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1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2018/11) Ref. Aos que 
morreram com Cris-
to, brilhe a luz da 
ressurreição. /:Que se 

abra a eles o céu, na paz da eter-
na mansão.:/

1. O Senhor é pastor que me con-
duz;/ não me falta coisa alguma./ 
Pelos prados e campinas verde-
jantes/ Ele me leva a descansar. 

2. Para as águas repousantes me 
encaminha/ e restaura as mi-
nhas forças;/ Ele me guia no ca-
minho mais seguro/ pela honra 
do seu nome. 

3. Mesmo que eu passe pelo vale 
tenebroso/ nenhum mal eu teme-
rei./ Estais comigo com bastão e 
com cajado,/ eles me dão segu-
rança. 

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

A. Amém.
P. O amor de Deus Pai que nos ga-

rante vida plena junto de si, a graça 
de Cristo Ressuscitado, vencedor 
da morte e do pecado, e a comu-
nhão do Espírito Santo, luz de nos-
sa peregrinação terrestre, estejam 
convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim. Na familiar e comuni-
tária celebração dos falecidos, pe-
dimos a Deus que os tenha junto 
de si, confirme em nós a esperança 
na ressurreição eterna e nos ajude 
a trabalhar por vida em plenitude 
para todos já neste mundo. 

(... na oração pelos falecidos, moti-
vada pela esperança cristã, fami-
liares e amigos se encontram. / Na 
memória dos que já partiram, re-
novar a consciência da brevidade 
e da dignidade da vida de todos...)

Ato penitencial
P. Neste dia em que lembramos os 

que chegaram ao fim de sua pere-
grinação terrestre, tomamos cons-
ciência maior de que a morte é 
certa para todos. Poderíamos ficar 
com medo de nossas faltas. Mas a 
certeza da misericórdia de Deus, 
infinitamente maior que nossas 
misérias, nos dá confiança no seu 
perdão, que imploramos com hu-
mildade.

S. (Canto Lit. 2013, nº. 5) Senhor, 
que fazeis passar da morte para a 
vida quem ouve a vossa Palavra, 
tende piedade de nós.

A. /: Senhor, tende piedade de 
nós.:/

S. Ó Cristo, que quisestes ser le-
vantado da terra para atrair-nos a 
vós, tende piedade de nós.

A. /: Cristo, tende piedade de 
nós.:/

S. Senhor, que nos submeteis ao 
julgamento da vossa cruz, e tende 
piedade de nós. 

A. /: Senhor, tende piedade de 
nós.:/

P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus, glória dos 
fiéis e vida dos justos, que nos 
remistes pela morte e ressur-
reição do vosso Filho, conce-
dei aos nossos irmãos e irmãs 
que, tendo professado o mis-
tério da nossa ressurreição, 
mereçam alegrar-se na eterna 
felicidade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Na fé em Cristo que nos res-

gatou do pecado e da morte, pode-
mos gravar com firmeza em nosso 
coração que Deus nos criou para a 
vida neste mundo e na eternidade. 

1ª Leitura: Jó 19.1.23-27a
(Lecionário Paulinas-Paulus, 02/11, 

Comemoração dos fiéis defuntos, 
p. 1052). 

L. Leitura do livro de Jó.
Jó tomou a palavra e disse: “Gos-

taria que minhas palavras fossem 
escritas e gravadas numa inscri-
ção com ponteiro de ferro e com 
chumbo, cravadas na rocha para 
sempre! Eu sei que o meu reden-
tor está vivo e que, por último, se 
levantará sobre o pó; e depois que 
tiverem destruído esta minha pele, 
na minha carne, verei a Deus. Eu 
mesmo o verei, meus olhos o con-
templarão, e não os olhos de ou-
tros”. Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Salmo: Sl 26(27)
(Canto Lit. 2018/1) No entardecer 

da vida, acolhei-nos, Senhor./ De 
vós viemos e para vós retornare-
mos!

1. O Senhor é minha luz e salva-
ção;/ de quem eu terei medo?/ 
O Senhor é proteção da minha 
vida;/ perante quem eu treme-
rei?

2. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa/ e é isto que eu desejo:/ ha-
bitar no santuário do Senhor/ 
por toda a minha vida. 

3. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver/ na terra nos viventes./ 
Espera no Senhor e tem cora-
gem,/ espera no Senhor. 

2ª Leitura: Rom 5,5-11
(Lecionário, idem, p. 1068)
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos.
Irmãos: a esperança não decep-

ciona, porque o amor de Deus foi 
derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi 
dado. Com efeito, quando éra-
mos ainda fracos, Cristo morreu 
pelos ímpios, no tempo marcado. 
Dificilmente alguém morrerá por 



um justo; por uma pessoa mui-
to boa, talvez alguém se anime a 
morrer. Pois bem, a prova de que 
Deus nos ama é que Cristo mor-
reu por nós, quando éramos ain-
da pecadores. Muito mais agora, 
que já estamos justificados pelo 
sangue de Cristo, seremos salvos 
da ira por ele. Quando éramos 
inimigos de Deus, fomos reconci-
liados com ele pela morte do seu 
Filho; quanto mais agora, es-
tando já reconciliados, seremos 
salvos por sua vida! Ainda mais: 
Nós nos gloriamos em Deus por 
nosso Senhor Jesus Cristo. É por 
ele que, já desde o tempo presen-
te, recebemos a reconciliação. 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Evangelho: Jo 6,37-40
(Lecionário, idem, p. 1093)
A. Aleluia ...
L. Quem crê no Filho terá a vida 

eterna, e eu o ressuscitarei no úl-
timo dia.

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

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

multidões: “Todos os que o Pai me 
confia virão a mim, e quando vie-
rem, não os afastarei. Pois eu des-
ci do céu não para fazer a minha 
vontade, mas a vontade daquele 
que me enviou. E esta é a vonta-
de daquele que me enviou: que eu 
não perca nenhum daqueles que 
ele me deu, mas os ressuscite no 
último dia. Pois esta é a vontade 
do meu pai: que toda pessoa que 
vê o Filho e nele crê tenha a vida 
eterna. E eu o ressuscitarei no úl-
timo dia”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Oração dos fiéis

P. A Deus, fonte da vida e da salva-
ção, que garante o júbilo eterno 
aos que lhe são fiéis, apresentemos 
nossas preces comunitárias pelos 
vivos e falecidos.

A. Em vossa misericórdia, aten-
dei-nos, ó Senhor.

1. Para que a Igreja testemunhe a to-
das as pessoas a consolação da fé e 
da esperança em Cristo na dor da 
morte de familiares e amigos, nós 
vos pedimos.

2. Para que o anúncio do evangelho 
da vida contribua para a sociedade 
superar a violência e a criminali-
dade, causas de tantas mortes, nós 
vos pedimos.

3. Para promovermos a consciência 
da sacralidade da vida para se evi-
tar qualquer violação da dignidade 
humana, nós vos pedimos.

4. Para que, em vossa misericórdia, 
nossos falecidos tenham a plenitu-
de da vida na ressurreição gloriosa, 
nós vos pedimos.

5. Para que a solidariedade ajude 
os que sofrem as consequências 
das tragédias naturais e sociais e 
os que nelas morreram estejam na 
vossa glória, nós vos pedimos. 

6. Para que a oração pelos falecidos 
nos confirme na fé na ressurreição 
e na fidelidade à vossa Palavra 
para alcançarmos a vida eterna, 
nós vos pedimos. 

7. ...
P. Ó Deus de ternura e clemência, 

concedei a paz verdadeira a vossos 
filhos e filhas falecidos que hoje 
vos recomendamos; consolai os 
que sentem a dor de sua ausência 
e confirmai nossa esperança na 
glória eterna. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Nossa prece a Deus pelos 

falecidos é acompanhada da oferta 
a Ele de sua vida e do bem que rea-
lizaram entre nós. 

A. (Canto Lit. 2018/7) Os olhos ja-
mais contemplaram,/ ninguém 
pode explicar/ o que Deus tem 
preparado/ àquele que em vida 
o amar.

1. As lutas, a dor e o sofrer/ tão 
próprios à vida do ser/ ninguém 
poderá comparar/ com a glória 
sem fim do céu. 

2. Foi Cristo quem nos mereceu/ 
co’a morte, a vida e o céu/ e ain-

da se entrega por nós/ como ofer-
ta constante ao Pai 

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

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

P. Ó Deus de misericórdia, puri-
ficai no Sangue de Cristo pelo 
poder deste sacrifício, os peca-
dos de nossos irmãos e irmãs 
falecidos e concedei o pleno 
perdão do vosso amor aos que 
lavastes nas águas do batismo.  
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio: fiéis defuntos V
(Missal, p. 466)

Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo poderoso. Por nossa culpa, 
somos condenados a morrer; mas, 
quando a morte nos atinge, vosso 
amor de Pai nos salva. Redimidos 
pela morte de vosso Filho, parti-
cipamos de sua ressurreição. E, 
enquanto esperamos a plenitude 
do Reino dos céus, com os anjos e 
com todos os santos, nos vos acla-
mamos cantando (dizendo) a uma 
só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa, CD02 – 2016/05-a) Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam vossa glória./ Hosana! 
Hosana! Hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana! Hosana! Hosa-
na nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes 
proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Es-
pírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.

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

tificai pelo Espírito Santo as ofe-



rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

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

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, N.(o santo do dia 

ou o padroeiro) e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o papa (...), --- com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e 
todo o povo que conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

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

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

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

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

toda graça.
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.: Peregrinamos para a casa do 

Pai na esperança de encontrar-nos 
com todos os nossos familiares e 
membros de nossas comunidades 
já falecidos. O Pão do Altar que os 
sustentou na sua peregrinação for-
talece a todos nós.  

A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procu-
ro abrigo nos corações:/ de porta 
em porta, desejo entrar. /:Se al-
guém me acolhe com gratidão,/ 
faremos juntos a refeição!:/

1. Eu nasci pra caminhar assim,/ 
dia e noite, vou até o fim./ O meu 
rosto, o forte sol queimou,/ meu 

cabelo, o orvalho já molhou:/ Eu 
cumpro a ordem do meu coração!

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

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

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

P. OREMOS. Alimentados pelo 
Corpo e o Sangue do vosso 
Filho que por nós morreu e 
ressuscitou, nós vos rogamos, 
ó Deus, em favor de nossos ir-
mãos e irmãs falecidos a fim 
de que, purificados pelos mis-
térios pascais, se alegrem com 
a futura ressurreição. Por cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A comemoração de todos os 
fiéis defuntos nos motiva a rezar 
por eles, mas também nos exorta 
a rever nossos compromissos na 
vida presente, recordando que ne-
les decidimos nossa eternidade.  

A. (Canto Lit. 2018/18) Se nós 
morremos com Cristo, com Ele 
nós viveremos./ Se nós sofremos 
com Cristo, /:com Ele, enfim, rei-
naremos.:/

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

a sua bênção, ele que na sua bon-
dade criou o ser humano e deu aos 
que creem em seu Filho ressuscita-
do a esperança da ressurreição.

A. Amém. 
P. Deus vos conceda o perdão dos 

pecados, e a todos os que morre-
ram, a paz e a luz eterna. 

A. Amém. 
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P. E todos nós, crendo que Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, vi-
vamos eternamente com ele. 

A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus infinitamente 

misericordioso, Pai e Filho e Es-
pírito Santo.

A. Amém. 
P. A certeza da ressurreição seja a 

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

A. Graças a Deus. 
 
(Canto Lit. 2018/19) Ref.: Maria, 

ó Mãe cheia de graça,/ Maria, 
protege os filhos teus./ Maria, 
Maria, nós queremos contigo 
estar nos céus.

1. Aqui servimos a Igreja do teu 
Filho,/ sob o Teu Imaculado Co-
ração./ Dá-nos a bênção, e nós 
faremos/ de nossa vida uma 
constante oblação. 

2. A nossa vida é feita de esperan-
ça./ Paz e flores nós queremos 
semear./ Felicidade somente al-
cança 

   quem cada dia se dispõe a ca-
minhar. 

3. Ah! Quem me dera poder estar 
agora/ festejando lá no céu Nos-
so Senhor!/ Mas sei que chega 
a minha hora,/ e então, feliz, eu 
cantarei o Seu louvor. 

(Canto Lit. 2018/14) Ref.: Espera-
mos o Senhor e Salvador Cristo 
Jesus./ /:Ele há de transformar 
o nosso corpo de humildade/ 
em um corpo glorioso, glorioso 
como o seu.:/ 

1. Os que dormem nos sepulcros 
voltarão a ver a luz./ Pois, na 
morte adormecidos para nós 
volveu Jesus. 

2. O que morre ressuscita a exem-
plo do Senhor./ É da terra que a 
semente torna a ser verdura e 
flor. 

3. Para glórias tão diversas, tu se-
rás ressurreição./ Toda a carne 
corrompida será luz, será cla-
rão.

4. O Senhor ressuscitou e garan-
tiu nosso viver./ Com Jesus res-
surgiremos, como a fé nos man-
da crer. 

(Canto Lit. 2018/ 8)1. Mais perto 
do meu Deus, ó Pai do céus!/  Na 
dor ou bem-estar hei de te amar/ 
Quando a aflição bater, com fé 
hei de dizer:/ Mais perto do meu 
Deus, ó Pai dos céus!

2. Se a dúvida vier e anoitecer,/ 
sem luz que me conduz ao teu 
olhar,/ então serei fiel e gritarei 
feliz:/ Mais perto do meu Deus, ó 
Pai dos céus. 

3. Na mão do meu irmão encon-
tro a paz,/ sentindo tua presença, 
que me satisfaz./ Então te leva-
rei, teu nome bendirei!/ Mais 
perto do meu Deus, ó Pai dos 
céus. 

Oração do Papa Francisco
pelos fiéis defuntos

Deus de infinita misericórdia,/ con-
fiamos à tua imensa bondade/ 
aqueles que deixaram este mundo 
para a eternidade,/ onde Tu aguar-
das toda a humanidade/ redimida 
pelo sangue precioso de Cristo,/ 
morto para nos libertar dos nossos 
pecados.

Não olhes, Senhor, para as tantas 
pobrezas, misérias/ e fraquezas hu-
manas quando nos apresentarmos 
diante do Teu tribunal,/ para ser-
mos julgados, para a felicidade ou 
a condenação.

Dirige para nós o teu olhar miseri-
cordioso/ que nasce da ternura do 
teu coração,/ e ajuda-nos a cami-
nhar na estrada de uma completa 
purificação. / Que nenhum dos teus 
filhos se perca no fogo eterno do 
inferno/ onde já não poderá haver 
arrependimento. / Nós Te confia-
mos, Senhor, as almas dos nossos 
entes queridos,/ das pessoas que 
morreram sem o conforto sacra-
mental,/ ou não tiveram ocasião de 
se arrepender nem mesmo no fim 
da sua vida. / Que ninguém tenha 
receio de te encontrar/ depois da 
peregrinação terrena,/ na esperan-
ça de sermos recebidos/ nos braços 
da tua infinita misericórdia. / Que 
a irmã morte corporal nos encontre 
vigilantes na oração/ e carregados 
de todo o bem realizado ao longo 
da nossa breve ou longa existên-
cia./ Senhor, nada nos afaste de Ti 

nesta terra,/ mas em tudo nos dês 
o apoio/ no ardente desejo de re-
pousar serena e eternamente em 
Ti./ Amém.

O dia de finados
A liturgia de hoje é realista, concre-

ta. Situa-nos nas três dimensões da 
vida: o passado, o futuro, o presen-
te.

Hoje é um dia de memória do pas-
sado, para recordar quantos ca-
minharam antes de nós, que nos 
acompanharam, nos deram a vida. 
Recordar, fazer memória. A me-
mória é aquilo que fortalece um 
povo porque se sente radicado 
num caminho, numa história. ... 
Memória de tantos que partilha-
ram um caminho conosco. 

E é também um dia de esperança: 
o que nos espera. Um céu novo, 
uma terra nova e a cidade santa de 
Jerusalém, nova.... Memória e es-
perança, esperança de nos encon-
trarmos, de chegarmos onde está o 
Amor que nos criou, o Amor que 
nos espera: o amor do Pai.

E entre memória e esperança há 
a terceira dimensão, a do cami-
nho que devemos percorrer e que 
atravessamos. E como percorrer o 
caminho sem errar? Qual é o “na-
vegador” que o próprio Deus nos 
concedeu para não errar o cami-
nho? São as Bem-Aventuranças 
- as luzes que nos acompanham 
para não errarmos a estrada: este é 
o nosso presente.

No cemitério existem as três dimen-
sões da vida: a memória, [os túmu-
los]; a esperança, que celebramos, 
não na visão; e as luzes para nos 
guiar no caminho de modo a não 
errarmos a estrada, as Bem-Aven-
turanças.

Peçamos hoje ao Senhor que nos 
conceda a graça de nunca perder 
a memória, e que nos dê a graça 
da esperança. E que nos conceda 
a graça de compreender quais são 
as luzes que nos acompanharão no 
caminho para que não erremos e 
possamos chegar onde nos espe-
ram com tanto amor. (Papa Fran-
cisco, no Cemitério Laurentino, 
Roma, 02/11/2018)



1. RITOS
INICIAIS

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

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

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

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

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

A. Amém.
P. Que a graça e o amor de Deus, 

nosso Pai, que nos chama à santi-
dade; de Cristo, rosto de sua mise-
ricórdia, que nos mostra o caminho 
para alcançá-la; e do Espírito San-
to que santifica nossa vida, estejam 
convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim. No mais íntimo do co-
ração humano, está o desejo de fe-
licidade verdadeira e para sempre. 
Os santos e santas que hoje cele-
bramos são irmãos e irmãs nossos 
que a alcançaram seguindo o cami-
nho das bem-aventuranças. 

(... nos santos e santas, proclamar 
a santidade de Deus e buscar a 
própria santificação; dia de ora-
ção pelas vocações e da partilha 
/ neste domingo, retiro do Ap. da 
Oração / de segunda a quinta-fei-
ra,/ Encontro Regional dos Presbí-
teros, em São Leopoldo / quinta-
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-feira, na igreja São Luiz Gonzaga 
de Gaurama, nova celebração do 
centenário da Paróquia, com con-
vite a todos os padres ...)

Ato penitencial 
P. A Deus, fonte infinita de santida-

de, peçamos o perdão de nossas 
faltas que dificultam nossa santi-
ficação e tornam nossa família e 
nossa comunidade menos santas. 

L. Senhor, que nos mandais ser per-
feitos como vosso Pai, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos indicais o amor 

a Deus e aos irmãos como cami-
nho de vida eterna, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que recompensais até um 

copo d’água dado com amor, tende 
piedade de nós.

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

Glória
A. Nº 88) S. Glória a Deus nas al-

turas! 
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra! 
A. Glória, glória, aleluia!
/:Glória! Glória nos céus!/ Paz na 

terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai! 

Glória a Deus criador,/ que no 
Filho tornou-se o Senhor Deus 
da vida!

2. Glória a Deus, glória ao Filho! 
Glória a Deus, nosso irmão!/ Nos 
remiu do pecado, nos abriu novo 
reino!/ 

3. Glória ao Espírito Santo, Deus 
que nos santifica!/ Glória a Deus 
que nos une a caminho do Pai!

4. Glória a Deus uno e santo: Pai, 
Espírito e Filho!/ Glória a Deus 
uno e trino! Glória a Deus comu-
nhão!

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que nos dais cele-
brar numa só festa os méritos 
de todos os santos, concedei-
-nos, por intercessores tão nu-
merosos, a plenitude da vossa 
misericórdia. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 1º/11, 

todos os santos, p. 1047-1050)
Anim.: Na prática das bem-aven-

turanças está a felicidade eterna, 
buscada por todas as pessoas hu-
manas. 

1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14 
L. Leitura do Livro do Apocalipse 

de São João. 
Eu, João, vi um outro anjo, que 

subia do lado onde nasce o sol. 
Ele trazia a marca do Deus vivo 
e gritava, em alta voz, aos quatro 
anjos que tinham recebido o po-
der de danificar a terra e o mar, 
dizendo-lhes:

“Não façais mal à terra, nem ao 
mar, nem às árvores, até que te-
nhamos marcado na fronte os 
servos do nosso Deus”. Ouvi en-
tão o número dos que tinham sido 
marcados: eram cento e quarenta 
e quatro mil, de todas as tribos 
dos filhos de Israel. Depois disso, 
vi uma multidão imensa de gente 
de todas as nações, tribos, povos 
e línguas, e que ninguém podia 
contar. Estavam de pé diante do 
trono e do Cordeiro; trajavam 
vestes brancas e traziam palmas 
na mão. Todos proclamavam com 
voz forte: “A salvação pertence ao 
nosso Deus, que está sentado no 
trono, e ao Cordeiro”. Todos os 
anjos estavam de pé, em volta do 
trono e dos Anciãos e dos quatro 
Seres vivos e prostravam-se, com 
o rosto por terra, diante do tro-



no. E adoravam a Deus, dizendo: 
“Amém. O louvor, a glória e a sa-
bedoria, a ação de graças, a hon-
ra, o poder e a força pertencem ao 
nosso Deus para sempre. Amém”. 
E um dos Anciãos falou comigo 
e perguntou: “Quem são esses 
vestidos com roupas brancas? 
De onde vieram?” Eu respondi: 
“Tu é que sabes, meu Senhor”. E 
então ele me disse: “Esses são os 
que vieram da grande tribulação. 
Lavaram e alvejaram as suas rou-
pas no sangue do Cordeiro”. - Pa-
lavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração dos que procu-

ram o Senhor!
A. É assim a geração dos que pro-

curam o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e 

o que ela encerra,* o mundo intei-
ro com os seres que o povoam; - 
porque ele a tornou firme sobre os 
mares,* e sobre as águas a mantém 
inabalável.  

2. - “Quem subirá até o monte do 
Senhor,* quem ficará em sua san-
ta habitação?” - “Quem tem mãos 
puras e inocente o coração,* quem 
não dirige sua mente para o crime.

3. - Sobre este desce a bênção do Se-
nhor* e a recompensa de seu Deus 
e Salvador”. - “É assim a geração 
dos que o procuram,* e do Deus de 
Israel buscam a face”. 

2ª Leitura: 1Jo 3,1-3 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São João. 
Caríssimos, vede que grande pre-

sente de amor o Pai nos deu: de 
sermos chamados filhos de Deus! 
E nós o somos! Se o mundo não 
nos conhece, é porque não co-
nheceu o Pai. Caríssimos, desde 
já somos filhos de Deus, mas nem 
sequer se manifestou o que sere-
mos! Sabemos que, quando Je-
sus se manifestar, seremos seme-
lhantes a ele, porque o veremos 
tal como ele é. Todo o que espera 
nele purifica-se a si mesmo, como 
também ele é puro. – Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 5,1-12a 
A. Aleluia....
S. Vinde a mim, todos vós que estais 

cansados e penais a carregar pesa-
do fardo, e descanso eu vos darei, 
diz o Senhor.

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

Jesus Cristo segundo Mateus. 
A. Glória a Vós, Senhor.
P. Naquele tempo, vendo Jesus as 

multidões, subiu ao monte e sen-
tou-se. Os discípulos aproxima-
ram-se, e Jesus começou a ensiná-
-los:

“Bem-aventurados os pobres em es-
pírito, porque deles é o Reino dos 
Céus. Bem-aventurados os aflitos, 
porque serão consolados. Bem-
-aventurados os mansos, porque 
possuirão a terra. Bem-aventura-
dos os que têm fome e sede de jus-
tiça, porque serão saciados. Bem-
-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de co-
ração, porque verão a Deus. Bem-
-aventurados os que promovem a 
paz, porque serão chamados filhos 
de Deus. Bem-aventurados os que 
são perseguidos por causa da jus-
tiça, porque deles é o Reino dos 
Céus. Bem-aventurados sois vós, 
quando vos injuriarem e persegui-
rem, e, mentindo, disserem todo 
tipo de mal contra vós, por cau-
sa de mim. Alegrai-vos e exultai, 
porque será grande a vossa re-
compensa nos céus”. - Palavra da 
Salvação.

A. Glória a vós, Senhor! 

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Em “união espiritual com os san-
tos e beatos cujo número é incalcu-
lável”, apresentemos nossas preces 
a Deus, que nos chama à santidade. 

A. Em vosso amor, atendei-nos, ó 
Senhor.

1. Para que a Igreja, crescendo na 
santidade, evangelize com mais 
ardor e credibilidade, nós vos pe-
dimos. 

2. Para que, cultivando a santidade, 
tornemos a Igreja mais santa, nós 
vos pedimos.

3. Para acompanharmos a devoção a 
Nossa Senhora, aos santos e santas 
com a imitação de suas virtudes, 
tendo sempre Cristo como centro 
de nossa vida, nós vos pedimos.

4. Para cultivarmos a esperança da 
vida eterna e o compromisso por 
vida digna para todos em nossa 
família e comunidade, nós vos pe-
dimos.

5. Por todos os que passam por an-
gústias e desânimo, afim de que 
reencontrem a alegria de viver no 
exemplo e intercessão dos santos e 
santas, especialmente dos mártires, 
nós vos pedimos.

6. ...
P. Com a intercessão dos santos e 

santas, em união com todas as co-
munidades da Diocese, rezemos a 
oração vocacional:

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

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Nas atividades de cada dia, 

na convivência familiar e comuni-
tária, à luz do Evangelho, vamos 
nos santificando. Apresentemos a 
Deus o que conseguimos realizar.

A. (Nº 219) 1. Bendito sejas, Deus, 
por esta paz/ tão frágil e insegura 
que ainda temos!/ É dom de teu 
amor e também fruto/ da luta 
dos irmãos que aqui trazemos.

Ref. /:Pão e vinho, ó Pai, apresen-
tamos,/ pela paz e o perdão nós 
suplicamos.:/

2. Bendito sejas, Deus, pelo per-
dão/ que dás a nós qual graça e 
mandamento./ Trazemos estes 
dons que consagrados,/ da Alian-
ça são penhor e sacramento.

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. Possam agradar-vos, ó Deus, 
as oferendas apresentadas em 
honra de todos os Santos. Cer-
tos de que eles já alcançaram 
a imortalidade, esperamos sua 
intercessão contínua pela nos-
sa Salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística I 
(Missal, p. 469)

Pref.: A Jerusalém celeste 
(Missal, p. 692)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Festejamos, hoje, a cidade 
do céu, a Jerusalém do alto, nos-
sa mãe, onde nossos irmãos, os 
santos, vos cercam e cantam eter-
namente o vosso louvor. Para essa 
cidade caminhamos, pressurosos, 
peregrinando na penumbra da fé. 
Contemplamos, alegres, na vossa 
luz tantos membros da Igreja, que 
nos dais como exemplo e interces-
são. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com os anjos e todos os 
santos, proclamamos vossa bonda-
de, cantando a uma só voz: 

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

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

2. Bendito o que vem, em nome do 
Senhor,/ Hosana nas alturas, ho-
sana nas alturas.

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

A. Abençoai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também 

pelo vosso servo o papa (...), por 
nossos bispos (...) e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

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

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

P. Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre virgem Ma-
ria, mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também são José, 
esposo de Maria, os santos após-
tolos e mártires: Pedro e Paulo, 
André (Tiago e João, Tomé, Tia-
go e Filipe, Bartolomeu e Mateus, 
Simão e Tadeu, Lino Cleto, Cle-
mente, Sisto, Cornélio e Cipriano, 
Lourenço e Crisólogo, João e Pau-
lo, Cosme e Damião), e todos os 
vossos santos. Por seus méritos e 
preces, concedei-nos sem cessar a 
vossa proteção.

A. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!

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

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 

CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

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

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

P. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sacri-
fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

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

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

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

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

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

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos apóstolos e mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé (Inácio, Alexandre, Mar-
celino e Pedro; Felicidade e Perpé-
tua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, 
Anastácia) e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

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

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
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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.: Se Deus nos pede para 

sermos santos como ele é santo, 
também nos dá os meios para nos 
santificarmos, como a força de sua 
Palavra e o Pão do Altar.

A. A. (Nº 320) Eu sou a videira, 
meu Pai é o agricultor./ Vós sois 
os ramos, permanecei no meu 
amor.

1. Para dar muito fruto, permane-
cei no meu amor./ Para dar amor 
puro, permanecei no meu amor./ 
Como ramos ao tronco, permane-
cei em mim.

2. Para amar sem medida, perma-
necei.../ Para dar vossas vidas, 
permanecei .../Para ser meus ami-
gos, permanecei ...

3. Para ver o caminho, permanecei 
.../ Para ver a verdade, permane-
cei .../ Para ter sempre vida, per-
manecei ...

4. Para ser sal da terra, permanecei 
.../Para ser luz do mundo, perma-
necei .../ Para ser testemunha, per-
manecei ...

5. Se o mundo odeia,  p e r m a -
necei .../ Se a dor vos assalta, per-
manecei .../ Se a morte vos chega, 
permanecei ...

6. Se vos dobra a tristeza, permane-
cei .../ Se é amargo o pranto, per-
manecei .../ Se inquieta a tentação, 
permanecei ...

P. OREMOS. Ao celebrarmos, 
ó Deus, todos os Santos, nós 
vos adoramos e admiramos, 
porque só vós sois o Santo, e 
imploramos que a vossa graça 
nos santifique na plenitude do 
vosso amor, para que, desta 
mesa de peregrinos, passemos 
ao banquete do vosso reino. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Não basta venerar os santos e 
pedir sua ajuda. É necessário imi-
tá-los em sua santidade. 

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, glória e exultação dos San-

tos que hoje celebrais solenemen-
te, vos abençoe para sempre./ A. 
Amém. 

P. Livres, por sua intercessão, dos 
males presentes, e inspirados pelo 
exemplo de sua vida, possais colo-
car-vos constantemente a serviço 
de Deus e dos irmãos./ A. Amém. 

P. E assim, com todos eles, vos seja 
dado viver a alegria da verdadeira 
pátria, onde a Igreja reúne seus fi-
lhos e filhas aos santos para a paz 
eterna./ A. Amém. 

P. Abençoe-vos Deus clemente e 
indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo./ A. Amém. 

P. Levai a todos a alegria do Senhor 
ressuscitado; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Santos
Celebramos a solenidade de To-

dos os Santos, aqueles que foram 
proclamados ao longo da histó-
ria, mas também muitos irmãos 
nossos que viveram a sua vida 
cristã na plenitude da fé e do 
amor numa existência simples e 
reservada. 

Celebramos, pois, a festa da san-
tidade. Aquela santidade que, às 
vezes, não se manifeste em gran-
des obras nem em sucessos ex-
traordinários, mas que sabe viver, 
fiel e diariamente, as exigências 
do Batismo. Uma santidade feita 
de amor a Deus e aos irmãos. 

O que caracteriza os Santos, é o 
facto de serem verdadeiramente 
felizes. Descobriram o segredo da 
felicidade autêntica, que mora no 

fundo da alma e tem a sua fonte 
no amor de Deus. Por isso, são 
chamados bem-aventurados. As 
Bem-aventuranças são o seu ca-
minho rumo ao seu destino, rumo 
à pátria. As Bem-aventuranças 
são o caminho de vida que o Se-
nhor nos indica, para podermos 
seguir os seus passos (Papa Fran-
cisco, 1º/11/16, Suécia)

Lembretes: 
- Segunda-feira, às 08h30, no Cen-

tro Dioc., assembleia da Past. da 
Saúde.

- Quinta-feira, na igreja da sede 
paroquial de Gaurama, nova ce-
lebração do centenário da Paró-
quia.

- Sexta-feira, às 20h, crismas na 
igreja N. Sra. dos Navegantes, 
Ponte Preta, Par. Sto. Antonio, 
Jacutinga. 

- Domingo, às 10h, crismas na 
igreja N. Sra. de Fátima, Entre 
Rios do Sul; às 10h30, missão 
canônica de 3 ministros na co-
munidade Sto. Antonio, Km 14 
Dourado, Par. da Catedral. En-
contro celebrativo dos 15 anos da 
Past. da Pessoa Idosa com todas 
as líderes da Dioc. no Sem. de 
Fátima; festa das capelinhas na 
sede paroquial de Gaurama, com 
“fechamento do Nicho”; crismas 
na comunidade São João Batista, 
Quatro Irmãos. 

Leituras da semana:
Dia 04, 2ª-f, S. Carlos Borro-

meu: Rm 11,29-36; Sl 68(69); 
Lc 14,12-14; Dia 05, 3ªf: Rm 
12,5-16a; Sl 130(131); Lc 14,15-
24; Dia 06, 4ªf: Rm 13,8-10; Sl 
111(112); Lc 14,25-33; Dia 07, 
5ªf: Rm 14,7-12; Sl 26(27); Lc 
15,1-10; Dia 08, 6ªf: Rm 15,14-
21; Sl 97(98); Lc 16,1-8; Dia 09, 
sáb., Dedicação da Basílica de 
Latrão (Catedral de Roma, do 
Papa): Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 
3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-
22; dia 10, dom. 32º do TC-C: 
2Mc 7,1-2.9-14; Sl 16(17); 2Ts 
2,16-3,5; Lc 20,27-38 (visão do 
futuro).



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

1. Sempre e em toda parte, conosco 
está o Senhor!/ Vida, caminho e 
verdade, conosco está o Senhor!

2. Fala palavras de vida, conosco 
está o Senhor!/ Deixa-nos com-
prometidos, conosco está o Se-
nhor!

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

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

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

A. Amém.
P. Que o amor pleno do Pai, a graça 

salvadora do Filho e a luz santifi-
cadora 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. Em meio às provações da vida, 
mantemos nossa esperança de vida 
em abundância em nossa peregri-
nação rumo à casa do Pai. Partici-
pando desta celebração, peçamos 
a graça da perseverança e a força 
divina para os que sofrem perse-
guições por causa da fé.

(... mês de novembro: pensar nos 
“novíssimos”/ neste domingo en-
contro celebrativo dos 15 anos 
da Pastoral da Pessoa Idosa com 
todas as líderes da Diocese, no Se-
minário de Fátima De sexta-feira 
a domingo, reunião da coorde-
nação e assessoria nacional da 
Pastoral da Juventude, no Centro 
Diocesano; encontro da Infância e 

Adolescência Missionária dos Es-
tados do Sul do País (“Sulão”), no 
Seminário de Fátima ...)

Ato penitencial
P. No dia em que celebramos a vi-

tória de Cristo sobre o pecado e 
a morte, o domingo, também nós 
somos convidados a morrer para o 
pecado e ressurgir para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessi-
tados da misericórdia do Pai. 

L. Senhor, que nos dais o testemu-
nho de fidelidade dos mártires da 
fé, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos garantis a ressur-

reição para a vida eterna convosco, 
tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que nos revelais a vitória 

da vida sobre as forças da morte, 
tende piedade de nós.

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

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

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

2. Ao Cristo Senhor louvor seja 
dado,/ Cordeiro Imolado por 
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do 
Filho a vitória,/ cantemos a gló-
ria pra sempre. Amém!

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

P. OREMOS. Deus de poder e 
misericórdia, afastai de nós 
todo obstáculo para que, in-
teiramente disponíveis, nos 
dediquemos ao vosso serviço. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 32º 

DTC-C, p. 993-996)
Anim. Na fé e na confiança em Deus, 

está a força nas provações de nossa 
vida e daqueles que são perseguidos 
por causa de sua opção religiosa.

1ª Leitura: Mc 7,1-2.9-14
L. Leitura do Segundo Livro dos 

Macabeus.
Naqueles dias, aconteceu que foram 

presos sete irmãos, com sua mãe, 
aos quais o rei, por meio de golpes 
de chicote e de nervos de boi, quis 
obrigar a comer carne de porco, 
que lhes era proibida. Um deles, 
tomando a palavra em nome de 
todos, falou assim: “Que preten-
des? E que procuras saber de nós? 
Estamos prontos a morrer, antes 
que violar as leis de nossos pais”. 
O segundo, prestes a dar o último 
suspiro, disse: “Tu, ó malvado, nos 
tiras desta vida presente. Mas o Rei 
do universo nos ressuscitará para 
uma vida eterna, a nós que mor-
remos por suas leis”. Depois deste, 
começaram a torturar o terceiro. 
Apresentou a língua logo que o 
intimidaram e estendeu corajosa-
mente as mãos. E disse, cheio de 
confiança: “Do Céu recebi estes 
membros; por causa de suas leis os 
desprezo, pois do Céu espero rece-
bê-los de novo”. O próprio rei e os 
que o acompanhavam ficaram im-
pressionados com a coragem desse 
adolescente, que considerava os 
sofrimentos como se nada fossem. 
Morto também este, submeteram 
o quarto irmão aos mesmos su-
plícios, desfigurando-o. Estando 
quase a expirar, ele disse: “Prefiro 
ser morto pelos homens tendo em 
vista a esperança dada por Deus, 
que um dia nos ressuscitará. Para 
ti, porém, ó rei, não haverá ressur-
reição para a vida!” - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 32º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 10.11.2019

- Na força da fé e da graça divina, a fidelidade até o fim
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Salmo 17
A. Ao despertar, me saciará vossa 

presença, e verei a vossa face. 
S. 1. - Ó Senhor, ouvi a minha jus-

ta causa,* escutai-me e atendei 
o meu clamor! - Inclinai o vosso 
ouvido à minha prece,* pois não 
existe falsidade nos meus lábios!

2. - Os meus passos eu firmei na 
vossa estrada,* e por isso os meus 
pés não vacilaram. - Eu vos cha-
mo, ó meu Deus, porque me ou-
vis,* inclinai o vosso ouvido e 
escutai-me!

3. - Protegei-me qual dos olhos a 
pupila * e guardai-me, à proteção 
de vossas asas. - Mas eu verei, 
justificado, a vossa face * e ao 
despertar me saciará vossa pre-
sença.

2ª Leitura: 2Ts 2,16-3,5
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: Nosso Senhor Jesus 

Cristo e Deus nosso Pai, que 
nos amou em sua graça e nos 
proporcionou uma consolação 
eterna e feliz esperança, animem 
os vossos corações e vos confir-
mem em toda boa ação e palavra. 
Quanto ao mais, irmãos, rezai 
por nós, para que a palavra do 
Senhor seja divulgada e glorifi-
cada como foi entre vós. Rezai 
também para que sejamos livres 
dos homens maus e perversos, 
pois nem todos têm a fé! Mas o 
Senhor é fiel; ele vos confirmará 
e vos guardará do mal. O Senhor 
nos dá a certeza de que vós estais 
seguindo e sempre seguireis as 
nossas instruções. Que o Senhor 
dirija os vossos corações ao amor 
de Deus e à firme esperança em 
Cristo. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 20,27-38
A. (Nº. 182) Ó Cristo palavra, pa-

lavra da vida, da vida mais ple-
na./ Quem vive a palavra tem 
vida mais vida, tem vida eterna!

L. Eu sou a ressurreição e a vida, 
diz o Senhor; quem crer em mim 
não morrerá para sempre. 

A. Ó Cristo palavra...
P. O Senhor esteja conosco.

A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, aproximaram-se 

de Jesus alguns saduceus, que ne-
gam a ressurreição, e lhe pergun-
taram: “Mestre, Moisés deixou-
-nos escrito: se alguém tiver um 
irmão casado e este morrer sem 
filhos, deve casar-se com a viúva 
a fim de garantir a descendência 
para o seu irmão. Ora, havia sete 
irmãos. O primeiro casou e mor-
reu, sem deixar filhos. Também o 
segundo e o terceiro se casaram 
com a viúva. E assim os sete: to-
dos morreram sem deixar filhos. 
Por fim, morreu também a mulher. 
Na ressurreição, ela será esposa 
de quem? Todos os sete estiveram 
casados com ela”. Jesus respon-
deu aos saduceus: “Nesta vida, os 
homens e as mulheres casam-se, 
mas os que forem julgados dignos 
da ressurreição dos mortos e de 
participar da vida futura, nem eles 
se casam nem elas se dão em ca-
samento; e já não poderão morrer, 
pois serão iguais aos anjos, serão 
filhos de Deus, porque ressuscita-
ram. Que os mortos ressuscitam, 
Moisés também o indicou na pas-
sagem da sarça, quando chama o 
Senhor de ‘o Deus de Abraão, o 
Deus de Isaac e o Deus de Jacó’. 
Deus não é Deus dos mortos, mas 
dos vivos, pois todos vivem para 
ele”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor. 

Homilia
Profissão da fé

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

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

3. Eu creio no Espírito, verdade e 
amor/ que o Cristo mandou so-
bre nós. Amém!

Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ 
nos une e conduz para sempre. 
Amém!

Oração dos fiéis
P. A Deus que nos revela seu projeto 

de vida abundante para todos, ago-
ra e na eternidade, apresentemos 
nossas preces confiantes.

A. Senhor, socorrei-nos em vossa 
bondade. 

L. 1. Para que a certeza da vida eter-
na nos faça defender e promover 
vida digna para todos, nós vos pe-
dimos, Senhor.

2. Para que todos os perseguidos por 
causa da fé perseverem na fideli-
dade até ao martírio, nós vos pedi-
mos, Senhor.

3. Para que os casais confirmem 
cada dia seu amor mútuo para san-
tificação das famílias e crescimen-
to das comunidades, nós vos pedi-
mos, Senhor.

4. Para que as autoridades tenham 
em vista unicamente o bem de to-
das as pessoas, nós vos pedimos, 
Senhor.

5. Para que a reunião da coordena-
ção e assessoria nacional da Pasto-
ral da Juventude em Erechim for-
taleça o trabalho com os jovens em 
nossa Diocese, nós vos pedimos, 
Senhor.

6. Para que o encontro da Infância 
e da Adolescência Missionária dos 
Estados do Sul do País no Seminá-
rio de Fátima dê novo vigor à ação 
missionária em nossa Diocese, nós 
vos pedimos.

7.  ...
P. Atendei, ó Deus, as orações 
de vossos filhos, reunidos pela 
fé na ressurreição de Cristo; 
dai-nos experimentar na vida 
cotidiana a presença do Espíri-
to que renova todas as coisas. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Vivendo a esperança da vida 

plena na eternidade, apresentemos 
os frutos de nosso trabalho pela 
realização de seu Reino já nesta 
terra.

A. (Nº. 206) 1. Um novo dia, mais 
vida e esperança,/ aqui traze-
mos, com toda a confiança./ Ao 
teu altar, Senhor, nós elevamos/ 



a vida que nos deste e os bens 
que esperamos.

Ref.: Nós ofertamos, Senhor, a 
nossa vida,/ o mundo que suspi-
ra por tua luz./ A nossa oferta é 
feita de esperança,/ de esforço 
que não cansa de ouvir tua voz.

2. De ti saímos, a ti é que volta-
mos,/ na caminhada, que neste 
mundo damos,/ e com tua bên-
ção, no altar, nos consagramos,/ 
tornando nossa vida o dom que 
te ofertamos.

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. Lançai, ó Deus, sobre o nosso 
sacrifício um olhar de perdão 
e de paz, para que, possamos 
viver o seu mistério. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística VI-B
(Deus conduz sua Igreja pelo cami-

nho da salvação, Missal p. 848).
P. Na verdade, é justo e necessá-

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

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

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 

os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM EMÓRIA 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. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nosso 
Papa N. ---- com todos os Bispos, 
presbíteros, diáconos e com todo 
o vosso povo, possamos irradiar 
confiança e alegria e caminhar 
com fé e esperança pelas estradas 
da vida.

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

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 Ma-
ria, 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 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Com o Pão do Céu, servido 

no Altar dos peregrinos, alimen-
tamos nossa esperança na vida 
eterna.

A. (Nº 282) 1. Novamente nos 
unimos nesta ceia do perdão,/ 
para em Cristo e só por Cristo 
encontrar a salvação.

Ref. Renovemos nossa vida nesta 
santa comunhão;/ na esperança 
trabalhemos por um  mundo 
mais cristão.
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2. Na justiça e no trabalho povo 
santo, caminhai;/ com Jesus res-
suscitado demos novo mundo ao 
Pai.

3. Tudo o que nasceu do amor em 
amor há de ficar;/ nosso irmão é 
como a hóstia: não se pode pro-
fanar.

4. “O meu Pai trabalha sempre”, 
Cristo um dia revelou;/ pela gló-
ria do Calvário vida nova come-
çou.

5. Não se ponha o sol da tarde 
sobre a ira e a opressão./ O tra-
balho e a justiça deve haver pra 
todo irmão.

6. Quando no alto a liberdade 
majestosa aparecer,/ a alegria 
da verdade todos vamos receber 

P. OREMOS. Fortificados por 
este alimento sagrado, nós 
vos damos graças, ó Deus, e 
imploramos a vossa clemên-
cia; fazei que perseverem na 
sinceridade do vosso amor 
aqueles que fortalecestes pela 
infusão do Espírito Santo. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A fé na vida plena depois 
da morte nos deve empenhar ain-
da mais na construção do bem, na 
prática da justiça, na vida presen-
te. 

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 vos ilumine com o sol da 

justiça para seguirdes por cami-
nhos de retidão, com passos de fé, 
gestos de paz, relações de solida-
riedade e palavras de amor. E que 
vos abençoe e acompanhe sempre 
Deus onipotente e compassivo, 
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. 

A esperança dos pobres
não se frustrará

Com este versículo do salmo, o 
Papa intitula sua mensagem para 
o 3º Dia Mundial dos Pobres, no 
penúltimo domingo do ano litúr-
gico, neste ano, no próximo dia 
17, como preparação à solenida-
de de Cristo Rei. 

Na mensagem, o Papa compara a 
situação do tempo do salmista e 
a de hoje. Concluindo que pou-
co mudou. “Passam os séculos, 
mas permanece imutável a con-
dição de ricos e pobres, como se 
a experiência da história não en-
sinasse nada. Assim, as palavras 
do salmo não dizem respeito ao 
passado, mas ao nosso presente 
submetido ao juízo de Deus.”

O Papa fala também das periferias 
de nossas cidades, repletas de 
pessoas que vagueiam pelas ruas, 
em busca de alimento. “Tendo-
-se tornado eles próprios parte 
duma lixeira humana, são trata-
dos como lixo, sem que isto pro-
voque qualquer sentido de culpa 
em quantos são cúmplices deste 
escândalo.”

Não obstante a descrição de injus-
tiça e sofrimento no salmo, há 
uma definição do pobre: é aque-
le que «confia no Senhor» (cf. 
9, 11), pois tem a certeza de que 
nunca será abandonado.

“Na Escritura, o pobre é o homem 
da confiança!”, escreve o Pontí-
fice.

“É precisamente esta confiança no 
Senhor, esta certeza de não ser 
abandonado, que convida o po-
bre à esperança. Sabe que Deus 
não o pode abandonar.”

Francisco cita as “muitas formas 
de novas escravidões”, como 
famílias obrigadas a deixar a 
sua terra; órfãos que perderam 
os pais; jovens em busca duma 
realização profissional; vítimas 
de tantas formas de violência, 
da prostituição à droga; sem es-
quecer os milhões de migrantes 
instrumentalizados para uso po-
lítico.

Francisco recorda que a promoção 
dos pobres, mesmo social, não é 
um compromisso extrínseco ao 

anúncio do Evangelho; pelo con-
trário, manifesta o realismo da fé 
cristã e a sua validade histórica. 
Como exemplo, o Santo Padre 
cita Jean Vanier, que faleceu re-
centemente, e o define como um 
“grande apóstolo dos pobres”.

Lembretes: 
- Terça-feira, às 19h, reunião da 

Área Past. de Severiano de Al-
meida na sede par. Santa Isabel 
da Hungria, Três Arroios. 

- Quarta-feira, às 19h30, reunião 
da Área Past. de São Valentim, 
em Erval Grande.

- Quinta-feira, às 08h30, reunião 
da Área Past. de Erechim, na 
sede par. N. Sra. Aparecida, Bela 
Vista. 

- De sexta-feira a domingo, reu-
nião da coord. e assessoria na-
cional da Past. da Juv., no Centro 
Diocesano; encontro da Infância 
e Adolescência Missionária dos 
Estados do Sul do País (“Sulão”), 
no Sem. de Fátima; Seminário 
Estadual da Past. da Juv. pela 
vida das mulheres, no Centro 
de Espiritualidade Pe. Arturo, S. 
Leopoldo; 

- Sábado, às 19h, crismas na igr. 
Sto. Antonio de Jacutinga.

- Domingo, dia 17, 33º DTC-C, 
Terceiro Dia Mundial dos Pobres 
(instituído pelo Papa Francisco 
na Carta Apostólica Misericordia 
et misera, de 20/11/2016) 

Leituras da semana: 
dia 11, 2ªf, S. Martinho de Tours: 

Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-6; 
dia 12, 3ªf, S. Josafá: Sb 2,23-
3,9; Sl 33(34); Lc 17,7-10; dia 
13, 4ªf: Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 
17,11-19; dia 14, 5ªf: Sb 7,22-
8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25; 
dia 15, 6ªf, Sto. Alberto Magno: 
Sb 13,1-9; Sl 18(19A); Lc 17,26-
37; dia 16, sáb, Sta. Margarida 
de Escócia, Sta Gertrudes:  Sb 
18,14-16;19,6-9; Sl 104(105); 
Lc 18,1-8; dia 17, dom. 33º do 
TC-C (3º Dia Mundial dos Po-
bres):  Ml 3,19-20a; Sl 97(98); 
2Ts 3,7-14; Lc 21,5-19 (Visão do 
futuro).



1. RITOS INI-
CIAIS

A. (Nº 41) Ref. 
Juntos como ir-
mãos, membros 
da Igreja,/ va-
mos caminhan-
do, vamos ca-

minhando./ Juntos como irmãos, 
ao encontro do Senhor.

1 Somos povo que caminha num 
deserto como outrora,/ lado a 
lado, sempre unidos, para a ter-
ra prometida.

2. Na unidade caminhemos: foi 
Jesus que nos uniu./ Nosso Deus 
hoje louvemos: seu amor nos re-
uniu.

3. A Igreja está em marcha: a um 
mundo novo vamos nós,/ onde 
reinará a paz, onde reinará o 
amor.

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

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

cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ou Anim. Conscientes de que tudo 
neste mundo é passageiro, menos 
o bem que realizamos, participa-
mos da celebração litúrgica neste 
Terceiro Dia Mundial dos pobres, 
renovando nossa solidariedade 
com os empobrecidos pelo sistema 
excludente em que vivemos. 

 (... final do ano litúrgico: viver o 
compromisso com o momento pre-
sente com o olhar no horizonte da 
eternidade/ terça-feira, reunião 
dos padres e diáconos, no Seminá-
rio de Fátima / quarta-feira, Dia 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 33º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 17.11.2019

- Nos acontecimentos da historia, a ação salvadora de Deus
- Terceiro Dia Mundial dos Pobres – “A esperança dos pobres jamais se frustrará” (Sl 9,19)
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de oração e ação pelas crianças 
– Dia da Consciência Negra – 
atividades nos grupos de base da 
Pastoral da Juventude.../ Sábado 
próximo, reunião do Conselho 
Diocesano de Pastoral).

Ato penitencial
P. Nosso Papa Francisco acentua 

muito a misericórdia de Deus. En-
sina que que “o mistério da miseri-
córdia é fonte de alegria, serenida-
de e paz. É condição da nossa sal-
vação.” Confiando na misericórdia 
divina, peçamos perdão de nossos 
pecados.  

L. Senhor, que tornais cada momen-
to da vida tempo especial da graça, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos chamais à perse-

verança até o fim, tende piedade de 
nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos garantis vossa 

assistência nas provações, tende 
piedade de nós.

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

amor...  
A. Amém. 

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

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

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

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

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

 P. OREMOS. Senhor nosso 
Deus, fazei que a nossa alegria 

consista em vos servir de todo 
o coração, pois só teremos fe-
licidade completa, servindo a 
vós, o criador de todas as coi-
sas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 33º 

DTC-C, p. 997-999)
Anim.: O fascínio dos bens e das 

aparências podem desviar do ver-
dadeiro sentido da vida. Pela Pala-
vra de Deus, nos mantemos aten-
tos e vigilantes caminhando para a 
vida plena, na qual brilhará o sol 
da justiça.   

1ª Leitura: Ml 3,19-20a
L. Leitura da Profecia de Mala-

quias. 
Eis que virá o dia, abrasador como 

fornalha, em que todos os sober-
bos e ímpios serão como palha; e 
esse dia vindouro haverá de quei-
má-los, diz o Senhor dos exérci-
tos, tal que não lhes deixará raiz 
nem ramo. Para vós, que temeis 
o meu nome, nascerá o sol da jus-
tiça, trazendo salvação em suas 
asas. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus!

Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor virá julgar a terra intei-

ra; com justiça julgará.
A. O Senhor virá julgar a terra in-

teira; com justiça julgará.
S. 1. - Cantai salmos ao Senhor ao 

som da harpa * e da cítara suave! - 
Aclamai, com os clarins e as trom-
betas,* ao Senhor, o nosso Rei! 

2. - Aplauda o mar com todo ser que 
nele vive,* o mundo inteiro e toda 
gente! - As montanhas e os rios ba-
tam palmas * e exultem de alegria. 

3. - Exultem na presença do Senhor, 
pois ele vem,* vem julgar a terra 
inteira. - Julgará o universo com 
justiça * e as nações com equidade.



2ª Leitura: 2Ts 3,7-12
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Tessalonicenses. 
Irmãos: Bem sabeis como deveis 

seguir o nosso exemplo, pois não 
temos vivido entre vós na ociosi-
dade. De ninguém recebemos de 
graça o pão que comemos. Pelo 
contrário, trabalhamos com es-
forço e cansaço, de dia e de noite, 
para não sermos pesados a nin-
guém. Não que não tivéssemos o 
direito de fazê-lo, mas queríamos 
apresentar-nos como exemplo a 
ser imitado. Com efeito, quando 
estávamos entre vós, demos esta 
regra: “Quem não quer traba-
lhar, também não deve comer”. 
Ora, ouvimos dizer que entre vós 
há alguns que vivem à toa, muito 
ocupados em não fazer nada. Em 
nome do Senhor Jesus Cristo, or-
denamos e exortamos a estas pes-
soas que, trabalhando, comam na 
tranquilidade o seu próprio pão. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 21,5-19
A. Aleluia...
L. Levantai vossa cabeça e olhai, 

pois a vossa redenção se aproxima! 
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, algumas pessoas 

comentavam a respeito do Templo 
que era enfeitado com belas pe-
dras e com ofertas votivas. Jesus 
disse: “Vós admirais estas coisas? 
Dias virão em que não ficará pe-
dra sobre pedra. Tudo será des-
truído”. Mas eles perguntaram: 
“Mestre, quando acontecerá isto? 
E qual vai ser o sinal de que es-
tas coisas estão para acontecer?” 
Jesus respondeu: “Cuidado para 
não serdes enganados, porque 
muitos virão em meu nome, di-
zendo: ‘Sou eu!’ e ainda: ‘O tem-
po está próximo’. Não sigais essa 
gente! Quando ouvirdes falar de 
guerras e revoluções, não fiqueis 
apavorados. É preciso que estas 
coisas aconteçam primeiro, mas 

não será logo o fim”. E Jesus con-
tinuou: “Um povo se levantará 
contra outro povo, um país ataca-
rá outro país. Haverá grandes ter-
remotos, fomes e pestes em muitos 
lugares; acontecerão coisas pavo-
rosas e grandes sinais serão vistos 
no céu. Antes, porém, que estas 
coisas aconteçam, sereis presos e 
perseguidos; sereis entregues às 
sinagogas e postos na prisão; se-
reis levados diante de reis e gover-
nadores por causa do meu nome. 
Esta será a ocasião em que teste-
munhareis a vossa fé. Fazei o fir-
me propósito de não planejar com 
antecedência a própria defesa; 
porque eu vos darei palavras tão 
acertadas, que nenhum dos inimi-
gos vos poderá resistir ou rebater. 
Sereis entregues até mesmo pelos 
próprios pais, irmãos, parentes e 
amigos. E eles matarão alguns de 
vós. Todos vos odiarão por causa 
do meu nome. Mas vós não perde-
reis um só fio de cabelo da vossa 
cabeça. É permanecendo firmes 
que ireis ganhar a vida!” - Pala-
vra da Salvação. 

A. Glória a Vós, Senhor.

Homilia
Profissão da fé

(Formula mais extensa)
A. Creio em um só Deus, Pai to-

do-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e 
invisíveis.

Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo, Filho Unigênito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai. 

Por ele todas as coisas foram fei-
tas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: 
e se encarnou pelo Espírito San-
to no seio da Virgem Maria, e se 
fez homem. 

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

E de novo há de vir,  em sua glória, 

para julgar os vivos e os mortos; 
e o seu Reino não terá fim.

Creio no Espírito Santo, Senhor 
que dá a vida, e procede do Pai 
e do Filho; e com o Pai e o Filho 
é adorado e glorificado: ele que 
falou pelos profetas.

Creio na Igreja, una, santa, ca-
tólica e apostólica. Professo um 
só batismo para a remissão dos 
pecados. E espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo 
que há de vir. Amém. 

Oração dos fiéis
P. Com fé corajosa e a graça divina, 

podemos enfrentar as adversidades 
da vida, a desilusão, o desânimo, 
as consequências da injustiça so-
cial. Peçamos a Deus sua graça 
para sermos fortes na fé e na espe-
rança, por meio de nossas preces 
comunitárias.

A. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor.
1. Para que a Igreja, perseguida em 

diversos lugares, testemunhe a 
confiança na vossa graça que lhe 
dá perseverança, nós vos pedimos, 
ó Deus: 

2. Para que os enfermos, depri-
midos, desempregados e outros 
confiem sempre na vossa graça e 
tenham a solidariedade dos fami-
liares e amigos, nós vos pedimos:

3. Para que este Dia Mundial dos 
Pobres motive gestos pessoais e 
iniciativas comunitárias de solida-
riedade com os mais necessitados, 
nós vos pedimos:

4. Para que as famílias, as organiza-
ções sociais e os órgãos de gover-
no garantam as condições necessá-
rias para todas as crianças, nós vos 
pedimos:

5. Para que o novo plano diocesano 
da ação evangelizadora, a ser apro-
vado pelo Conselho de Pastoral 
em sua reunião no próximo sába-
do, seja assumido e executado por 
todos, nós vos pedimos:

6. Para vivermos cada instante da 
vida como oportunidade de graça e 
salvação, nós vos pedimos:

P. Concedei-nos, ó Deus, a graça de 
vivermos na fidelidade de filhos e 
filhas vossos, na esperança de estar 
convosco na eternidade. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém.



3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus, 

vamos incluir a vida dos que en-
frentam duras provações e perma-
necem firmes na sua fé e confiança 
em Deus.

A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. 
Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
revestes o mundo da mais fina 
flor;/ restauras o fraco que a ti 
se confia/ e junto aos irmãos, em 
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai e 
Senhor,/   Por tua bondade, rece-
be o louvor!:/

2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
por quem aprendeu o gesto de 
amor:/ colher a fartura e ter a 
beleza/ de ser a partilha dos fru-
tos da mesa.

3. Bendito és tu, ó Deus Cria-
dor,/ fecundas a terra com vida 
e amor./ A quem aguardava um 
canto de festa,/ A mesa promete 
eterna seresta.

P. Concedei, Senhor nosso 
Deus, que a oferenda colocada 
sob o vosso olhar nos alcance a 
graça de vos servir e a recom-
pensa de uma eternidade feliz. 
Por Cristo, nosso Senhor.

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 Cris-
to, nosso Senhor e Redentor. Ele 
sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colo-
cando-se ao lado dos perseguidos e 
marginalizados. Com a vida e a pa-
lavra anunciou ao mundo que sois 
Pai e cuidais de todos como filhos 
e filhas. Por essa razão, com todos 
os Anjos e Santos, nós vos louva-
mos e bendizemos, e proclamamos 
o hino de vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

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

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

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

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

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

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

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

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

morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! P. 
Celebrando, pois, ó Pai santo, a me-
mória de Cristo, vosso Filho, nosso 
Salvador, que pela paixão e morte 
de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa di-

reita, anunciamos a obra do vosso 
amor até que ele venha, e vos ofe-
recemos 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., ----- com todos os Bispos, pres-
bíteros e diáconos e todo o povo 
que conquistastes.

A. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!

P. Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos pala-
vras e ações para confortar os de-
sanimados e oprimidos; fazei que, 
a exemplo de Cristo, e seguindo o 
seu mandamento, nos empenhe-
mos lealmente no serviço a eles. 
Vossa Igreja seja testemunha viva 
da verdade e da liberdade, da justi-
ça e da paz, para que toda a huma-
nidade 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 res-
surreição, a plenitude da vida.

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. 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 patrono) e 
todos os Santos, vos louvaremos 
e glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
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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 nos diz que as pro-

vações se tornam oportunidade de 
testemunharmos nossa fé. Mas ela 
deve ser constantemente alimen-
tada, como podemos fazer agora 
pela comunhão eucarística, que 
Ele mesmo nos oferece.

A. (Nº 290) 1. Na mesa sagrada 
se faz unidade,/ no pão que ali-
menta, que é pão do Senhor,/ for-
mamos família na fraternidade,/ 
não há diferença de raça e de cor.

Ref. /:Importa viver, Senhor, uni-
dos no amor,/  na participação, 
vivendo em comunhão.:/

2. Chegar junto à mesa é com-
prometer-se,/ é a Deus conver-
ter-se com sinceridade./ O grito 
dos fracos devemos ouvir,/ e em 
nome de Cristo amar e servir.

3. Enquanto na terra o pão for 
partido,/ o homem nutrido se 
transformará;/ vivendo a espe-
rança num mundo melhor,/ com 
Cristo lutando o amor vencerá.

4. Se participamos da Eucaristia,/ 
é grande a alegria que Deus ofe-
rece./ Porém, não podemos dei-
xar esquecida/ a dor desta vida 
que o pobre padece.

5. Assim comungando da única 
vida,/ a morte vencida, será nos-
sa sorte./ Se unidos buscarmos a 
libertação,/ teremos com Cristo 
a Ressurreição.

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

P. OREMOS. Tendo recebido em 
comunhão o Corpo e Sangue 
do vosso Filho, concedei, ó 
Deus, possa esta Eucaristia 
que ele mandou celebrar em 
sua memória fazer-nos crescer 
em caridade. Por Cristo, nosso 
Senhor.  

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Só alcançaremos a salvação 
se permanecermos fiéis a Cristo 
até o fim, superando provações, 
dificuldades, percorrendo com 
generosidade e determinação o ca-
minho indicado por Ele, que nos 
conduz ao Pai

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus seja vosso conforto nas 

provações, companhia e consolo 
no caminho, amparo nas adversi-
dades, apoio nas fraquezas, força 
contra os males e proteção nos 
perigos. E que vos abençoe Deus 
Uno e Trino, 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 20h, reunião 

do ano da equipe de Past. Voc. na 
casa paroquial de Barão de Cote-
gipe. 

- Segunda e terça-feira, das 08h30 
às 16h, assembleia avaliativa da 
Past. da Criança, no Centro Dioc. 
de Past.

- Terça-feira, às 08h30, reunião 
dos diáconos e padres no Semi-
nário de Fátima; às19h, reunião 
da Área Past. de Jacutinga, em 
Entre Rios do Sul e da Área Past. 
de Gaurama, em Viadutos.

- Quarta-feira, Dia de oração e 
ação pelas crianças – Dia da 
Consciência Negra – atividades 
nos grupos de base da Past. da 
Juv.; 19h, reunião da Área Pasto-
ral de Aratiba, na sede paroquial 
de Sede Dourado.

- Quinta-feira, às 08h30, reunião 
da Past. da Pessoa Idosa, no Cen-
tro Dioc.

- Sábado, 08h, reunião das asses-
soras da Infância e Adolescência 
Missionária, no Centro Dioc. de 
Past.; 08h30, reunião do Cons. 
Dioc. de Past., no Seminário de 
Fátima; 13h30, 4º encontro en-
cantado decolores do Cursilho de 
Cristandade, no salão da Catedral 
São José; 18h, crismas na igreja 
São Valentim de São Valentim.

- Domingo, dia 24, Solenidade de 
Cristo Rei, início da Campanha 
para a Evangelização – reunião 
da coordenação diocesana da 
Past. da Juv., no Centro Dioce-
sano. 

Leituras da semana:
dia 18, 2ªf, Dedicação das Ba-

sílicas de S. Pedro e S. Paulo: 
1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-
64; Sl 115(119); Lc 18,35-43; 
dia 19, 3ªf, Ss. Roque Gonzá-
lez, Alfonso Rodríguez e João 
del Castilho: 2Mc 6,18-31; Sl 
3,2-3.4-5.6-7(R/.6b); Lc 19,1-10; 
dia 20, 4ªf: 2Mc 7,1.20-31; Sl 
16(17); Lc 19,11-28; dia 21, 5ªf, 
Apresentação de Nossa Senhora: 
Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-
49.50-51.52-53.54-55(R/.49); Mt 
12,46-50; dia 22, 6ªf, Sta. Cecí-
lia: 1Mc 4,36-37.52-59; Cânt: 
1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12b-
cd(R/.13b); Lc 19,45-48; dia 23, 
sáb., S.Clemente, S. Columbano: 
1Mc 6,1-13; Sl 9A(9); Lc 20,27-
40; dia 24, dom., 34º do TC-C 
- Nosso Senhor Jesus Cristo 
Rei do Universo: 2Sm 5,1-3; Sl 
121(122); Cl 1,12-20; Lc 23,35-
43 (“Reino de Cristo”).

“A todas as comunidades cristãs e 
a quantos sentem a exigência de 
levar esperança e conforto aos 
pobres, peço que se empenhem 
para que este Dia Mundial pos-
sa reforçar em muitos a vontade 
de colaborar concretamente para 
que ninguém se sinta privado da 
proximidade e da solidariedade” 
(Papa Francisco, mensagem para 
o 3º Dia Mundial dos Pobres, 
17/11/ 2019).



1. RITOS 
INICIAIS

P. Em nome do 
Pai e do Filho e 
do Espírito San-
to.
A. Amém.
P. Que a graça, o 

amor e a paz de Cristo, Rei do uni-
verso, que nos liberta e nos acolhe 
em seu Reino, 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, cele-
bramos a presença transformadora 
de Cristo, nosso Rei e Senhor, que 
no alto da Cruz, garante o paraíso 
ao ladrão arrependido e a todos os 
que confiam na sua misericórdia. 
Por esta celebração, renovemos 
nosso compromisso com o Reino 
do Senhor, Reino do amor, da ver-
dade e da justiça. 

(... neste domingo, no Brasil, início 
da Campanha para a Evangeliza-
ção / quinta-feira. Dia nacional e 
universal  de ação de graças / sá-
bado, às 10h, missa e almoço de 
encerramento do Curso da Esco-
la Diaconal São Lourenço Mártir, 
no Seminário ... ) 

Ato penitencial
P. Cristo, a quem proclamamos 

Rei e Senhor, é o rosto da mise-
ricórdia do Pai. Ela não tem fim 
e é sempre infinitamente maior do 
que qualquer pecado. Nesta certe-
za, peçamos perdão a Deus.

L. Senhor, Rei da glória, princípio 
e fim de todas as coisas, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos chamais a cons-

truir o Reino da paz, da justiça e 
do amor, tende piedade de nós.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 34º DTC-C, solenidade de J. Cristo Rei do Universo - 24.11.2019

- Cristo, Rei e Senhor da paz e da misericórdia
- Abertura da Campanha para a Evangelização 
- Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas: missionários do Reino de Deus nos diferentes ambientes. 
Cor litúrgica: BRANCA          Ano 41 - Nº 2427       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Rei do universo, que 

nos chamais ao banquete de vosso 
Reino, tende piedade de nós.

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

ria...
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.

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, que dispusestes 
restaurar todas as coisas no 
vosso amado Filho, Rei do 
universo, fazei que todas as 
criaturas, libertas da escravi-
dão e servindo à vossa majes-
tade, vos glorifiquem eterna-
mente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Paulinas-Paulus, 34º 

ou último DTC-C, Solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do 
Universo, p. 1000-1002)

Anim.: Deus Pai concede a todos a 
graça da misericórdia pela morte 
e ressurreição de Cristo e a cruz, 
seu trono real, se torna a certeza 
do amor e da vida nova.

1ª Leitura: 2Sm 5,1-3
L. Leitura do Segundo Livro de 

Samuel.
Naqueles dias, todas as tribos de 

Israel vieram encontrar-se com 
Davi em Hebron e disseram-lhe: 
“Aqui estamos. Somos teus ossos 
e tua carne. Tempo atrás, quan-
do Saul era nosso rei, eras tu que 
dirigias os negócios de Israel. E 
o Senhor te disse: ‘Tu apascen-
tarás o meu povo Israel e serás o 
seu chefe’”. Vieram, pois, todos 
os anciãos de Israel até ao rei 
em Hebron. O rei Davi fez com 
eles uma aliança em Hebron, na 
presença do Senhor, e eles o un-
giram rei de Israel. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 121(122)
S. Quanta alegria e felicidade: va-

mos à casa do Senhor!
A. Quanta alegria e felicidade: 

vamos à casa do Senhor!
S. 1. - Que alegria, quando ouvi 

que me disseram:* “Vamos à casa 
do Senhor!” - E agora nossos pés 
já se detêm,* Jerusalém, em tuas 
portas.

2. - Para lá sobem as tribos de Is-
rael,* as tribos do Senhor. - Para 
louvar, segundo a lei de Israel,* o 
nome do Senhor. - A sede da justi-
ça lá está * e o trono de Davi.



2ª Leitura: Cl 1,12-20
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Irmãos: Com alegria dai graças 

ao Pai, que vos tornou capazes de 
participar da luz, que é a heran-
ça dos santos. Ele nos libertou do 
poder das trevas e nos recebeu 
no reino de seu Filho amado, por 
quem temos a redenção, o perdão 
dos pecados. Ele é a imagem do 
Deus invisível, o primogênito de 
toda a criação, pois por causa 
dele foram criadas todas as coi-
sas no céu e na terra, as visíveis 
e as invisíveis, tronos e domina-
ções, soberanias e poderes. Tudo 
foi criado por meio dele e para 
ele. Ele existe antes de todas as 
coisas e todas têm nele a sua 
consistência. Ele é a Cabeça do 
corpo, isto é, da Igreja. Ele é o 
Princípio, o Primogênito dentre 
os mortos; de sorte que em tudo 
ele tem a primazia, porque Deus 
quis habitar nele com toda a sua 
plenitude e por ele reconciliar 
consigo todos os seres, os que es-
tão na terra e no céu, realizando 
a paz pelo sangue da sua cruz. - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 23,35-43
A. Aleluia... 
L. É bendito aquele que vem vin-

do, que vem vindo, em nome do 
Senhor; e o Reino que vem, seja 
bendito, ao que vem e a seu Rei-
no, o louvor!

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 chefes zomba-

vam de Jesus dizendo: “A outros 
ele salvou. Salve-se a si mesmo, 
se, de fato, é o Cristo de Deus, 
o Escolhido!” Os soldados tam-
bém caçoavam dele; aproxima-
vam-se, ofereciam-lhe vinagre, e 
diziam: “Se és o rei dos judeus, 
salva-te a ti mesmo!” Acima dele 
havia um letreiro: “Este é o Rei 
dos Judeus”. Um dos malfeitores 
crucificados o insultava, dizendo: 

“Tu não és o Cristo? Salva-te a 
ti mesmo e a nós!” Mas o outro 
o repreendeu, dizendo: “Nem se-
quer temes a Deus, tu que sofres 
a mesma condenação? Para nós, 
é justo, porque estamos receben-
do o que merecemos; mas ele não 
fez nada de mal”. E acrescentou: 
“Jesus, lembra-te de mim, quan-
do entrares no teu reinado”. Je-
sus lhe respondeu: “Em verdade 
eu te digo: ainda hoje estarás co-
migo no Paraíso”. - Palavra da 
Salvação. 

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Do trono da cruz, Cristo suplicou 
clemência ao Pai pelos que execu-
tavam a sentença de morte contra 
ele e atendeu ao pedido do ladrão 
arrependido. Na certeza de ser-
mos ouvidos por Deus, apresente-
mos-lhe nossas preces. 

A. Atendei nossa prece, Senhor, 
sobre nós derramai vosso amor.

1. Para “que a Igreja se faça eco da 
Palavra de Deus que ressoa, forte 
e convincente, como uma palavra 
e um gesto de perdão, apoio, aju-
da, amor”, nós vos pedimos:

2. Para que todas as pessoas, em 
qualquer situação, confiem sem-
pre na vossa misericórdia e no 
vosso amor, que são desde sem-
pre, nós vos pedimos:

3. Para que os cristãos leigos e lei-
gas sejam fiéis testemunhas dos 
valores de vosso Reino nos am-
bientes em que atuam, nós vos 
pedimos.

4. Para que a Campanha para a 
Evangelização, iniciada neste do-
mingo na Igreja Católica no Bra-
sil, tenha generosa participação de 
todos, nós vos pedimos:

5. Para que o Dia de Ação de Gra-
ças, quinta-feira, ajude a todos a 
reconhecer Deus como fonte de 
todos os dons e a viver a comu-
nhão fraterna, nós vos pedimos:

6. Para que os alunos que concluem 
o Curso da Escola Diaconal no 
próximo sábado sirvam suas co-
munidades com aquilo que esta 
experiência lhes proporcionou, 
nós vos pedimos: 

7. ...

P. Ó Deus, fortalecidos com vossa 
graça, possamos ir dando fim ao 
mundo da injustiça, para fazer 
surgir o mundo novo, sinal e pre-
núncio do Reino definitivo. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus a 

vida dos leigos e leigas que fazem 
crescer o Reino de Cristo na fa-
mília, na educação, no trabalho, 
no lazer, na política e em outras 
realidades. 

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

Ref. Acolhei as ofertas deste vi-
nho e deste pão/  e o nosso cora-
ção também./  Senhor, que vos 
doastes totalmente por amor,/  
fazei de nós o que convém!

2. Quem vive para si empobrece 
seu viver./  Quem doar a própria 
vida, vida nova há de colher.

3. Oferta é bem servir por amor 
ao nosso irmão./ É reunir-se 
nesta mesa e celebrar a reden-
ção.

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

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

P. Oferecendo-vos estes dons 
que nos reconciliam convos-
co, nós vos pedimos, ó Deus, 
que o vosso próprio Filho 
conceda paz e união a todos 
os povos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Pref.: Cristo, Rei do universo
(Missal, p. 384)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso. Com óleo de 
exultação, consagrastes sacerdo-
te eterno e rei do universo vosso 



Filho único, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Ele, oferecendo-se na 
Cruz, vítima pura e pacífica, rea-
lizou a redenção da humanidade. 
Submetendo ao seu poder toda 
criatura, entregará à vossa infinita 
majestade um reino eterno e uni-
versal: reino da verdade e da vida, 
reino da santidade e da graça, rei-
no da justiça, do amor e da paz. 
Por essa razão, hoje e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e arcanjos, 
aos querubins e serafins, e a toda 
a milícia celeste, cantando a uma 
só voz:

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

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

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

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

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

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

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 

O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

A. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa (...), 
--- com os bispos do mundo in-
teiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-

córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

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

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

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Cristo nos aguarda para o 

banquete em seu Reino eterno, 
mas já agora nos acolhe na ceia 
da Eucaristia, que o prefigura e 
antecipa.  

A(N° 297) Ref. /:Eu vim para que 
todos tenham vida,/  que todos 
tenham vida plenamente!:/

1. Reconstrói a tua vida em comu-
nhão com teu Senhor;/reconstrói 
a tua vida em comunhão com teu 
irmão./ Onde está o teu irmão, 
eu estou presente nele.

2. Quem comer o pão da vida vi-
verá eternamente./Tenho pena 
deste povo que não tem o que 
comer./ Onde está um irmão 
com fome eu estou com fome 
nele.

3. Eu passei fazendo o bem, eu 
curei todos os males./ Hoje és 
minha presença junto a todo so-
fredor./ Onde sofre o teu irmão, 
eu estou sofrendo nele.

4. Entreguei a minha vida pela 
salvação de todos./ Reconstrói, 
protege a vida de indefesos e 
inocentes./ Onde morre o teu 
irmão, eu estou morrendo nele.

8. Este pão, meu corpo e vida 
para a salvação do mundo/ é 
presença e alimento nesta santa 



comunhão./ Onde está o teu ir-
mão eu estou presente nele.

9. Quem comer o pão da vida, 
eu o ressuscitarei,/ e no reino 
do meu Pai teremos vida plena-
mente./ Onde todos os irmãos 
serão eterna comunhão.

P. OREMOS. Alimentados pelo 
pão da imortalidade, nós vos 
pedimos, ó Deus, que, glo-
riando-nos de obedecer na 
terra aos mandamentos de 
Cristo, rei do universo, pos-
samos viver com ele eterna-
mente no reino dos céus. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A lógica do Reinado de 
Cristo é a da doação plena, pela 
qual faz a vida triunfar. Dedique-
mos nossa vida ao Reino da Ver-
dade, do Amor e da Paz.

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos tornou discípulos 

missionários de seu Filho, Rei 
do Universo, vos confirme na fé, 
na esperança e na caridade. Que 
ele vos faça anunciadores de seu 
Reino e um dia vos acolha no seu 
banquete eterno. E que vos aben-
çoe Deus Criador e Providente, 
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:
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, re-

união dos agentes da Cáritas, no 
Centro Diocesano de Pastoral.

- Sábado, às 10h, missa e almo-
ço de encerramento do Curso da 
Escola Diaconal São Lourenço 
Mártir; 19h, crismas na igreja 
São Caetano, Severiano de Al-
meida.

- Domingo, primeiro do Advento 
– igreja N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim, missa da festa 
da padroeira; romaria de N. Sra. 
das Graças na sede paroquial 
Santo Antonio, Jacutinga; cris-
mas na igreja São Tiago, Aratiba.

Leituras da semana:
dia 25, 2ªf, Sta. Catarina de 

Alexandria: Dn 1,1-6.8-20; 
Cânt: Dn 3,52.53.54-55.56-
57 (R/.52b); Lc 21,1-4; dia 
26, 3ªf: Dn 2,31-45; Cânt.: 
Dn 3,57-59.60-61(R/.59b); Lc 
21,5-11; dia 27, 4ªf: Dn 5,1-
6.13-14.16-17.23-28; Cânt. Dn 
3,62-63.64-65.66-67 R/.59b); 
Lc 21,12-19; dia 28, 5ªf: Dn 
6,12-28; Cânt. Dn 3,68-70.71-
72.73-74 (R/.59b); Lc 21,20-28; 
dia 29, 6ªf: Dn 7,2-14; Cânt.: Dn 
3,75-77.78-79.80-81 (R/.59b); 
Lc 21,29-33; dia 30, sáb., Sto.
André: Rm 10,9-18; Sl 18(19ª); 
Mt 4,18-22; Dia 1º/12, dom., 1º 
do Adv.A: Is 2,1-5; Sl 121(122); 
Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 (Vi-
gilância).

Cristo Rei do Universo
A solenidade de Nosso Senhor Je-

sus Cristo Rei do Universo coroa 
o ano litúrgico e este Ano Santo 
da Misericórdia. Na verdade, o 
Evangelho apresenta a realeza 
de Jesus no auge da sua obra 
salvadora e fá-lo duma maneira 
surpreendente. «O Messias de 
Deus, o Eleito, (…) o Rei» (Lc 
23, 35.37) aparece sem poder 
nem glória: está na cruz, onde 
parece mais um vencido do que 
um vencedor. A sua realeza é 
paradoxal: o seu trono é a cruz; 
a sua coroa é de espinhos; não 
tem um cetro, mas põem-Lhe 
uma cana na mão; não usa ves-
tidos sumptuosos, mas é privado 
da própria túnica; não tem anéis 
brilhantes nos dedos, mas as 
mãos trespassadas pelos pregos; 
não possui um tesouro, mas é 
vendido por trinta moedas.

Verdadeiramente não é deste 
mundo o reino de Jesus (cf. Jo 
18, 36); mas precisamente nele 
– diz-nos o apóstolo Paulo na 

segunda leitura – é que encon-
tramos a redenção e o perdão 
(cf. Col 1, 13-14). Porque a 
grandeza do seu reino não está 
na força segundo o mundo, mas 
no amor de Deus, um amor ca-
paz de alcançar e restaurar todas 
as coisas. Por este amor, Cris-
to abaixou-Se até nós, viveu a 
nossa miséria humana, provou 
a nossa condição mais ignóbil: 
a injustiça, a traição, o aban-
dono; experimentou a morte, o 
sepulcro, a morada dos mortos. 
Assim Se aventurou o nosso Rei 
até aos confins do universo, para 
abraçar e salvar todo o vivente. 
Não nos condenou, nem sequer 
nos conquistou, nunca violou a 
nossa liberdade, mas abriu ca-
minho com o amor humilde, que 
tudo desculpa, tudo espera, tudo 
suporta (cf. 1 Cor 13, 7). Unica-
mente este amor venceu e conti-
nua a vencer os nossos grandes 
adversários: o pecado, a morte, 
o medo.

Hoje, amados irmãos e irmãs, 
proclamamos esta vitória singu-
lar, pela qual Jesus Se tornou o 
Rei dos séculos, o Senhor da his-
tória: apenas com a omnipotên-
cia do amor, que é a natureza de 
Deus, a sua própria vida, e que 
nunca terá fim (cf. 1 Cor 13, 8). 
Jubilosamente compartilhamos 
a beleza de ter Jesus como nos-
so Rei: o seu domínio de amor 
transforma o pecado em graça, a 
morte em ressurreição, o medo 
em confiança.

Mas seria demasiado pouco crer 
que Jesus é Rei do universo e 
centro da história, sem fazê-Lo 
tornar-Se Senhor da nossa vida: 
tudo aquilo será vão, se não O 
acolhermos pessoalmente e se 
não acolhermos também o seu 
modo de reinar. Nisto, ajudam-
-nos os personagens presentes 
no Evangelho de hoje. Além de 
Jesus, aparecem três tipos de fi-
guras: o povo que olha, o grupo 
que está aos pés da cruz e um 
malfeitor crucificado ao lado de 
Jesus. (Papa Francisco, parte da 
homilia, solenidade de Cristo 
Rei, 20/11/16)
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