). Esta sua bênção torna-se encorajamento constante e apaixonado para 
podermos ir além dos medos que nos fecham em nós mesmos e paralisam todos 
os nossos desejos de bem. É bom saber que o Senhor se encarrega das nossas 
fragilidades, pondo-nos de novo em pé para que encontremos, dia após dia, a 
paciência infinita para recomeçar.

Sintamo-nos impelidos pelo Espírito Santo a indicar com coragem camin-
hos novos no anúncio do Evangelho da vocação; para sermos homens e mul-
heres que, como sentinelas (cf. Sl 130, 6), sabem ver os raios de luz de um novo 
alvorecer, numa renovada experiência de fé e de paixão pela Igreja e pelo Reino 
de Deus. Que o Espírito nos impulsione a ser capazes de uma paciência amorosa, 
que não teme as inevitáveis lentidões e resistências do coração humano.

Garanto-vos a minha oração; e vós, por favor, não vos esqueçais de rezar 
por mim. Obrigado.

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NO 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE “O CATEQUISTA, TESTEMU-
NHA DO MISTÉRIO” PROMOVIDO PELO PONTIFÍCIO CONSELHO 

PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO – 20 a 23/9/2018, Vaticano
Caríssimos e caríssimas catequistas, bom dia!
Teria gostado muito de partilhar pessoalmente convosco este momento im-

portante do vosso reunir-vos para refletir sobre a segunda parte do Catecismo da 
Igreja Católica, que trata conteúdos importantes e basilares para a Igreja e para 
cada cristão, como a vida sacramental, a ação litúrgica e o seu impacto sobre a 
catequese. D. Fisichella informou-me que sois muitos, cerca de 1500 catequis-
tas, e que provindes de 48 países, em muitos casos acompanhados pelos vossos 
bispos, que saúdo cordialmente. Obrigado pela vossa presença. Obrigado pelo 
entusiasmo com o qual viveis o vosso ser catequistas na Igreja e para a Igreja.

Recordo com prazer o primeiro encontro que tive convosco no Ano da Fé, 
em 2013, e como vos pedi para «ser catequistas! Não trabalhar como catequi-
stas: isso não adianta! Trabalho como catequista, porque gosto de ensinar. Se 
porém tu não és catequista, não adianta! Não serás fecundo, não serás fecunda! 
Catequista é uma vocação... Ser catequista, esta é a vocação, não trabalhar como 
catequista. Atenção que eu não disse fazer o catequista, mas sê-lo, porque com-
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promete a vida: guia-se para o encontro com Cristo, através das palavras e da 
vida, através do testemunho».

Hoje estou em Vilnius para a viagem apostólica nos países bálticos que 
foi programada há bastante tempo. Aproveito estes instrumentos eficazes da 
tecnologia para estar convosco e vos dirigir alguns pensamentos que considero 
importantes, a fim de que a vossa vocação de ser catequistas assuma cada vez 
mais uma forma de serviço desempenhado na comunidade cristã e que exige ser 
reconhecido como um verdadeiro e genuíno ministério da Igreja, do qual temos 
particularmente necessidade.

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 poder comunicar aos demais com eficácia 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 con-
seguinte, o catequista não pode esquecer, sobretudo hoje num contexto de indif-
erença religiosa, que a sua palavra é sempre um primeiro anúncio. Pensai bem 
nisto: neste mundo, nesta área de tanta indiferença, a vossa palavra será sempre 
um primeiro anúncio, que chega a tocar o coração e a mente de tantas pessoas 
que estão à espera de encontrar Cristo. Até sem o saberem, mas estão à espera. E 
quando digo primeiro anúncio não digo só no sentido temporal. Sem dúvida, isto 
é importante, mas nem sempre é assim. Primeiro anúncio equivale a frisar que 
Jesus Cristo morto e ressuscitado por amor ao Pai, concede o seu perdão a todos 
sem distinção de pessoas, se elas abrirem o seu coração e se deixarem convert-
er! Muitas vezes não sentimos a força da graça que, também através das nossas 
palavras, toca em profundidade os nossos interlocutores e os plasma a fim de 
permitir que eles descubram o amor de Deus. O catequista não é um mestre nem 
um professor que pensa que está a ministrar uma lição. A catequese não é uma 
lição; a catequese é a comunicação de uma experiência e o testemunho de uma 
fé que acende os corações, porque introduz o desejo de encontrar Cristo. Este 
anúncio, de várias maneiras e com diferentes linguagens, é sempre o “primeiro” 
que o catequista é chamado a realizar!

Por favor, na comunicação da fé não vos deixeis cair na tentação de alterar 
a ordem com a qual a Igreja desde sempre anunciou e apresentou o querigma, 
e que se reflete na estrutura do próprio Catecismo. Não se pode, por exemplo, 
antepor a lei, mesmo que seja a moral, ao anúncio tangível do amor e da mi-
sericórdia de Deus. Não podemos esquecer as palavras de Jesus: «Não vim para 
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condenar, mas para perdoar...» (cf. Jo 3, 17; 12, 47). De igual modo, não se pode 
presumir de impor uma verdade da fé prescindindo da chamada à liberdade que 
ela requer. Quem tem experiência do encontro com o Senhor está sempre na 
situação da samaritana que sente o desejo de beber uma água que não se esgota, 
mas ao mesmo tempo vai ter imediatamente com os habitantes da aldeia para 
os levar ao encontro de Jesus (cf. Jo 4, 1-30). Por conseguinte, é necessário que 
o catequista compreenda o grande desafio que tem diante de si sobre a maneira 
como educar na fé, em primeiro lugar, quantos têm uma identidade cristã débil 
e, por isso, precisam de proximidade, de acolhimento, de paciência, de amizade. 
Só assim a catequese se torna promoção da vida cristã, apoio na formação global 
dos crentes e incentivo a ser discípulos missionários.

Uma catequese que pretenda ser fecunda e estar em harmonia com o con-
junto da vida cristã encontra na liturgia e nos sacramentos a sua linfa 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 Senhor, 
o crescimento no seu conhecimento e o amor pelo seguimento. A mistagogia 
oferece oportunidades muito significativas para realizar este percurso com cor-
agem e decisão, favorecendo a saída de uma fase estéril da catequese, que mui-
tas 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 en-
contra 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, Cristo 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 instrumentos de perdão, testemunhas da 
caridade com quantos sofrem, e participantes ativos ao criar solidariedade entre 
os homens e os povos. Como seria útil para a Igreja se as nossas catequeses se 
caracterizassem por fazer compreender e viver a presença de Cristo que age e 
realiza a nossa salvação, permitindo que experimentemos desde agora a beleza 
da vida de comunhão com o mistério de Deus Pai, Filho e Espírito Santo!

Faço votos de que vivais estes dias com intensidade, a fim de levardes 
em seguida às vossas comunidades a riqueza de quanto vivestes neste encontro 
internacional. Acompanho-vos com a minha bênção e, por favor, não vos es-
queçais de rezar por mim. Obrigado.
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