
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 27º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 06.10.2019

- A força da fé, condição para a missão.  
- Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
- As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e uma ecologia integral”
- Novena da 68ª Romaria de Fátima: Com Maria, enviados em missão – “Todos os dias anunciavam 
Jesus Cristo (Cfr. At 5,42)

Cor litúrgica: VERDE      Ano 41 - Nº 2419       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

(Observações: 1ª - ver simbologia re-
lativa ao mês das missões; 2ª - ver 
nota no final).

 1. RITOS
INICIAIS

A. --- hino da Ro-
maria deste ano, 
no final, ou: 
(Cantos dedica-
dos a Maria/18) 
/: 1. Apareceu 

aos pastorinhos, numa gruta da 
Iria,/ sobre uma azinheira, nossa 
mãe, virgem Maria./ O rosário 
em suas mãos e envolvida por 
um manto,/ uma imagem lumi-
nosa de beleza e de encanto. 

Ref. /:Ó mãe de Fátima, rogai 
por nós!/ Que em todas as famí-
lias reine o amor e a paz!:/

2. “Não tenham medo, Deus pro-
tege, é mais forte que a malda-
de,/ não reneguem sua fé e terão 
felicidade./ Conversão e sacrifí-
cio, penitência e oração/ e con-
sagrem as famílias ao Sagrado 
Coração.”

3. “A violência e a guerra devem 
logo acabar,/ rezem pela paz no 
mundo e a alegria vai voltar./ Nes-
ta vida, permaneçam bem unidos 
ao bom Deus/ e com Ele vivere-
mos para sempre lá nos céus!”

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

A. Amém.
P. A misericórdia infinita de Deus 

Pai, a ternura consoladora de Je-
sus Cristo e a chama do amor do 
Espírito Santo estejam convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos re-
uniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim.: Reunidos para a cele-
bração litúrgica dominical, já den-

tro da novena de nossa Romaria 
Diocesana de Fátima, renovamos 
nossa fé, força que nos sustenta 
na peregrinação da vida e condi-
ção indispensável para o compro-
misso de “batizados e enviados 
na Igreja de Cristo em missão no 
mundo”, como nos lembra este 
Mês Missionário Extraordinário, 
no qual inicia, neste domingo, a 
Assembleia Especial do Sínodo 
dos Bispos para a Pan-Amazônia. 

P. (... novena de Fátima / mês mis-
sionário / primeiro domingo do 
mês, oração pelas vocações e dia 
da partilha / até segunda-feira, se-
mana nacional da vida / terça-fei-
ra, dia do nascituro).

Ato penitencial
P. A novena e a Romaria anual de 

Fátima são oportunidade privile-
giada de unidade diocesana e de 
fortalecimento da fé. Peçamos que 
Deus purifique nossos corações 
com o seu perdão, para vivermos 
com proveito este tempo especial 
de sua graça e realizarmos melhor 
nossa missão.

L. Senhor, que nos chamais e en-
viais a anunciar vossa Palavra de 
vida a todos os povos, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos pedis o serviço 

humilde e gratuito a todos, tende 
piedade de nós.

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

especial das romarias para reno-
vação de nossa vida familiar e co-
munitária, tende piedade de nós.

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

ria...
A. Amém. 

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

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

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

2. Senhor Jesus, unigênito do 
Pai,/ nós vos damos graças por 
terdes vindo ao mundo,/ feito 
nosso irmão, sois o nosso reden-
tor.

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

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que nos conce-
deis no vosso imenso amor 
de Pai mais do que merece-
mos e pedimos, derramai so-
bre nós a vossa misericórdia, 
perdoando o que nos pesa na 
consciência e dando-nos mais 
do que ousamos pedir. PNSr-
JC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 27º DTC-C, p. 978-980).
Anim.: Pela fé, podemos ter um 

olhar diferente sobre a realidade 
que nos cerca, trabalhar pelo bem 
de todos, conscientes de que es-
taremos realizando nada mais do 
que a nossa missão.

1ª Leitura: Hab 1,2-3; 2,2-4
L. Leitura da Profecia de Haba-

cuc. 
Senhor, até quando clamarei, sem 

me atenderes?  Até quando devo 
gritar a ti: “Violência!”, sem 
me socorreres? Por que me fa-
zes ver iniquidades, quando tu 



mesmo vês a maldade? Destrui-
ções e prepotência estão à minha 
frente; reina a discussão, surge 
a discórdia. Respondeu-me o 
Senhor, dizendo: “Escreve esta 
visão, estende seus dizeres sobre 
tábuas, para que possa ser lida 
com facilidade. A visão refere-se 
a um prazo definido, mas tende 
para um desfecho, e não falha-
rá; se demorar, espera, pois ela 
virá com certeza, e não tardará. 
Quem não é correto, vai morrer, 
mas o justo viverá por sua fé”. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 94 (95)
S. Não fecheis o coração; ouvi vos-

so Deus! 
A. Não fecheis o coração; ouvi 

vosso Deus! (bis)
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria 

no Senhor,* aclamemos o Roche-
do que nos salva! - Ao seu encon-
tro caminhemos com louvores,* e 
com cantos de alegria o celebre-
mos!

2. - Vinde adoremos e prostremo-
-nos por terra,* e ajoelhemos ante 
o Deus que nos criou! = Porque 
ele é o nosso Deus, nosso Pastor,+ 
e nós somos o seu povo e seu re-
banho,* as ovelhas que conduz 
com sua mão. 

3. - Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
* “Não fecheis os corações como 
em Meriba, = como em Massa, 
no deserto, aquele dia,+ em que 
outrora vossos pais me provoca-
ram,* apesar de terem visto as mi-
nhas obras”. 

2ª Leitura: 2Tm 1,6-8.13-14
L. Segunda Carta de São Paulo a 

Timóteo.
Caríssimo: Exorto-te a reavivar a 

chama do dom de Deus que rece-
beste pela imposição das minhas 
mãos. Pois Deus não nos deu um 
espírito de timidez, mas de forta-
leza, de amor e sobriedade. Não 
te envergonhes do testemunho de 
Nosso Senhor nem de mim, seu 
prisioneiro, mas sofre comigo 
pelo Evangelho, fortificado pelo 
poder de Deus. Usa um compên-
dio das palavras sadias que de 
mim ouviste em matéria de fé e 
de amor em Cristo Jesus. Guarda 

o precioso depósito, com a ajuda 
do Espírito Santo que habita em 
nós. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 17,5-10
A. Aleluia... 
L. A Palavra do Senhor permanece 

para sempre; e esta é a Palavra 
que vos foi anunciada. 

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, os apóstolos 

disseram ao Senhor: “Aumenta a 
nossa fé!” O Senhor respondeu: 
“Se vós tivésseis fé, mesmo pe-
quena como um grão de mostar-
da, poderíeis dizer a esta amorei-
ra: ‘Arranca-te daqui e planta-te 
no mar’, e ela vos obedeceria. Se 
algum de vós tem um empregado 
que trabalha a terra ou cuida dos 
animais, por acaso vai dizer-lhe, 
quando ele volta do campo: ‘Vem 
depressa para a mesa?’ Pelo con-
trário, não vai dizer ao emprega-
do: ‘Prepara-me o jantar, cinge-te 
e serve-me, enquanto eu como e 
bebo; depois disso tu poderás co-
mer e beber?’ Será que vai agra-
decer ao empregado, porque fez 
o que lhe havia mandado? Assim 
também vós: quando tiverdes feito 
tudo o que vos mandaram, dizei: 
‘Somos servos inúteis; fizemos o 
que devíamos fazer’”. - Palavra 
da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. No clima orante da novena da 
Romaria, apresentemos a Deus 
nossas preces comunitárias. 

A. Deus de amor, escutai nossa 
súplica.

L. 1. Para vivermos intensamente a 
mensagem de oração, conversão e 
penitência de Nossa Senhora em 
Fátima, nós vos pedimos, ó Se-
nhor.

2. Para que o Mês Missionário Ex-
traordinário impulsione todos os 
cristãos no compromisso batis-
mal de anunciar e testemunhar o 
Evangelho, nós vos pedimos.

3. Para que a Mãe de Fátima ampa-
re os doentes e idosos e nos ajude 
a sermos solidários com eles, nós 
vos pedimos.

4. Para sermos sempre defensores 
e promotores da vida em todas as 
suas manifestações, especialmen-
te a humana, desde a concepção 
até seu fim natural, nós vos pedi-
mos.

5. Para que a Assembleia do Síno-
do dos Bispos da Pan-Amazônia, 
neste Mês Missionário Extraordi-
nário, abra “novos caminhos para 
a Igreja e para uma ecologia inte-
gral”, nós vos pedimos.

6. (...).
P. Na oração pelas vocações no pri-

meiro domingo de cada mês em 
nossa Diocese, rezemos: 

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

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com gratidão, apresente-

mos a Deus a vida dos missioná-
rios e dos colaboradores da nossa 
Romaria. 

A. (Nº 513) 1. Vivo ofertório de 
Maria, dando aquele “sim”, 
sempre até o fim,/ firme e fiel 
por toda a vida.

Ref. “Eis-me aqui, Senhor” Pai 
de bondade,/ “faça-se em mim 
tua vontade”.

2. Vivo ofertório deste povo, que 
no vinho e pão dá seu coração,/ 
com desejo grande de ser novo.

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

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

P. Acolhei, ó Deus, nós vos pe-
dimos, o sacrifício que insti-
tuístes e, pelos mistérios que 



celebramos em vossa honra, 
completai a santificação dos 
que salvastes. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
- Diversas Circunstâncias I – 

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

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

A. (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! Ho-
sana nas alturas!

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 Santo!
P. Na véspera de sua paixão, duran-

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

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

Eis o mistério da fé!
A. 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

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

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram 

na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida. 

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

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Pela comunhão eucarísti-

ca, alimentamos e confirmamos 
nossa fé que nos permite um novo 
olhar sobre a realidade na qual de-
vemos ser missionários. 

A. (Canto Lit. 2013, nº 11; cantos 
dedicados a Maria/15) /:Mãe, 
acreditaste! Mãe, tu és feliz!/ Fé 
em/ Deus proclamaste, todo o 
povo te bendiz!:/

1. Neste encontro que fazemos/ 
com o Cristo Salvador,/ renova-
mos a esperança,/ renovamos

o amor.
2. A Palavra é alimento,/ nos vi-

gora na missão./ Pão da vida é 
o sustento,/ manancial de salva-
ção.

3. Recebemos nova força,/ pro-
fessando nossa fé./ Com a boca 
proclamamos/ as verdades que 
Deus quer.

4. Encontramos Jesus Cristo/ no 
caminho, junto à cruz;/ e, com 
fé, o vislumbramos/ na manhã 
da nova luz.

5. Com a vida anunciamos/ que 
Jesus é o Salvador,/ mestre, sá-
bio da verdade,/ é o único Se-
nhor.
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P. OREMOS. Possamos, ó Deus 
onipotente, saciar-nos do pão 
celeste e inebriar-nos do vi-
nho sagrado, para que seja-
mos transformados naquele 
que agora recebemos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Com a proteção da Virgem 
Maria e a graça de Deus, pode-
remos viver nosso compromisso 
missionário na realidade urba-
na de nosso tempo, como servos 
passageiros, “servos inúteis”, mas 
que fazem o que lhes é indicado. 

A. (Canto Lit. 2011/14; cantos de-
dicados a Maria/14)) Ref. /:Ben-
dita és tu, Maria,/ Mãe da Famí-
lia e Mãe da Igreja!/ Que o teu 
amor nos guarde,/ nos fortaleça 
e nos proteja!/:

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus guie sempre vossos passos 

com a luz de sua Palavra; conser-
ve viva a chama da fé que rece-
bestes no batismo; vos mantenha 
fiéis e humildes no serviço aos 
irmãos. E que vos abençoe Deus 
Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

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

confissões; 18h, terço e missa no 
Sant.; 20h, procissão da Catedral 
ao Sant. e missa campal; quin-
ta-feira, dia da partilha (coleta 
de alimentos a serem doados a 
famílias necessitadas); sábado, 
procissão luminosa; todos os 
dias: confissões, das 14 às 22h; 

Para as crianças de 5 a 10 anos: 
espaço próprio todas as noites; 
romaria da criança: sáb., 12/10, 
09h, da Praça Jayme Lago (Bom-
beiros) ao Santuário, com missa. 
Levar: fraldas, roupa para crian-
ças, algum brinquedo, doces ou 
bolachas, para serem doados a 

crianças pobres. Progr. do dia 
da Romaria (13/10): - Missas 
no Santuário: 06h, 07h, 08h, 
12h30, 16h, 19h. Na Catedral: 
08h e 18h. Procissão e missa 
campal: 09h. Terço meditado 
na esplanada: 14h. Bênção com 
o Santíssimo, da saúde e dos 
objetos religiosos: 14h30.

Ministros: Presença do maior 
número possível para servir a 
sagrada comunhão em todas as 
tardes e noites da novena e no 
dia da romaria. 

‘Ave Maria’ nas Rádios – duran-
te a novena, às 18h, com reflexão 
sobre o enfoque de cada dia. / 
Romaria em Rádio e Internet: 
programação, informações, pelo 
site: www.diocesedeerexim.org.
br Missas, pela Rádio Virtual 
FM 104.7, pela Difusão AM 650 
e pela Aratiba AM 900 e seus si-
tes, bem como de outras, rádios-
-web, especialmente no dia da 
Romaria. 

Lembretes:
Deste domingo ao dia 27, As. Es-

pecial do Sínodo dos Bispos para 
a Região Pan-amazônica, no Va-
ticano, com o tema: “Amazônia, 
novos caminhos para a Igreja e 
para uma ecologia integral”. / - 
Seg.-feira, às 08h30, reunião dos 
representantes paroquiais do Ap. 
da Or., no Centro Dioc. de Past. 
/ - Terça-feira, Dia do Nascituro. 
/ - Quinta-feira, 08h30, reunião 
da Área Past. de Erechim, na 
sede par. Sta. Luzia, Atlântico. 
/ - Sábado, N. Sra. Aparecida - 
Romaria da Criança; reunião da 
coord. Dioc. da Past. da Juv. / - 
Domingo, 68ª Romaria Dioc. de 
Fátima, tema e lema, acima. 

Leituras da semana:
Dia 07, 2ªf, Nossa Sra. do Rosário: 

At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46ss; Lc 
1,26-38; Dia 08, 3ªf, Jn 3,1-10; 
Sl 129(130); Lc 10,38-42; Dia 
09, 4ªf, S. Dionísio e Comps. e 
S. João Leonardi: Jn 4,1-11;Sl 
85(86); Lc 11,1-4; Dia 10, 5ªf, 
Ml 3,13-20a; Sl 1,1-2.3.4 e 6 
(R/. Sl 39,5a); Lc 11,5-13; Dia 
11, 6ªf, S. João XIII: Jl 1,13-

15;2,1-2; Sl 9A(9); Lc 11,15-26; 
Dia 12, sáb., NOSSA SENHO-
RA DA CONCEIÇÃO APARE-
CIDA, Padroeira do Brasil: Est 
5,1b-2;7,2b-3; Sl 44(45); Ap 
12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11; 
dia 13, dom. 28º  do TC-C: 2Rs 
5,14-17; Sl 97(98); 2Tm 2,8-13; 
Lc 17,11-19; (Cura de dez lepro-
sos); na Romaria: Is 61,1-3; Ap 
12,1-6.13-17; Mt 28,16-20 (En-
vio missionário).

Hino da 68ª Romaria de Fátima 
– 2019 – Pe. José Carlos Sala

Ref.: Batizados e enviados em 
missão,/ com Maria, anunciar 
Jesus!

1. Ide ao mundo e pregai o Evan-
gelho/ a toda criatura.

2. Cantai louvores ao Senhor, to-
das as gentes,/ povos todos fes-
tejai-o!

3. Pois comprovado é seu amor 
para conosco,/ para sempre Ele 
é fiel! 

Mês Missionário
Extraordinário - MME

O Papa Francisco proclamou outu-
bro de 2019 como Mês Missioná-
rio Extraordinário com o objetivo 
de: “despertar em medida maior 
a consciência da missio ad gentes 
(“missão para os povos” ) e retomar 
com novo impulso a transformação 
missionária da vida e da pastoral”.

Observação: Em julho, foi en-
viada a seguinte observação aos 
padres e equipes de liturgia: Se-
guindo orientações litúrgicas e a 
prática de subsídios litúrgicos di-
versos, os ritos iniciais têm uma 
pequena alteração: inicia-se de 
imediato o canto, sem um mantra, 
e logo a saudação de quem presi-
de com uma sugestão de introdu-
ção ao aspecto litúrgico celebrado 
e referência a algumas realidades 
a se ter presente. É importante que 
seja breve, sem muitas referências 
pessoais. Agora, acrescenta-se: a 
motivação para o aspecto litúrgi-
co celebrado pode ser feita pelo 
animador e o presidente continua 
com a referência a algumas reali-
dades a se ter presente.

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


1. RITOS
INICIAIS

 A. (Hino da Ro-
maria, final deste 
folheto)
Ou: 
(Canto Lit. 
2016/16 e cantos 

de Maria/16) 1. Uma mensagem 
de paz/ ressoa com ternura em 
nosso coração./ É Deus a nos 
falar:/ “ó meus amados filhos, 
vinde à oração!”

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

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

3. Um só é o Senhor,/ Deus e Pai de 
todos, nosso Criador./ Nele somos 
irmãos,/vivamos a unidade em la-
ços de amor. 

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, Divino Missio-
nário do Pai, nascido da Virgem 
Maria por obra do Espírito Santo, 
estejam convosco.

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

Aspecto celebrado
e a vida na liturgia

P. ou Anim.: Como esteve reuni-
da com os Apóstolos aguardando 
a vinda do Espírito Santo, a Vir-
gem Maria nos reúne em Romaria 
Diocesana para fortalecer-nos no 
compromisso de anunciar todos 
os dias seu Filho Jesus Cristo, 
como “batizados e enviados na 
Igreja em missão no mundo”. Vi-
vemos nossa Romaria em comu-
nhão com a Assembleia Especial 

Comunidade em Oração 
Liturgia para 65ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima – 13.10.2019

- “Com Maria, enviados em missão” – “Todos os dias anunciavam Jesus Cristo” (Cfr. 5,42)
- Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
- As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e uma ecologia 
integral”
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do Sínodo dos Bispos para a Pan-
-Amazônia, em busca de novos 
caminhos para a região e de uma 
ecologia integral.

P. (... romaria de Fátima no Mês 
Missionário Extraordinário; in-
tenções gerais da romaria e pes-
soais dos romeiros / voluntários 
da Romaria / sábado próximo, 
Missão Diocesana na comunidade 
Sagrado Coração de Jesus, Polí-
gono 21 abril, Paróquia São Cris-
tóvão de Erechim ...). 

Ato penitencial 
P. Certamente, lembramos bem que 

a Virgem Maria, Mãe da Igreja, 
em Fátima, nos pediu a conversão 
sincera, a prática da oração, a bus-
ca da reconciliação e da paz. Tal-
vez nem sempre vivamos o que 
nos pediu. Peçamos que ela inter-
ceda o perdão de Deus para nós. 

L. Senhor, que dais a maior prova de 
amor quando perdoais e vos com-
padeceis, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que sempre agistes movi-

do por misericórdia e compaixão, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos pedis para ser-

mos misericordiosos como o Pai, 
tende piedade de nós.

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

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

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

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

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos,/ damos 

glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, que por 
misericordioso desígnio de 
redenção escolhestes a Vir-
gem Maria, vossa humilde 
serva para Mãe e discípula 
de Cristo, concedei-nos que, 
olhando continuamente para 
ela, nos dediquemos de todo 
coração ao vosso serviço e 
trabalhemos amorosamente 
pela salvação de todas as pes-
soas. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Jesus Cristo, nascido da Vir-

gem Maria, a mulher vestida de 
sol, é o ungido de Deus pelo Es-
pírito Santo, que nos confia a mis-
são dele recebida.

1ª Leitura: Is 61,1-3
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
O Espírito do Senhor Deus está 

sobre mim, porque o Senhor me 
ungiu; enviou-me para dar a 
boa-nova aos humildes, curar as 
feridas da alma, pregar a reden-
ção para os cativos e a liberdade 
para os que estão presos; para 
proclamar o tempo da graça do 
Senhor e o dia vingança do nosso 
Deus; para consolar todos os que 



choram, para reservar e dar aos 
que sofrem por Sião uma coroa, 
em vez de cinza, o óleo da ale-
gria, em vez de aflição. Palavra 
do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo
S. Senhor, eu cantarei eternamente 

o vosso amor!
A. Senhor, eu cantarei eterna-

mente o vosso amor!
S. 1. Eu firmei uma aliança com meu 

servo, meu eleito,* e eu fiz um ju-
ramento a Davi, meu servidor: 
Para sempre, no teu trono, firmarei 
tua linhagem.* de geração em ge-
ração garantirei o teu reinado!

2. Quão feliz é aquele povo que co-
nhece a alegria:* seguirá pelo ca-
minho, sempre à luz de vossa face!

Exultará de alegria em vosso nome 
dia a dia,* e com grande entusias-
mo exaltará vossa justiça.

3. Ele então me invocará: “Ó Se-
nhor, vós sois meu Pai,* sois meu 
Deus, sois meu Rochedo onde 
encontro a salvação!” Guarda-
rei eternamente para ele a minha 
graça* e com ele firmarei minha 
aliança indissolúvel.

2ª Leitura: Ap 12,1-6a.13a-15-16a
(Lec.Dom., 1045)

L. Leitura do Livro do Apocalipse 
de São João.

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 estre-
las. E ela deu à luz um filho ho-
mem, que veio para governar to-
das as nações com cetro de ferro. 
Mas o Filho foi levado para jun-
to de Deus e do seu trono. A mu-
lher fugiu para o deserto, onde 
Deus lhe tinha preparado um 
lugar, para que aí fosse alimen-
tada. Quando viu que tinha sido 
expulso para a terra, o dragão 
começou a perseguir a mulher 
que tinha dado à luz o menino. 
A serpente, então, vomitou como 
um rio de água atrás da mulher, 
a fim de a submergir. A terra, po-
rém, veio em socorro da mulher.  
- Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 28,16-20
(Lec.Dom., 216) 

A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia!:/

S. Ide ao mundo, ensinai aos povos to-
dos; convosco estarei, todos os dias, 
até o fim dos tempos, diz Jesus.

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

Jesus cristo segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor. 
P. Naquele tempo, os onze discípu-

los foram para a Galileia, ao mon-
te que Jesus lhes tinha indicado. 
Quando viram Jesus, prostraram-
-se diante dele. Ainda assim alguns 
duvidaram. Então Jesus aproxi-
mou-se e falou: “Toda a autori-
dade me foi dada no céu e sobre a 
terra. Portanto, ide e fazei discípu-
los meus todos os povos, batizan-
do-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, e ensinando-os 
a observar tudo o que vos ordenei! 
Eis que eu estarei convosco todos 
os dias, até ao fim do mundo”. - 
Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso...

A. (Lá ou Dó) Maria, Senhora de 
Nazaré,/ aumenta a luz de nossa 
fé! 

Oração dos fiéis
P. Neste tempo especial de oração 

motivado por diversas romarias 
em nosso País, apresentemos a 
Deus Pai nossas preces comuni-
tárias por intercessão de Maria, a 
Mãe de Cristo, Mãe e Modelo da 
Igreja. 

A. (198) Por Maria, escutai/ nos-
sa prece, Senhor!

L. 1. Para vivermos intensamente a 
mensagem de oração, conversão e 
penitência de Nossa Senhora em 
Fátima, nós vos pedimos, ó Se-
nhor.

2. Para que o Mês Missionário Ex-
traordinário impulsione todos os 
cristãos no compromisso batis-
mal de anunciar e testemunhar o 
Evangelho, nós vos pedimos.

3. Para que a Mãe de Fátima ampa-
re os doentes e idosos e nos ajude 
a sermos solidários com eles, nós 
vos pedimos.

4. Para que olheis com carinho as 
intenções e necessidades de cada 
romeiro, nós vos pedimos. 

5. Para que abençoeis e recompen-
seis os trabalhadores e colabora-
dores da Romaria, nós vos pedi-
mos.  

6. Para que este Mês Missionário 
Extraordinário nos ajude a tes-
temunhar com ardor renovado a 
alegria do Evangelho na família, 
na comunidade eclesial, no am-
biente de trabalho e em outros se-
tores, nós vos pedimos. 

7. Para que a Assembleia do Síno-
do dos Bispos da Pan-Amazônia, 
tendo presente as consultas feitas 
a muitos grupos, confirme suges-
tões de “novos caminhos para a 
Igreja e para uma ecologia inte-
gral”, nós vos pedimos:

P. Ó Deus, vosso Filho Jesus Cristo, 
ressuscitado dentre os mortos, nos 
confiou o mandato missionário de 
fazer discípulos todos os povos. 
Concedei-nos a graça de sermos 
testemunhas do Evangelho, cora-
josos e vigilantes, para que a mis-
são confiada à Igreja, ainda longe 
de estar realizada, encontre novas 
e eficazes expressões que levem 
vida e luz ao mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, com 

o pão e o vinho, a oração, as ne-
cessidades e os gestos de genero-
sidade dos devotos de Maria na 
novena e nesta Romaria de Fáti-
ma. 

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

2. Nós vamos renovar este sacri-
fício de Jesus:/ morte e ressur-



reição,/ vida que brotou de sua 
oferta na cruz./ Mãe, vem nos 
ensinar a fazer da vida uma 
oblação:/ Culto agradável a 
Deus/ é fazer a oferta do pró-
prio coração. 

P. Acolhei benignamente, Se-
nhor, as súplicas e dons que 
Vos oferecemos na comemo-
ração da Virgem Maria, dócil 
serva totalmente dedicada ao 
vosso serviço. Concedei que 
nos ofereçamos a nós mes-
mos como vítima agradável a 
vossos olhos. Por Cristo, nos-
so Senhor. 

A. Amém.

Oração Eucarística V
- Missal, p. 496 

- Prefácio Santa Maria, Serva do 
Senhor (Missas de N. Sra., p. 129)

Na verdade, Pai santo, é nosso de-
ver dar-Vos graças, é nossa sal-
vação dar-Vos glória, em todo 
tempo e lugar. Vós vos agradastes 
singularmente da Virgem Maria; 
pois ela, abraçando vossa vontade 
salvadora, se devotou totalmente 
à obra de vosso Filho, servindo 
fielmente ao mistério da reden-
ção. Porque plenamente serviu a 
Cristo vós muito a honrastes; e a 
que se proclamou serva humilde, 
como rainha gloriosa a exaltastes 
junto do Filho, a quem pede be-
nigna por nós como servidora da 
piedade. Por isso, com a multidão 
dos Anjos e dos Santos, Vos lou-
vamos sem cessar, cantando (di-
zendo) a uma só voz:

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

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

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

 P. Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, vi-
vendo conosco no Cristo, falando 
conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as 
nossas ofertas se mudem no Cor-
po † e no Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!

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

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

Tudo isto é mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

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

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

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Ao enviar ao mundo seus 

discípulos com o mandato missio-
nário, Cristo prometeu estar com 
eles até o fim dos tempos. Na Eu-
caristia, Ele se dá como alimento 
para sustentá-los na missão.

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Saciados com o 
alimento espiritual, nesta Ro-
maria Diocesana, humilde-
mente Vos pedimos, Senhor, 
que imitando sempre a Vir-
gem Maria, nos dediquemos 
à missão da Igreja e sintamos 
alegria no vosso serviço. Por 
Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Nesta Romaria, somos en-

viados com Maria em missão para 
anunciar seu Filho Jesus Cristo 
todos os dias de nossa vida onde 
quer que nos encontremos. 

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

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

conceda saúde, paz e ardor apos-
tólico para serdes missionários do 
Reino em vossa família, em vossa 
comunidade e na participação nas 
atividades da Igreja onde ela mais 
deve levar o Evangelho em nos-
sos dias. E que vos abençoe Deus 
Criador e Providente, 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. 

(Hino da 68ª Romaria de Fátima 
– 2019 – Pe. José Carlos Sala

Ref.: Batizados e enviados em mis-
são,/ com Maria, anunciar Jesus!

1. Ide ao mundo e pregai o Evan-
gelho/ a toda criatura.

2. Cantai louvores ao Senhor, to-
das as gentes,/ povos todos fes-
tejai-o!

3. Pois comprovado é seu amor 
para conosco,/ para sempre Ele 
é fiel! 

(Canto Lit. 2017/18; Cantos de Ma-
ria/18) 1. Apareceu aos pastori-
nhos, numa gruta da Iria,/ sobre 
uma azinheira, nossa mãe, vir-
gem Maria./ O rosário em suas 
mãos e envolvida por um man-
to,/ uma imagem luminosa de 
beleza e de encanto. 

Ref. /:Ó mãe de Fátima, rogai 
por nós!/ Que em todas as famí-
lias reinem o amor e a paz!:/

2. “Não tenham medo, Deus pro-
tege, é mais forte que a malda-
de,/ não reneguem sua fé e terão 
felicidade./ Conversão e sacrifí-
cio, penitência e oração/ e con-
sagrem as famílias ao Sagrado 
Coração.”

3. “A violência e a guerra devem 
logo acabar,/ rezem pela paz no 
mundo e a alegria vai voltar./ 
Nesta vida, permaneçam bem 
unidos ao bom Deus/ e com Ele 
viveremos para sempre lá nos 
céus!”

4. O centenário que recorda a 
visita de Maria/ nas aparições 
em Fátima, celebramos, na ale-
gria./ Contemplamos a ternura, 
o carinho, a compaixão./ A mãe 
guarda os seus filhos no seu 
grande coração!

Lembretes:
- De quinta-feira a domingo, 55ª 

Assembleia Nac. do Mov. de 
Cursilho de Cristandade, no 
Centro Sag. Família, São Paulo. 

- Sexta-feira, às 19h, reunião do 
Setor das Past. Sociais, no Centro 
Dioc.; na mesma hora, crismas na 
igreja Sta. Teresinha, Estação.

- Sábado, Missão Diocesana na 
comunidade Sag. Cor. de Jesus, 
Polígono 21 abril, Par. S. Cristó-
vão de Erechim – com participa-
ção da Infância e Adolescência 
Missionária. 

20, Dia Mundial das Missões e da 

Pontifícia Obra da Infância Mis-
sionária, com orações, pregações 
e coleta em favor das Missões; 
Dia Nacional da Juventude;

Dia Mundial das Missões
Dentro do Mês Missionário Ex-

traordinário ganha especial signifi-
cado o Dia Mundial das Missões, 
no próximo domingo, dia 20. Nele, 
todos são convidados a orações 
especiais pelas missões, reflexão 
sobre a atividade missionária da 
Igreja e coleta em favor da mesma.

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, S. Calixto I: Rm 1,1-

7; Sl 97(98); Lc 11,29-32; dia 
15, 3ªf, Sta. Teresa de Jesus: Rm 
1,16-25; Sl 18(19); Lc 11,37-41; 
dia 16, 4ªf, Sta. Edviges, Sta. 
Margarida Maria Alacoque: Rm 
2,1-11; Sl 61(62); Lc 11,42-46; 
dia 17, 5ªf, Sto. Inácio de Antio-
quia: Rm 3,21-30; Sl 129(130); 
Lc 11,47-54; dia 18, 6ªf, S. Lu-
cas Evangelista: 2Tm 4,10-17b; 
Sl 144(145); Lc 10,1-9; dia 19, 
sáb, Ss. João de Brébeuf, Isaac 
Jogues Presbs. e Comps. Mts., S. 
Paulo da Cruz: Rm 4,13.16-18; 
Sl 104(105); Lc 12,8-12; dia 20, 
dom., 29º do TC-C Dia Mun-
dial das Missões e da Obra 
Pontifícia da Infância Missio-
nária. Ex 17,8-13; Sl 120(121); 
2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 (Juiz 
iníquo e viúva).

Site da Diocese de Erexim: 
www.diocesedeerexim.org.br
 apresenta este folheto, o Jor-
nal Comunicação Diocesana, 
caderno das celebrações do-
minicais da Palavra, artigos, 
documentos, informações 
diárias, relação das paróquias 
e padres.... / Livraria Dioce-
sana, no Centro de Pastoral 
e Administração, Av. Sete de 
Setembro, 1251 – bíblias, li-
vros diversos, cartões, carta-
zes, objetos religiosos (cru-
cifixos, terços, escapulários, 
medalhas, correntinhas, cáli-
ces, cibórios, galhetas...)

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

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

A. Amém.
P. Que a graça, a paz e o ardor mis-

sionário de nosso Senhor Jesus 
Cristo, enviado pelo Pai com a 
força do Espírito Santo para anun-
ciar a boa nova da salvação a to-
dos os povos, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. Anim.: A graça especial da ro-
maria anual, vivida domingo 
passado, fortalece nossa unidade 
diocesana, confirma a fé, revigora 
o espírito missionário e aprofunda 
a oração. Na oração, insistente e 
humilde, encontramos forças para 
vencer as dificuldades, sermos 
solidários com os injustiçados e 
participarmos da missão da Igre-
ja, compromisso de todo batizado, 
como lembra este Dia Mundial 
das Missões.

P. (... Mês Missionário Extraordi-
nário / Assembleia Especial do 
Sínodo dos Bispos para a Amazô-
nia / ...).

Ato penitencial
P. Em nossas necessidades, pedi-

mos com insistência a ajuda de 
Deus e esperamos ser por Ele 
atendidos.  Nem sempre, porém, 
escutamos o que Ele nos pede e 
nem os clamores dos irmãos, es-
pecialmente dos pobres e dos in-
justiçados. Peçamos o perdão de 
Deus. (Pausa).

L. Senhor, que acolheis a súplica 
confiante dos que colocam em 
Vós o seu refúgio, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que com frequência vos 

retiráveis à montanha para orar, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos ensinastes a ora-

ção humilde e perseverante, tende 
piedade de nós.

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

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

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

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

- Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai, Vós 
que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós,/ Vós que 
tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

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

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, dai-nos a graça 
de estar sempre ao vosso dis-
por e vos servir de todo o co-
ração. PNSrJC...

Ou (Missal, p. 903): Ó Deus, 
quisestes que a vossa Igreja 
fosse o sacramento da salva-
ção para todas as nações, a 
fim de que a obra do Salva-
dor continuasse até o fim dos 
tempos. Despertai nos cora-
ções dos vossos fiéis a cons-
ciência de que são chamados 
a trabalhar pela salvação da 
humanidade até que de todos 
os povos surja e cresça para 
vós uma só família e um só 
povo. PNSrJC...

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
 (Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 29º DTC-C, p. 984-986).
Anim.: A oração insistente e a Pa-

lavra de Deus transformam nossa 
vida, tornam-nos sensíveis aos 
sofrimentos dos outros no mundo 
da indiferença e sustenta os mis-
sionários. 

1ª Leitura: Ex 17,8-13
L. Leitura do Livro do Êxodo. 
Naqueles dias, os amalecitas vie-

ram atacar Israel em Rafidim. 
Moisés disse a Josué: “Escolhe 
alguns homens e vai combater 
contra os amalecitas. Amanhã 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 29º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 20.10.2019

- Deus ouve sempre o clamor confiante de quem sofre. 
- Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
- Dia Mundial das Missões e da Infância e Adolescência Missionária
- As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e uma ecologia 
integral”
Cor litúrgica: VERDE        Ano 41 - Nº 2421       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



estarei, de pé, no alto da colina, 
com a vara de Deus na mão”. 
Josué fez o que Moisés lhe tinha 
mandado e combateu os amaleci-
tas. Moisés, Aarão e Ur subiram 
ao topo da colina. E, enquanto 
Moisés conservava a mão levan-
tada, Israel vencia; quando abai-
xava a mão, vencia Amalec. Ora, 
as mãos de Moisés tornaram-se 
pesadas. Pegando então uma pe-
dra, colocaram-na debaixo dele 
para que se sentasse, e Aarão e 
Ur, um de cada lado sustentavam 
as mãos de Moisés. Assim, suas 
mãos não se fatigaram até ao pôr 
do sol, e Josué derrotou Amalec e 
sua gente a fio de espada. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 120(121)
S. Do Senhor é que me vem o meu 

socorro,* do Senhor que fez o céu 
e fez a terra.

A. Do Senhor é que me vem o 
meu socorro,* do Senhor que 
fez o céu e fez a terra.

S. 1. - Eu levanto os meus olhos 
para os montes: * de onde pode 
vir o meu socorro?  - Do Senhor 
é que me vem o meu socorro,* do 
Senhor que fez o céu e fez a terra!

2. - Ele não deixa tropeçarem os 
meus pés,* e não dorme quem te 
guarda e te vigia. - Oh! não! Ele 
não dorme e nem cochila,* aquele 
que é o guarda de Israel!

3. - O Senhor é o teu guarda, o teu 
vigia,* é uma sombra protetora à 
tua direita. - Não vai ferir-te o sol 
durante o dia,* nem a lua através 
de toda a noite. 

4. O Senhor te guardará de todo o 
mal,* ele mesmo vai cuidar da tua 
vida! - Deus te guarda na partida e 
na chegada.* Ele te guarda desde 
agora e para sempre!

2ª Leitura: 2Tm 3,14-4,2
L. Leitura da segunda carta de 

São Paulo a Timóteo. 
Caríssimo: Permanece firme na-

quilo que aprendeste e aceitaste 
como verdade; tu sabes de quem 
o aprendeste. Desde a infância 
conheces as Sagradas Escritu-
ras: elas têm o poder de te comu-
nicar a sabedoria que conduz à 
salvação pela fé em Cristo Jesus. 

Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir e para 
educar na justiça, a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito e 
qualificado para toda boa obra. 
Diante de Deus e de Cristo Jesus, 
que há de vir a julgar os vivos e 
os mortos, e em virtude da sua 
manifestação gloriosa e do seu 
Reino, eu te peço com insistên-
cia: proclama a palavra, insiste 
oportuna e importunamente, ar-
gumenta, repreende, aconselha, 
com toda a paciência e doutrina. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 18,1-8
A. Aleluia...
S. A Palavra de Deus é viva e efi-

caz, em suas ações; penetrando 
os sentimentos, vai ao íntimo dos 
corações.

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 contou 

aos discípulos uma parábola, 
para mostrar-lhes a necessidade 
de rezar sempre, e nunca desis-
tir, dizendo: “Numa cidade havia 
um juiz que não temia a Deus, e 
não respeitava homem algum. Na 
mesma cidade havia uma viúva, 
que vinha à procura do juiz, pe-
dindo: ‘Faze-me justiça contra o 
meu adversário!’ Durante muito 
tempo, o juiz se recusou. Por fim, 
ele pensou: ‘Eu não temo a Deus, 
e não respeito homem algum. Mas 
esta viúva já me está aborrecen-
do. Vou fazer-lhe justiça, para que 
ela não venha a agredir-me!’” E 
o Senhor acrescentou: “Escutai o 
que diz este juiz injusto. E Deus, 
não fará justiça aos seus escolhi-
dos, que dia e noite gritam por 
ele? Será que vai fazê-los espe-
rar? Eu vos digo que Deus lhes 
fará justiça bem depressa. Mas 
o Filho do homem, quando vier, 
será que ainda vai encontrar fé 
sobre a terra?” - Palavra da Sal-
vação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus 
Pai, poder e ternura/ que toda 
criatura governa. Amém!/ 
Amém! Aleluia! Por Deus fomos 
feitos/ à sua imagem, pra sem-
pre. Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de 
Deus/ que deu sua vida por nós. 
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é 
o Senhor./ Pois ressuscitou para 
sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade 
e amor/ que o Cristo mandou 
sobre nós. Amém!/ Amém! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Conscientes de sermos batizados 

e enviados em missão e da neces-
sidade da graça de Deus para rea-
lizá-la, com humildade e confian-
ça, apresentemos nossas preces a 
Deus que sempre ampara quem 
coloca nele sua segurança.

A. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e 
salvação.

L. 1. Para que a Igreja realize com 
fidelidade e bons frutos a missão 
de anunciar a alegria do Evange-
lho a todos os povos, nós vos pe-
dimos: 

2. Para que todos os batizados rea-
lizem seu compromisso missioná-
rio na família, na comunidade e 
nos ambientes em que atuam, nós 
vos pedimos:

3. Para que os missionários e mis-
sionárias perseguidos por causa 
do Evangelho permaneçam firmes 
na missão, nós vos pedimos:

4. Para que este Mês Missioná-
rio Extraordinário suscite muitas 
iniciativas de cooperação com a 
evangelização onde Cristo não é 
conhecido ou onde a vida cristã 
enfraqueceu, nós vos pedimos:

5. Por todos os que atuam no po-
der judiciário em seus diversos 
níveis, a fim de que julguem com 
justiça e rapidez todas as questões 
apresentadas, nós vos pedimos:

6. Para cultivarmos sempre a ora-
ção e a doação de recursos para 
a obra missionária, nós vos pedi-
mos:

7. ...
P. Ó Deus nosso Pai, vosso Filho 



Jesus Cristo, ressuscitado dentre 
os mortos, confiou-nos a missão 
de anunciar vosso amor a todos 
os povos. Concedei-nos a graça 
de sermos testemunhas do Evan-
gelho, corajosos e vigilantes, para 
que a missão confiada à Igreja, 
ainda longe de estar realizada, 
encontre novas e eficazes expres-
sões que levem vida e luz ao mun-
do. Por Cristo, Nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Coloquemos no altar a so-

lidariedade de muitos com os que 
não são atendidos em suas justas 
demandas e a oração dos que não 
têm outro recurso para ajudar os 
missionários. Na coleta, façamos 
nossa doação para as missões.

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

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

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

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

P. Orai, irmãos 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. Dai-nos, ó Deus, usar os vos-
sos dons servindo-vos com li-
berdade, para que, purificados 
pela vossa graça, sejamos re-
novados pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra. 
Por Cristo, Nosso Senhor.

Ou: Ó Deus, fazei que suba à 
vossa presença e seja aceita a 
oferenda da Igreja suplican-
te, que a gloriosa paixão do 
vosso Filho tornou agradável 
para a salvação do mundo in-

teiro. Por Cristo, Nosso Se-
nhor.

A. Amém.  

Oração eucarística
Diversas Circ. IV

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

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

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

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

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

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, duran-

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

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

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

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

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

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

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

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

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

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

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

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

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Cristo, sempre atento às 

necessidades de cada discípulo 
missionário seu, se oferece em 
alimento para sustentar a todos no 
compromisso pela justiça.  

A. (Nº 299) 1. Jesus, o pão da vida, 
nasceu pra ser um rei,/ mas veio 
pequenino, sujeito a uma lei./ 
Convive com os pobres, se torna 
nosso igual/ e ensina os valores 
de um reino ideal.

Ref. Na festa da partilha, Jesus, 
és nosso pão,/ presença que 
anuncia a mesa dos irmãos!/ Se 
houver acesso igual aos bens do 
nosso chão,/ justiça e paz, na 
terra, então, se abraçarão!

2. Não vim pra ser servido; eu 
vim pra lhes servir/ e dou o pão 
dos fortes a quem quer me se-
guir./ Lavei os pés de todos e sou 
o seu Senhor,/ quem tem autori-

dade, se faça servidor!
3. Pra colaboradores, Jesus não 

escolheu/ os grandes e doutores 
que o mando corrompeu,/ mas 
pobres, que a verdade do reino 
fascinou, lhes deu autoridade, e 
neles confiou.

4. E diante de Pilatos, Jesus vai 
afirmar:/ o reino da verdade, eu 
vim testemunhar./ Se tens autori-
dade, foi Deus que concedeu,/ não 
vás fazer mau uso de um dom que 
não é teu!

5. Com Cristo e os irmãos nós 
viemos comungar/ e a força des-
ta ceia nos há de transformar./ 
Queremos ser um povo, formar 
feliz nação,/ em que justiça e 
paz – no amor – se abraçarão.

P. OREMOS. Dai-nos, ó Deus, 
colher os frutos da nossa par-
ticipação na eucaristia para 
que, auxiliados pelos bens 
terrenos, possamos conhecer 
os valores eternos. Por Cristo, 
Nosso Senhor.

Ou: Ó Deus, santificai-nos pela 
comunhão na vossa mesa e 
fazei que as nações recebam 
com alegria, pelo sacramen-
to da vossa Igreja, a salvação 
realizada na cruz. Por Cristo, 
Nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Procuremos erguer sempre 
nossas mãos em oração, como nos 
pede a liturgia de hoje e que nos 
sustenta na missão.

A. (Cantos a Maria/19) Ref. Que 
a graça de Deus cresça em nós, 
sem cessar! E de ti, nosso Pai, 
venha o Espírito Santo de amor, 
pra gerar e formar Cristo em 
nós!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus confirme os vossos cora-

ções e os fortaleça com sua gra-
ça, para serdes fiéis na oração e 
sinceros no amor fraterno. E que 
vos abençoe Deus todo-poderoso 
e fonte da vida: Pai e Filho e Es-
pírito Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Se-

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

A. Graças a Deus.

 Lembretes:
- seg.-feira, às19h, reunião da 

Coord. de Past. ampliada, no 
Centro Dioc.

- Terça-feira, às 08h30, retiro da 
Cáritas, no Sem.de Fátima; 09h, 
reunião da Prov. Eclesiástica de 
Passo Fundo, em Passo Fundo.

- Sexta-feira, 09h às 15h, 4º en-
contro voc. do ano, no Sem. de 
Fátima para meninos e meninas; 
14h30, tarde de oração do Ap. da 
Or. das Paróquias da cidade de 
Erexim, na Cat. S. José.

- Sábado, casamento coletivo em 
Viadutos.

- Domingo, Dia Nacional da Ju-
ventude; festa da padroeira na 
igreja N. Sra. Aparecida, Bairro 
Bela Vista, Erechim; às 09h30, 
crismas na igreja Santa Isabel da 
Hungria, Três Arroio; conclusão 
da Assembleia Especial do Sí-
nodo dos Bispos para a Região 
Pan-amazônica.

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf: Rm 4,20-25; Cânt.; 

Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R/.cf. 
68); Lc 12,13-21; dia 22, 3ªf, 
S. João Paulo II: Rm 5,12.15b.
17-19.20b-21; Sl 39(40); Lc 
12,35-38; dia 23, 4ªf, S. João 
de Capistrano: Rm 6,12-18; Sl 
123(124); Lc 12,39-48; dia 24, 
5ªf: Sto. Antônio Maria Claret: 
Rm 6,19-23; Sl 1,1-2.3.4.6(R/.Sl 
39,5a); Lc 12,49-53; dia 25, 6ªf, 
Sto. Antônio de Sant´Ana Gal-
vão: Rm 7,18-25a; Sl 118(119); 
Lc 12,54-59; dia 26, sáb.: Rm 
8,1-11; Sl 23(24); Lc 13,1-9; dia 
27, dom., 30º do TC-C: Eclo 
35,15b-17.20-22a; Sl 33(34); 
2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 ( 
O fariseu e o publicano).

Recursos para
a Evangelização:

Para realizar sua missão, a Igreja 
precisa também de recursos fi-
nanceiros, obtidos pelas coletas 

e pelo dízimo, prática da partilha 
iluminada pela fé, sinal concreto 
da compreensão do sentido de ser 
comunidade. O Dízimo é a par-
ticipação de todos na caminhada 

da Igreja.



1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 48) Ref. 
Venham todos! 
É o Pai quem 
convida/ para a 
prece, a renún-
cia, o amor!/ 

Tua morte, que é fonte de vida,/ 
celebramos, contritos, Senhor!

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

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

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

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

A. Amém.
P. Que o amor e a bondade de Deus 

Pai, o amor de Jesus Cristo, luz 
para todos os povos, 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. ou Anim. Reunidos na fé em 
Jesus Cristo, celebramos o amor 
misericordioso de Deus que am-
para a todos e escuta o grito do 
pobre que a Ele se confia. Com 
sua graça, poderemos cultivar a 
oração verdadeira e a solidarie-
dade com todos, especialmente 
com os descartados da sociedade. 
Assim celebrando, seremos justi-
ficados diante de Deus, que nos 
quer misericordiosos como Ele o 
é conosco.  

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 30º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 27.10.2019

- A oração e atitudes que justificam diante de Deus
- Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
- As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e uma ecologia 
integral”

Cor litúrgica: VERDE           Ano 41 - Nº 2422         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

P. (... conclusão da Assembleia do 
Sínodo dos Bispos para a Pan-
-Amazônia / último domingo do 
Mês Missionário Extraordinário 
/ Dia Nacional da Juventude – 
tema: “Juventude e Políticas Pú-
blicas: uma história nos chama à 
civilização amor” e lema: “Em 
vim para que todos tenham vida” 
(Jo 10,10), / ...).

Ato penitencial
P. Agrada a Deus a oração que bro-

ta de um coração humilde e sen-
sível com a situação dos irmãos e 
irmãs, especialmente com os mais 
sofridos e necessitados. Peçamos 
que Ele nos purifique e nos per-
doe de qualquer falta a fim de po-
dermos retornar justificados desta 
celebração. (Pausa).

L. Senhor, que nos indicais a hu-
mildade e a solidariedade com os 
irmãos e irmãs para a oração ver-
dadeira, tende piedade.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sempre vos colo-

castes ao lado dos empobrecidos, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que atendeis a súplica 

de quem confia na vossa justiça 
e espera a vossa salvação, tende 
piedade de nós.

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

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

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

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

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 mun-
do,/ 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.

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

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 30º DTC-C, p. 987-989).
Anim.: Deus é misericordioso com 

todos e não faz discriminação, 
acolhe a oração feita com humil-
dade, acompanhada de solicitude 
com os irmãos e irmãs, especial-
mente os mais sofridos. 

Leitura Eclo 35,15b-17.20-22a
L. Leitura do Livro do Eclesiásti-

co.
O Senhor é um juiz que não faz 

discriminação de pessoas. Ele 
não é parcial em prejuízo do po-
bre, mas escuta, sim, as súplicas 
dos oprimidos; jamais despreza a 
súplica do órfão, nem da viúva, 
quando desabafa suas mágoas. 
Quem serve a Deus como ele o 
quer, será bem acolhido e suas 
súplicas subirão até as nuvens. 
A prece do humilde atravessa as 
nuvens: enquanto não chegar 
não terá repouso; e não descan-
sará até que o Altíssimo inter-
venha, faça justiça aos justos e 



execute o julgamento. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33(34)
S. O pobre clama a Deus e ele es-

cuta: o Senhor liberta a vida dos 
seus servos.

A. O pobre clama a Deus e ele es-
cuta: o Senhor liberta a vida dos 
seus servos.

S.1. - Bendirei o Senhor Deus em 
todo o tempo,* seu louvor estará 
sempre em minha boca. - Minha 
alma se gloria no Senhor;* que 
ouçam os humildes e se alegrem!

2. - Mas ele volta a sua face contra 
os maus,* para da terra apagar sua 
lembrança. - Clamam os justos, e 
o Senhor bondoso escuta * e de 
todas as angústias os liberta. 

3. - Do coração atribulado ele está 
perto * e conforta os de espírito 
abatido. - Mas o Senhor liberta a 
vida dos seus servos,* e castigado 
não será quem nele espera. 

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.16-18
L. Leitura da segunda Carta de 

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

estou para ser oferecido em sa-
crifício; aproxima-se o momen-
to de minha partida. Combati o 
bom combate, completei a cor-
rida, guardei a fé. Agora está 
reservada para mim a coroa da 
justiça, que o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele dia; e não so-
mente a mim, mas também a 
todos que esperam com amor a 
sua manifestação gloriosa. Na 
minha primeira defesa, ninguém 
me assistiu; todos me abando-
naram. Oxalá que não lhes seja 
levado em conta. Mas o Senhor 
esteve a meu lado e me deu for-
ças; ele fez com que a mensagem 
fosse anunciada por mim inte-
gralmente, e ouvida por todas 
as nações; e eu fui libertado da 
boca do leão. O Senhor me li-
bertará de todo mal e me salvará 
para o seu Reino celeste. A ele a 
glória, pelos séculos dos séculos! 
Amém. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 18,9-14
A. Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!
L. O Senhor reconciliou o mundo 

em Cristo, confiando-nos sua Pa-
lavra; a Palavra da reconciliação, 
a Palavra que hoje, aqui, nos sal-
va. 

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 contou 

esta parábola para alguns que 
confiavam na sua própria justiça 
e desprezavam os outros: “Dois 
homens subiram ao Templo para 
rezar: um era fariseu, o outro co-
brador de impostos. O fariseu, de 
pé, rezava assim em seu íntimo: 
‘Ó Deus, eu te agradeço porque 
não sou como os outros homens, 
ladrões, desonestos, adúlteros, 
nem como este cobrador de im-
postos. Eu jejuo duas vezes por 
semana, e dou o dízimo de toda a 
minha renda’. O cobrador de im-
postos, porém, ficou à distância, e 
nem se atrevia a levantar os olhos 
para o céu; mas batia no peito, 
dizendo: ‘Meu Deus, tem pieda-
de de mim que sou pecador!’ Eu 
vos digo: este último voltou para 
casa justificado, o outro não. Pois 
quem se eleva será humilhado, e 
quem se humilha será elevado”. - 
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 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai.

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

A. E por nós, homens, e para nos-

sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez 
homem.

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

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

P. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 

A. para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu Reino não terá fim. 

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Com a humildade e a confiança 

daquele que, segundo a parábola 
do evangelho, foi justificado por 
Deus em sua oração, façamos 
nossas preces comunitárias. 

A. Ó Deus de bondade, atendei 
nossa súplica.

L. 1. Para que a Igreja, as organi-
zações sociais e o poder público 
tenham sempre atenção preferen-
cial aos injustiçados, sofredores e 
necessitados, nós vos pedimos: 

2. Para que os missionários que 
doam sua vida longe de sua famí-
lia e de sua comunidade de ori-
gem tenham sempre vossa graça e 
a ajuda dos que os enviaram, nós 
vos pedimos: 

3. Para cultivarmos o espírito mis-
sionário em nossas famílias e co-
munidades, com participação per-
manente na missão da Igreja, nós 
vos pedimos:

4. Para desenvolvermos projetos de 
transformação do mundo, prote-
ção ao meio ambiente e harmonia 
com a natureza, nós vos pedimos:

5. Para que os jovens vivam seu en-
contro com Cristo e atuem gene-
rosamente na construção da civi-



lização do amor, nós vos pedimos.
6. Para que a Assembleia do Sínodo 

dos Bispos para a Amazônia, que 
chega ao fim neste domingo, aju-
de a Igreja a ter novas iniciativas 
de evangelização e o mundo de 
preservação daquela região, nós 
vos pedimos:

 7. ...
P. Ó Deus, acolhei com bondade 

nossos pedidos e concedei-nos 
cultivar sempre a oração verda-
deira, livre de qualquer hipocrisia, 
para sermos justificados e renova-
dos pela vossa misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: No rito de oferta, expressa-

mos nossa gratidão a Deus pelos 
seus dons, como o pão, o vinho 
e todo alimento que nos vem da 
mãe terra generosa, que precisa-
mos cuidar. 

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

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

2. A injustiça que fere e que 
mata, tanto homem, criança e 
mulher,/ faz o jovem viver sem 
sentido, frustrado, perdido, dis-
tante da fé.

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

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

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

P. Olhai, ó Deus, com bondade, as 
oferendas que colocamos diante 
de vós, e seja para vossa glória 
a celebração que realizamos. Por 
Cristo, no Senhor.

A. Amém.  

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias III 

Jesus, caminho para o Pai 
Missal, página 854

P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 
dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai santo, Senhor do céu e 
da terra, por Cristo, Senhor nos-
so. Pela vossa palavra criastes o 
universo e em vossa justiça tudo 
governais. Tendo-se encarnado, 
vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir 
seus passos. Ele é o caminho que 
conduz para vós, a verdade que 
nos liberta e ávida que nos enche 
de alegria. Por vosso filho, reunis 
em uma só família os homens e as 
mulheres criados para a glória de 
vosso nome, reunidos pelo sangue 
de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

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

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

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

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistir 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 entre 
nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que 
se 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, tomando o cálice em 
suas mãos, deu graças novamen-
te e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PARA A REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!

A. Salvador do mundo, salvai-
-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição. 

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifí-
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. Pela participação neste mistério, 
ó Pai todo-poderoso, santificai-
-nos pelo Espírito e concedei que 
nos tornemos semelhantes à ima-
gem de vosso filho. Fortalecei-nos 
na unidade, em comunhão com o 
nosso papa (...) e o _______ (...), 
com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhe-se, de verdade, no serviço 
do evangelho. Tornai-nos abertos 
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e disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as espe-
ranças, e andar juntos no caminho 
do vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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 São José, seu esposo, com 
os apóstolos e mártires (santo do 
dia ou padroeiro) e todos os san-
tos, vos louvaremos e glorificare-
mos, 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.: Em sua bondade, Deus nos 

oferece sempre o Pão da Palavra 
e o Pão da vida. Alimentado com 
esses dons, sejamos sempre mais 
missionários.

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, que os 
vossos sacramentos produ-
zam em nós o que significam, 
a fim de que um dia entremos 
em plena posse do mistério 
que agora celebramos. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Reavivemos a consciência 
batismal em relação a missão da 
Igreja, retomando com novo im-
pulso a transformação missionária 
da vida e da pastoral, como nos 
pede o Mês Missionário Extraor-
dinário que chega ao fim.

 A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou 
realizar, minha vocação, vou 
realizar.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos faça mensageiros do 

Evangelho e testemunhas do seu 
amor no mundo; Ele vos dê o 
Espírito Santo para realizardes 
a missão a que vos envia; dirija 
vossos passos e confirme vossas 
palavras. E que vos abençoe Deus 
Onipotente e Eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, às 09h, reunião 

das/os coordenadoras/es paro-
quiais da Animação Bíblico-ca-
tequética, em local a definir. 

- Sábado – Comemoração de to-

dos os fiéis defuntos (de tarde, 
liturgia do domingo).

- Domingo - Todos os Santos – 
crismas na igreja Sagrado Cora-
ção de Jesus, Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Ss. Simão e judas 

Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 18(19); 
Lc 6,12-19; dia 29, 3ªf: Rm 
8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-
21; dia 30, 4ªf: Rm 8,26-30; Sl 
12(13); Lc 13,22-30; dia 31, 5ªf: 
Rm 8,31b-39; Sl 108(109); Lc 
13,31-35; dia 1º, 6ªf: Rm 9,1-
5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6; dia 
02, sáb.: COMEMORAÇÃO 
DE TODOS OS FIÉIS DEFUN-
TOS: Jó 19.1.23-27a; Sl 26(27); 
Rom 5,5-11; Jo 6,37-40;dia 03, 
Dom, 31º do TC-C, TODOS 
OS SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; 
Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a 
(Bem-aventuranças).

Oração do Mês Missionário
Extraordinário:

Pai nosso, vosso Filho Unigê-
nito, Ressuscitado de entre os 
mortos, confiou aos discípulos: 
“Ide e fazei discípulos todos os 
povos”.

Recordai-nos que, pelo batismo, 
tornamo-nos participantes da 
missão da Igreja.

Pelos dons do Espírito Santo, 
concedei-nos a Graça de sermos 
testemunhas do Evangelho, co-
rajosos e vigilantes, para que a 
missão confiada à Igreja, ainda 
longe de ser realizada, encontre 
novas e eficazes expressões que 
levem vida e luz ao mundo. 

Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer 
com que todos os povos pos-
sam encontrar-se com o amor 
e a misericórdia de Jesus Cris-
to, Ele que é Deus convosco, e 
vive e reina na unidade do Espí-
rito Santo, agora e para sempre. 
Amém. 


