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1. RITOS 
INICIAIS

A. (nº. 429) 1. 
Cristãos, vin-
de todos com 

alegres cantos./ Oh! vinde, oh! 
vinde até Belém./ Vede nascido, 
vosso rei eterno.

Ref. Oh! vinde, adoremos! Oh! 
vinde adoremos!/ Oh! vinde, 
adoremos o salvador.

2. Humildes pastores deixam seu 
rebanho/ e alegres acorrem ao 
rei do céu./ Nós, igualmente, 
cheios de alegria.

4. Nasceu em pobreza, repousan-
do em palhas/ o nosso afeto lhe 
vamos dar./ Tanto amou-nos! 
Quem não há de amá-lo?

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

A. Amém.
P. Que hoje e ao longo deste ano 

novo, o amor infinito do Pai, ma-
nifestado em seu Filho Jesus Cris-
to, nossa paz, que nasceu da Vir-
gem Maria, por obra do Espírito 
Santo, esteja convosco. 

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

A vida na liturgia
P. ou Anim. Contemplando o Me-

nino Deus no presépio, iniciamos 
o novo ciclo anual contando com 
a proteção de Maria, sua Mãe, 
com votos mútuos de ótimas rea-
lizações e muita paz, dom Deus e 
fruto de relações de justiça e de 
perdão. Que neste ano todo, sirva-
mos a Deus como Maria, a Mãe 
da Divina Criança de Belém.

P. (... gratidão a Deus pelo ano que 
passou, pedido de sua graça para 
realizar os projetos para o novo 
ano /  Dia Mundial da Paz / ...)

Ato penitencial
P. Peçamos que Deus purifique 

nosso coração, perdoando-nos de 
todo pecado e ajudando-nos a rea-
lizar nossas aspirações de harmo-
nia familiar, comunhão fraterna 
em todos os ambientes e paz entre 
todas as pessoas em todos os dias 
deste novo ano.  

L. Senhor, Filho de Deus, rei da 
paz, que, nascendo da Virgem 
Maria, vos fizestes nosso irmão 
para reunir-nos no amor, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, luz nas trevas, que co-

nheceis e compreendeis nossa fra-
queza e restabeleceis a comunhão 
fraterna, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, imagem do ser humano 

renovado, que nos trazeis a verda-
deira paz e fazeis de nós uma só 
família, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus onipotente, princípio e fim 

de todas as coisas...
A. Amém. 

Glória
A. Nº 432) 1. Glória a Deus e paz 

na terra! Hinos cantemos de 
louvor,/hinos de paz e de ale-
gria, hinos dos anjos do Senhor.

Ref. /:Gló...ria a Deus nas altu-
ras!:/

2. Foi numa noite venturosa do 
nascimento do Senhor,/que an-
jos de voz harmoniosa deram a 
Deus o seu louvor.

3. Vinde juntar-vos aos pastores. 
Vinde com eles a Belém./ Vinde 
correndo pressurosos, o salva-
dor enfim nos vem!

P. OREMOS. Ó Deus, que pela 
virgindade fecunda de Maria 
destes à humanidade a sal-
vação eterna, concedei-nos 

contar sempre com a sua in-
tercessão, pois ela nos trouxe 
o autor da vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Solenidade da Santa Mãe de Deus, 

Maria, oitava de Natal, Lecioná-
rio Paulinas-Paulus, 89-91)

Anim. Na alegria do Natal, com a 
bênção divina, iniciamos um novo 
ano, indo a Jesus, nossa Paz, nas-
cido de Maria, no compromisso 
de guardar no coração o que Ele 
nos ensina, a exemplo dela.

1ª Leitura: Nm 6,22-27
L. Leitura do Livro dos Números.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: 

“Fala a Aarão e a seus filhos: Ao 
abençoar os filhos de Israel, di-
zei-lhes: ‘O Senhor te abençoe e 
te guarde! O Senhor faça brilhar 
sobre ti a sua face, e se compade-
ça de ti! O Senhor volte para ti 
o seu rosto e te dê a paz!’ Assim 
invocarão o meu nome sobre os 
filhos de Israel, e eu os abençoa-
rei”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 66 (67)
S. Que Deus nos dê a sua graça e 

sua bênção.
A. Que Deus nos dê a sua graça e 

sua bênção.
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça 

e sua bênção,* e sua face resplan-
deça sobre nós! - Que na terra se 
conheça o seu caminho * e a sua 
salvação por entre os povos.

2. - Exulte de alegria a terra intei-
ra,* pois julgais o universo com 
justiça; - os povos governais com 
retidão,* e guiais, em toda a terra, 
as nações.

3. - Que as nações vos glorifiquem, 
ó Senhor,* que todas as nações 



vos glorifiquem! - Que o Senhor e 
nosso Deus nos abençoe,* e o res-
peitem os confins de toda a terra!

2ª Leitura: Gl 4,4-7
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Gálatas.
Irmãos: Quando se completou o 

tempo previsto, Deus enviou o seu 
Filho, nascido de uma mulher, nas-
cido sujeito à Lei, a fim de resgatar 
os que eram sujeitos à Lei e para 
que todos recebêssemos a filiação 
adotiva. E porque sois filhos, Deus 
enviou aos nossos corações o Espí-
rito do seu Filho, que clama: Abbá 
- ó Pai! Assim, já não és escravo, 
mas filho; e se és filho, és também 
herdeiro: tudo isso por graça de 
Deus. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 2,16-21
A. Aleluia...
L. De muitos modos, Deus outro-

ra nos falou pelos profetas; nes-
tes tempos derradeiros, nos falou 
pelo seu Filho. 

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 pastores foram 

às pressas a Belém e encontraram 
Maria e José, e o recém-nascido 
deitado na manjedoura. Tendo-o 
visto, contaram o que lhes fora 
dito sobre o menino. E todos os 
que ouviram os pastores ficaram 
maravilhados com aquilo que con-
tavam. Quanto a Maria, guardava 
todos esses fatos e meditava sobre 
eles em seu coração. Os pastores 
voltaram, glorificando e louvando 
a Deus por tudo que tinham visto 
e ouvido, conforme lhes tinha sido 
dito. Quando se completaram os 
oito dias para a circuncisão do 
menino, deram-lhe o nome de Je-
sus, como fora chamado pelo anjo 
antes de ser concebido. - 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 
sobre nós. Amém!/ Amém! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Colocando em Deus nossa con-

fiança no início deste ano, apre-
sentemos-lhe nossas preces por 
intercessão de Maria, Mãe do Sal-
vador.

A. (Nº 198) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor.

1. Para que as relações entre as pes-
soas, especialmente nas redes so-
ciais, sejam sempre de harmonia, 
sem ofensas e provocações, nós 
vos pedimos:

2. Para que o mundo supere todas 
as formas de violência e todos 
cultivem a reconciliação e o per-
dão, nós vos pedimos:

3. Para que todos os atingidos por 
agressões físicas e morais sejam 
curados de suas feridas, tenham 
vosso consolo e afastem qualquer 
desejo de vingança, nós vos pedi-
mos:

4. Para que o mundo vença a indi-
ferença e a exclusão social, com 
gestos de solidariedade, especial-
mente com os migrantes, nós vos 
pedimos: 

5. Para que todas as famílias aco-
lham o dom da vida como bênção 
divina e cultivem ambiente har-
monioso e favorável à iniciação à 
vida cristã, nós vos pedimos: 

P. Neste início de novo ano, no Dia 
Mundial da Paz, rezemos parte da 
prece do Papa Francisco num en-
contro de oração - Infundi em nós, 

Senhor, a coragem de realizar ges-
tos concretos para construir a paz.

A. Dai-nos olhar com benevolên-
cia todos os irmãos e as irmãs 
que encontrarmos no caminho.

P. Tornai-nos disponíveis para ou-
vir o grito dos irmãos e irmãs que 
nos pedem para transformar as 
armas em instrumentos de paz, os 
medos em confiança e as tensões 
em perdão.

A. Conservai em nós a chama da 
esperança para criarmos, com 
perseverança, opções de diálo-
go e de reconciliação, para que 
vença finalmente a paz. Do co-
ração de todos ser humano se-
jam banidas as palavras: divi-
são, ódio, violência, guerra!

P. Senhor, desarmai nossa língua e 
nossas mãos.

T. Renovai nossos corações e nos-
sas mentes. As palavras ‘irmão’ 
e ‘irmã’ expressem verdadeira-
mente o encontro fraternal, e o 
estilo de nossa vida revele que 
‘somos da Paz’, ‘da vossa Paz’! 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Agradecidos a Deus, apre-

sentemos-lhe o que nos ajudou a 
realizar no último ano; certos de 
sua providência, confiemos-lhe 
nossos projetos para o ano novo.

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

2. Nós vamos renovar este sacri-
fício de Jesus:/ morte e ressur-
reição, vida que brotou de sua 
oferta na cruz./ Mãe, vem nos 
ensinar a fazer da vida uma 
oblação:/ Culto agradável a 
Deus é fazer a oferta do próprio 
coração.

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

mãos este sacrifício, para glória 



do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa igreja.

P. Ó Deus, que levais à perfei-
ção os vossos dons, concedei 
aos vossos filhos, na festa da 
Mãe de Deus, que, alegrando-
-se com as primícias da vossa 
graça, possam alcançar a sua 
plenitude. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística I
(missal, p. 469)

Prefácio de N. Sra. I 
(Missal, p. 445)

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, e, na maternidade 
de Maria, sempre Virgem, cele-
brar os vossos louvores. À sombra 
do Espírito Santo, ela concebeu 
o vosso Filho único e, permane-
cendo virgem, deu ao mundo a 
luz eterna, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, os anjos cantam 
vossa grandeza, os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando a uma só voz:

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

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

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

P. 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 
Senhor!

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 tam-

bém pelo vosso servo o papa (...), 
por ----- (...) 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 vos-
sos filhos e filhas (...) e de todos 
os que circundam este altar, dos 
quais conheceis 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 fal-
tas, a segurança em suas vidas e a 
salvação que esperam.

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

P. Em comunhão com toda a Igre-
ja, celebramos o dia santo em que 
a Virgem Maria deu ao mundo o 
Salvador. Veneramos também a 
mesma Virgem Maria e seu espo-
so São José, os santos Apóstolos 
e Mártires: Pedro e Paulo, André 
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 oferen-
das, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso filho e Senhor nos-
so.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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 DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PRA 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 
oferta!

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 
oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (...) que partiram 
desta vida, marcados com o si-
nal da fé. A eles e a todos os que 
adormeceram no Cristo concedei 
a felicidade, 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 márti-
res: João Batista e Estevão, Ma-
tias e Barnabé e todos os vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

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

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo poderoso, na uni-
dade 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.: Os pastores contemplaram 

Cristo recém-nascido em Belém, 
apresentado por Maria. Nós pode-
mos recebê-lo como sustento de 
nossa vida na comunhão do altar.

A. (Cantos a Maria/19) 1. Quan-
do teu Pai revelou o segredo a 
Maria, que, pela força do Espí-
rito, conceberia, a ti, Jesus, ela 
não hesitou logo em responder: 
Faça-se em mim, pobre serva, o 
que a Deus aprouver! Hoje, imi-
tando Maria, que é imagem da 
Igreja, nossa família outra vez 
te recebe e deseja,    cheia de fé, 
de esperança e de amor, dizer 
“sim” a Deus:  Eis aqui os teus 
servos, Senhor!

Ref. Que a graça de Deus cres-
ça em nós, sem cessar! E de ti, 
nosso Pai, venha o Espírito San-
to de amor, pra gerar e formar 
Cristo em nós!

2. Por um decreto do Pai ela foi 
escolhida, para gerar-te, ó Se-
nhor, que és a origem da vida, 
cheia do Espírito Santo, no cor-
po e no coração, foi quem me-
lhor cooperou com a tua mis-
são. Na comunhão recebemos 
o Espírito Santo e vem contigo, 
Jesus, o teu Pai sacrossanto, va-
mos agora ajudar-te no plano 
da salvação: Eis aqui os teus 
servos, Senhor!

3. No coração de Maria, no olhar 
doce, terno, sempre tiveste na 
vida um apoio materno. Desde 
Belém, Nazaré, só viveu para te 
servir,  quando morrias na cruz, 
tua mãe estava ali. Mãe amorosa 
da Igreja, quer ser nosso auxílio, 
reproduzir no cristão as feições 
de seu Filho. Como ela fez em 
Caná, nos convida a ti obedecer: 
Eis aqui os teus servos, Senhor!

4. De outra Mãe, a Igreja, um 

dia nascemos, pelo batismo tua 
vida imortal recebemos. Sen-
do fiel conservou tuas palavras 
e transmitiu a nós, seus filhos 
amados, e a ti conduziu. Vendo 
que o povo tem fome de amor 
e verdade, tantos são pobres e 
fracos, sem paz e amizade, des-
te à Igreja a missão de gerar-te 
nos corações: Eis aqui os teus 
servos, Senhor!

P. OREMOS. Ó Deus de bonda-
de, cheios de júbilo, recebe-
mos os sacramentos celestes; 
concedei que eles nos con-
duzam à vida eterna, a nós 
que proclamamos a Virgem 
Maria, Mãe de Deus e Mãe 
da Igreja. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Todos desejamos a paz. Ela 
se constrói na capacidade de diá-
logo, de tolerância e perdão diante 
de uma ofensa ou mesmo diante 
de qualquer agressão.

A. (Nº 330) Deus nos abençoe, 
Deus nos dê a paz!/ A paz que 
só o amor é que nos traz!/ A paz 
que só o amor é que nos traz!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus da vida, fonte e ori-

gem de toda bênção, vos conceda 
a sua graça, derrame sobre vós as 
suas bênçãos e vos guarde sãos e 
salvos todos os dias deste ano. 

A. Amém. 
P. Que ele vos conserve íntegros na 

fé, pacientes na esperança e perse-
verantes na caridade. 

A. Amém. 
P. Que ele disponha em sua paz 

vossos atos e vossos dias, aten-
da sempre as vossas preces e vos 
conduza à vida eterna.

A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino...
A. Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida todos os dias deste novo ano; 
ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. 

A. Graças a Deus. 

Da mensagem do Papa Fran-
cisco à cidade de Roma e ao 

mundo no Natal de 2018
Como os pastores, os primeiros 

que acorreram à gruta, ficamos 
maravilhados com o sinal que 
Deus nos deu: «Um menino en-
volto em panos e deitado numa 
manjedoura» (Lc 2, 12). Em si-
lêncio, ajoelhamo-nos e adora-
mos.

E que nos diz aquele Menino, 
nascido, para nós, da Virgem 
Maria? Qual é a mensagem uni-
versal do Natal? Diz-nos que 
Deus é um Pai bom, e nós somos 
todos irmãos.

Esta verdade está na base da visão 
cristã da humanidade. Sem a fra-
ternidade que Jesus Cristo nos 
concedeu, os nossos esforços 
por um mundo mais justo ficam 
sem fôlego, e mesmo os melho-
res projetos correm o risco de se 
tornar estruturas sem alma. 

Por isso, as minhas boas-festas 
natalícias são votos de fraterni-
dade.

Fraternidade entre pessoas de to-
das as nações e culturas.

Fraternidade entre pessoas de 
ideias diferentes, mas capazes 
de se respeitar e ouvir umas às 
outras.

Penso de modo particular nos 
nossos irmãos e irmãs que cele-
bram a Natividade do Senhor em 
contextos difíceis, para não dizer 
hostis, especialmente onde a co-
munidade cristã é uma minoria, 
por vezes frágil ou desconside-
rada. Que o Senhor lhes conce-
da, a eles e a todas as minorias, 
viver em paz e ver reconhecidos 
os seus direitos, sobretudo a li-
berdade religiosa.

O Menino pequenino e com frio, 
que hoje contemplamos na man-
jedoura, proteja todas as crian-
ças da terra e todas as pessoas 
frágeis, indefesas e descartadas. 
Possamos todos nós receber paz 
e conforto do nascimento do 
Salvador e, sentindo-nos ama-
dos pelo único Pai celeste, reen-
contrarmo-nos e vivermos como 
irmãos!



(Sugere-se, após 
o Evang., anún-
cio das soleni-
dades móveis 
do ano, cfe Di-
retório da Lit. e 
da Org. da Igreja 
no Brasil, p. 37, 
abreviado)

 1. RITOS INICIAIS
A. (nº 428) 1.  Bem no meio da 

história dos homens, / a promes-
sa de Deus se cumpriu. 

Ref. /:O Natal é a festa da vida. 
Feliz, feliz Natal!:/

2. Quando as trevas cobriam a 
terra, / uma luz no horizonte 
brilhou. 

3. Uma estrela nos leva a Jesus; / 
da esperança e da vida Ele é luz. 

4. Não podemos viver na triste-
za,/ quando a vida renasce entre 
nós.

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

A. Amém.
P. Que o amor de Deus Pai, que nos 

envia seu Filho, Luz dos Povos, 
e a comunhão do Espírito Santo 
que nos congrega nele, estejam 
convosco. 

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

A vida na liturgia
P. ou Anim. Seguindo a estrela, os sá-

bios do Oriente, como celebramos 
nesta solenidade da Epifania, che-
garam a Cristo. Seguindo a luz da 
fé, viemos para celebrar a manifes-
tação do Salvador a todos os povos. 
Encontrando-o, como eles, possa-
mos percorrer sempre um caminho 
renovado de fidelidade a Ele. 

P. (... os muitos sinais que nos con-
duzem a Cristo / de terça-feira 
a domingo, reunião da Coord. 
Ampliada Nac. da Past. da Ju-
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ventude, no Seminário, Erechim 
/ pessoas em férias ou em cursos 
próprios da época ...).

Ato penitencial
P. Os sábios do Oriente se prostra-

ram em adoração diante da frágil 
criança de Belém, identificando 
nela o Filho de Deus. Com humil-
dade, reconheçamos nossas faltas 
e confiemos na misericórdia que 
aquela divina criança nos traz. 

L. Senhor, que guiais a todos por 
vossa luz, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que concedeis a alegria do 

encontro a quem Vos busca de cora-
ção sincero, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que fazeis voltar por ou-

tro caminho a quem Vos encontra, 
tende piedade de nós.

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

Glória
S. (nº 88) Glória a Deus nas alturas! 
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra! 
A. Glória, glória, aleluia!
/:Glória! Glória nos céus!/ Paz na 

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, que hoje 
revelastes o vosso Filho às na-
ções, guiando-as pela estrela, 
concedei aos vossos servos e 

servas que já vos conhecem 
pela fé, contemplar-vos um 
dia face a face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Epifania do Senhor, domingo en-

tre 02 e 08/01, Lecionário Pauli-
nas-Paulus, 97-99)

Anim.: Atentos aos sinais de Deus, 
como os sábios do Oriente, vive-
mos a alegria do encontro com 
Cristo, Luz do mundo, a quem 
oferecemos nossos dons, como 
eles o fizeram.

1ª Leitura: Is 60,1-6
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Levanta-te, acende as luzes, Jeru-

salém, porque chegou a tua luz, 
apareceu sobre ti a glória do Se-
nhor. Eis que está a terra envol-
vida em trevas, e nuvens escuras 
cobrem os povos; mas sobre ti 
apareceu o Senhor, e sua glória 
já se manifesta sobre ti. Os povos 
caminham à tua luz e os reis ao 
clarão de tua aurora. Levanta os 
olhos ao redor e vê: todos se re-
uniram e vieram a ti; teus filhos 
vêm chegando de longe com tuas 
filhas, carregadas nos braços. Ao 
vê-los, ficarás radiante, com o co-
ração vibrando e batendo forte, 
pois com eles virão as riquezas de 
além-mar e mostrarão o poderio 
de suas nações; será uma inun-
dação de camelos e dromedários 
de Madiã e Efa a te cobrir; virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e 
incenso e proclamando a glória 
do Senhor. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 71(72)
S. As nações de toda a terra hão de 

adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão 

de adorar-vos, ó Senhor!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, 



Senhor Deus,* vossa justiça ao 
descendente da realeza! - Com 
justiça ele governe o vosso povo,* 
com equidade ele julgue os vos-
sos pobres.

A. As nações de toda a terra hão 
de adorar-vos, ó Senhor! 

2. - Nos seus dias a justiça florirá * 
e grande paz, até que a lua perca o 
brilho! - De mar a mar estenderá o 
seu domínio,* e desde o rio até os 
confins de toda a terra!

3. - Os reis de Társis e das ilhas 
hão de vir * e oferecer-lhe seus 
presentes e seus dons; - e também 
os reis de Seba e de Sabá * hão 
de trazer-lhe oferendas e tributos. 
- Os reis de toda a terra hão de 
adorá-lo,* e todas as nações hão 
de servi-lo.

4. - Libertará o indigente que su-
plica,* e o pobre ao qual ninguém 
quer ajudar. - Terá pena do indi-
gente e do infeliz,* e a vida dos 
humildes salvará.

2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios.
Irmãos: Se ao menos soubésseis 

da graça que Deus me concedeu 
para realizar o seu plano a vosso 
respeito, e como, por revelação, 
tive conhecimento do mistério. 
Este mistério, Deus não o fez co-
nhecer aos homens das gerações 
passadas, mas acaba de o revelar 
agora, pelo Espírito, aos seus 
santos apóstolos e profetas: os 
pagãos são admitidos à mesma 
herança, são membros do mesmo 
corpo, são associados à mesma 
promessa em Jesus Cristo, por 
meio do Evangelho. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 2,1-12 
A. Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia, aleluia!
L. Vimos sua estrela no Oriente e 

viemos adorar 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. Tendo nascido Jesus na cidade 
de Belém, na Judeia, no tempo 
do rei Herodes, eis que alguns 
magos do Oriente chegaram a 
Jerusalém, perguntando: “Onde 
está o rei dos judeus, que acaba 
de nascer? Nós vimos a sua estre-
la no Oriente e viemos adorá-lo”. 
Ao saber disso, o rei Herodes fi-
cou perturbado, assim como toda 
a cidade de Jerusalém. Reunindo 
todos os sumos sacerdotes e os 
mestres da Lei, perguntava-lhes 
onde o Messias deveria nascer. 
Eles responderam: “Em Belém, 
na Judeia, pois assim foi escrito 
pelo profeta: E tu, Belém, terra 
de Judá, de modo algum és a me-
nor entre as principais cidades de 
Judá, porque de ti sairá um chefe 
que vai ser o pastor de Israel, o 
meu povo”. Então Herodes cha-
mou em segredo os magos e pro-
curou saber deles cuidadosamen-
te quando a estrela tinha apare-
cido. Depois os enviou a Belém, 
dizendo: “Ide e procurai obter 
informações exatas sobre o me-
nino. E, quando o encontrardes, 
avisai-me, para que também eu vá 
adorá-lo”. Depois que ouviram o 
rei, eles partiram. E a estrela, que 
tinham visto no Oriente, ia adian-
te deles, até parar sobre o lugar 
onde estava o menino. Ao verem 
de novo a estrela, os magos sen-
tiram uma alegria muito grande. 
Quando entraram na casa, viram 
o menino com Maria, sua mãe. 
Ajoelharam-se diante dele, e o 
adoraram. Depois abriram seus 
cofres e lhe ofereceram presen-
tes: ouro, incenso e mirra. Avisa-
dos em sonho para não voltarem 
a Herodes, retornaram para sua 
terra, seguindo outro caminho. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor. 

Anúncio da solenidades
móveis em 2020

Anim.: Segundo uma antiga tradi-
ção da Igreja, hoje se faz o anún-
cio do dia da Páscoa e das outras 
solenidades litúrgicas deste ano.

P. (Em tom solene). Irmãos caríssi-
mos, a glória do Senhor se mani-
festou e sempre há de manifestar-se 

no meio de nós, até a sua vinda no 
fim dos tempos. Nos ritmos e nas 
variações do tempo, recordamos e 
vivemos os mistérios da salvação. 
O centro de todo o ano litúrgico é o 
tríduo do Senhor crucificado, sepul-
tado e ressuscitado, que culminará 
no Domingo da Páscoa, este ano no 
dia 12 de abril. Em cada Domingo, 
páscoa semanal, a Igreja torna pre-
sente este grande acontecimento, no 
qual Jesus Cristo venceu o pecado e 
a morte. Da Páscoa derivam todos 
os dias santos: as cinzas, início da 
quaresma, no dia 26 de fevereiro; a 
Ascensão do Senhor, no dia 24 de 
maio; a festa de Pentecostes, no dia 
31 de maio; o primeiro Domingo do 
Advento, no dia 29 de novembro. 
Também as festas da Santa Mãe de 
Deus, dos apóstolos, dos santos e 
santas e na comemoração dos fiéis 
defuntos, a Igreja, peregrina sobre a 
terra, proclama a Páscoa do Senhor. 
A Cristo que era, que é e que há de 
vir, Senhor do tempo e da história, 
louvor e glória pelos séculos dos sé-
culos. Amém. 

A. /:Jesus Cristo, ontem, hoje e 
sempre,/ ontem, hoje e sempre, 
aleluia!:/

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. A Deus que, em seu Filho Jesus 
Cristo ilumina todos os povos, 
apresentemos nossas preces co-
munitárias, inspirados pelo Espí-
rito Santo.

A. Ouvi-nos e dai-nos vossa luz, 
ó Senhor.

1. Para que a Igreja percorra sem-
pre os caminhos do mundo para 
anunciar a todos os povos a luz de 
Cristo, nós vos pedimos:

2. Para que as pessoas dedicadas ao 
conhecimento científico, filosófi-
co e teológico percebam os sinais 
da vossa presença na natureza e 
nos acontecimentos da vida, nós 
vos pedimos:

3. Por todos os que se sentem sem 
rumo na vida, para que tenham 
quem os ajude a retomar o cami-
nho acertado, nós vos pedimos:

4. Para mantermos sempre viva a 
luz da fé recebida em nosso batis-
mo, nós vos pedimos: 



5. Para que as celebrações litúr-
gicas, momento privilegiado do 
encontro convosco, revigorem 
sempre nossas famílias e nossa 
comunidade, nós vos pedimos:

6. ...
P. No primeiro domingo do ano, 

com toda a Diocese, peçamos as 
vocações necessárias para a Igreja 
realizar sua missão de anunciar a 
todos a paz de Cristo, cujo nasci-
mento celebramos: 

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

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com a generosidade e a 

humildade dos sábios do Oriente, 
ofereçamos nossos dons a Deus 
no Altar de nossa celebração.  

A. (Nº 202) 1. Neste altar da es-
perança, ofertamos nossa vida./ 
/:Vida que é dom e serviço, vida 
de amor, doação.:/

Ref. Aceitai, ó Senhor, estes dons. 
No altar, vinho e pão./ Nós que-
remos viver como irmãos/ pra 
formar um só coração!

3. Animar quem vive triste, con-
solar desanimados/ /:e mostrar 
a estrada certa, eis a missão do 
profeta.:/

4. Pão sagrado compromete a vi-
ver fraternidade./ /:Nossas mãos 
são instrumentos pra construir 
vosso reino.:/

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, olhai com bondade 
as oferendas da vossa Igreja, 
que não mais vos apresenta 

ouro, incenso e mirra, mas o 
próprio Jesus Cristo, imolado 
e recebido em comunhão nos 
dons que o simbolizam. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
Oração Eucarística V

(Missal, p. 496)
Prefácio da Epifania

(missal, p. 413)
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. Revelastes, hoje, 
o mistério de vosso Filho como 
luz para iluminar todos os povos 
no caminho da salvação. Quando 
Cristo se manifestou em nossa car-
ne mortal, vós nos recriastes na luz 
eterna de sua divindade. Por essa 
razão, agora e sempre, nós nos 
unimos à multidão dos anjos e dos 
santos, cantando a uma só voz: 

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

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

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

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espíri-
to Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo † e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

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

Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 

É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

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

Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a --- (N.) aos bispos da Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

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

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: No presépio de Belém, os 

magos puderam adorar o Menino 
Deus. Nós, na comunhão do Altar, 
podemos recebê-lo como sustento 
de nossa vida.

A. (Nº 430) Ref. No presépio pe-
quenino, Deus é hoje nosso ir-
mão./ E nos dá seu corpo e san-
gue nesta santa comunhão.

1. Para os homens que erravam nas 
trevas, lá do céu resplandece uma 
luz./ Hoje Deus visitou nossa ter-
ra e nos deu o seu Filho Jesus.

2. Duma flor germinada na terra, 
fecundada por sopro de Deus,/ 
hoje um novo começo desponta 
e se abraçam a terra e o céu.

3. Boas novas de grande alegria, 
mensageiros do céu vem cantar,/ 
e aos pastores um anjo anuncia: 
Deus nasceu em Belém de Judá.

4. Para nós nasceu hoje um meni-
no, do seu povo ele é salvador./ 
Glória a Deus no mais alto dos céus, 
paz aos homens aos quais tanto amou.

5. Para os pobres e fracos da terra, 
em Belém nasceu hoje um irmão./ 
Ele humilha os soberbos e fortes 
e se faz dos pequenos o pão.

6. Poderosos e grandes da terra 
nem souberam da grande ale-
gria,/ mas pastores e pobres 
vieram adorar ao Senhor com 
Maria.

P. OREMOS. Ó Deus, guiai-nos 
sempre e por toda parte com 
a vossa luz celeste, para que 
possamos acolher com fé e 
viver com amor o mistério de 
que nos destes participar. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. A exemplo dos sábios do 
Oriente, a cada celebração litúrgi-
ca, que nos proporciona especial 
encontro com Cristo, devemos re-
tornar por um caminho renovado 
de compromisso com Ele. 

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Deus, que vos chamou das trevas 

à sua luz admirável, derrame sobre 
vós as suas bênçãos e vos confirme 
na fé, na esperança e na caridade.

A. Amém.
P. Porque seguis confiantes o Cris-

to, que hoje se manifestou ao 
mundo como luz entre as trevas, 
Deus vos torne também uma luz 
para os vossos irmãos.

A. Amém.
P. Terminada a vossa peregrinação, 

possais chegar ao Cristo Senhor, 
Luz da luz, que os magos procu-
ravam guiados pela estrela e, com 
grande alegria, o encontraram.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus Criador e 

Providente...
A. Amém.
P. Testemunhai a todos a alegria do 

encontro com Cristo; ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus.

Leituras da semana:
Dia 06, 2ªf:  1Jo 3,22-4,6; Sl 

2,7-8.10-11(R/.8a); Mt 4,12-
17.23-25; Dia 07, 3ªf, S. Rai-
mundo de Penyafort: 1Jo 4,7-
10; Sl 71(72); Mc 6,34-44; Dia 
08, 4ªf: 1Jo 4,11-18; Sl 71(72); 
Mc 6,45-52; Dia 09, 5ªf: 1Jo 
4,19-5,4; Sl 71(72); Lc 4,14-
22a; Dia 10, 6ªf: 1Jo 5,5-13; Sl 
147(147B); Lc 5,12-16; Dia 11, 
sáb.: 1Jo 5,14-21; Sl 149,1-2.3-
4.5 e 6a e 9b(R/.4a); Jo 3,22-30; 
dia 12, dom., Batismo do Se-
nhor: Is 42,1-4.6-7; Sl 28(29); 
At 10,34-38; Mt 3,13-17.

Coletas anuais
supraparoquiais em 2020:

Campanha da Fraternidade: 05/4; 
Terra Santa: 10/4; Projetos Missio-
nários Sul 3-Moçambique e Ama-
zônia: 31/5; Óbolo de São Pedro: 
28/6; Missões: 18/10; Campanha 
da Evangelização: 13/12.

Papa Francisco
na Epifania de 2019:

Hoje, somos convidados a imitar os 
Magos. Eles não discutem…, cami-
nham; não ficam a ver, mas entram 
na casa de Jesus; não se colocam 
no centro, mas prostram-se aos pés 
d’Ele, que é o centro. ... Os Magos 
vão ter com o Senhor, não para re-
ceber, mas para dar: ouro, incenso 
e mirra. O ouro, considerado o ele-
mento mais precioso, lembra-nos 
que, a Deus, deve ser dado o pri-
meiro lugar. Deve ser adorado. ... o 
incenso, que simboliza o relaciona-
mento com o Senhor, a oração, que 
se eleva para Deus como perfume 
(cf. Sal 141, 2). Ora, como o in-
censo para exalar o seu perfume se 
deve queimar, assim também para 
a oração é preciso «queimar» um 
pouco de tempo, gastá-lo para o Se-
nhor. ... a mirra, unguento que seria 
utilizado ao envolver amorosamen-
te o corpo de Jesus descido da cruz 
(cf. Jo 19, 39). Agrada ao Senhor 
que cuidemos dos corpos provados 
pelo sofrimento, de quem só pode 
receber não tendo nada de material 
para retribuir. É preciosa aos olhos 
de Deus a misericórdia com quem 
não tem para restituir, a gratuidade. 
... não percamos a ocasião para dar 
um lindo presente ao nosso Rei, 
que veio para todos, na pobreza 
luminosa de Belém. Se o fizermos, 
resplandecerá sobre nós a sua luz.

No site da Diocese de Erexim, 
notícias diárias, informativos 
paroquiais. informativo dioce-

sano semanal, jornal Comunica-
ção Diocesana, textos, fotos...:

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



(Prever reno-
vação da fé 
com rito da 
aspersão após 
homilia...) 

1. RITOS 
INICIAIS

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

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

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

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

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

Pai que envia seu Filho com a 
força do Espírito Santo para tirar 
o pecado do mundo e nos acolhe 
como filhos no Santo Batismo, es-
tejam convosco.

A. Bendito seja...

A vida na liturgia
P. ou Anim. Na criança de Belém, 

pastores e reis reconheceram o Fi-
lho de Deus. Ao iniciar sua vida 
pública, no batismo do Jordão por 
João Batista, que hoje celebra-
mos, Deus Pai o confirma como 
seu Filho amado, revestido pela 
força do Espírito. 

 (...tempo de férias, oportunidade 
de cursos, encontro maior com a 
família, com Deus e com a nature-
za / celebração do jubileu de prata 
presbiteral do Pe. Clair Favreto, 
às 09h do próximo sábado na co-

munidade São Bonifácio, Coxilha 
Seca, Paróquia de Campinas do 
Sul / outras realidades...).

Ato penitencial
P. Na celebração do batismo de Je-

sus, contemplamos um dos aspec-
tos de seu mistério. Ele é o filho 
amado do Pai. Em nosso batismo, 
também fomos acolhidos pelo Pai 
como seus filhos amados em Cris-
to. Peçamos-lhe perdão se nem 
sempre vivemos nesta nova con-
dição.

A. (nº 74) 1. Confesso a Deus 
Pai, todo-poderoso,/ e a vós ir-
mãos, confesso que pequei/ por 
pensamentos, palavras, atos e 
omissões,/ por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref. /:Piedade, Senhor, piedade, 
Senhor, piedade de mim!:/

2. E peço à Virgem Maria, aos 
santos e anjos,/ e a vós irmãos 
eu peço que rogueis/ a Deus, que 
é Pai poderoso, para perdoar/ a 
minha culpa, tão grande culpa.

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

Hino de louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por 

Ele amados. Senhor Deus, rei 
dos céus, Deus Pai todo-pode-
roso: Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imen-
sa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. Vós que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade de 
nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só vós 
sois o Santo,

só vós, o Senhor, só vós, o Altíssi-
mo, Jesus Cristo, com o Espíri-

to Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém.

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que, sendo o 
Cristo batizado no Jordão, e 
pairando sobre ele o Espírito 
Santo, o declarastes solene-
mente vosso Filho, concedei 
aos vossos filhos adotivos, 
renascidos da água e do Es-
pírito Santo, perseverar cons-
tantemente em vosso amor. 
PNSrJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Batismo do Senhor, Ano A, Lecio-
nário Paulinas-Paulus, p. 100-102)

Anim.: Com a força do Espírito, 
recebida em seu Batismo por João 
Batista, Jesus de Nazaré, o servo 
de Deus, passou a vida fazendo 
o bem. Em nosso Batismo, assu-
mimos o compromisso da fé na 
comunidade cristã para vivermos 
uma vida nova.

1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Assim fala o Senhor: “Eis o meu 

servo - eu o recebo; eis o meu 
eleito - nele se compraz minh’al-
ma; pus meu espírito sobre ele, 
ele promoverá o julgamento das 
nações. Ele não clama nem le-
vanta a voz, nem se faz ouvir pe-
las ruas. Não quebra uma cana 
rachada nem apaga um pavio 
que ainda fumega; mas promo-
verá o julgamento para obter a 
verdade. Não esmorecerá nem 
se deixará abater, enquanto não 
estabelecer a justiça na terra; 
os países distantes esperam seus 
ensinamentos. Eu, o Senhor, te 
chamei para a justiça e te tomei 
pela mão; eu te formei e te cons-
tituí como o centro de aliança do 
povo, luz das nações, para abri-
res os olhos dos cegos, tirar os 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a Festa do Batismo do Senhor /Ano A – 12.01.2020

- No Batismo de Jesus, o Pai O revela seu Filho amado e sobre Ele pousa o Espírito para a Missão
Cor litúrgica: BRANCO         Ano 41 - Nº 2437        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



cativos da prisão, livrar do cár-
cere os que vivem nas trevas”. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 28(29)
S. Que o Senhor abençoe, com a 

paz, o seu povo!
A. Que o Senhor abençoe, com a 

paz, o seu povo!
S. 1. - Filhos de Deus, tributai ao 

Senhor,* tributai-lhe a glória e o 
poder! - Dai-lhe a glória devida ao 
seu nome;* adorai-o com o santo 
ornamento!

2. - Eis a voz do Senhor sobre as 
águas,* sua voz sobre as águas 
imensas! - Eis a voz do Senhor 
com poder! * Eis a voz do Senhor 
majestosa.

3. - Sua voz no trovão reboando! 
* No seu templo os fiéis bradam: 
“Glória!” - É o Senhor que domi-
na os dilúvios,* o Senhor reinará 
para sempre!

2ª Leitura: At 10,34-38
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Pedro tomou a 

palavra e disse: “De fato, estou 
compreendendo que Deus não 
faz distinção entre as pessoas. 
Pelo contrário, ele aceita quem o 
teme e pratica a justiça, qualquer 
que seja a nação a que pertença. 
Deus enviou sua palavra aos is-
raelitas e lhes anunciou a Boa-
-nova da paz, por meio de Jesus 
Cristo, que é o Senhor de todos. 
Vós sabeis o que aconteceu em 
toda a Judéia, a começar pela 
Galileia, depois do batismo pre-
gado por João: como Jesus de 
Nazaré foi ungido por Deus com 
o Espírito Santo e com poder. Ele 
andou por toda a parte, fazendo 
o bem e curando a todos os que 
estavam dominados pelo demô-
nio; porque Deus estava com 
ele”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 3,13-17
A. Aleluia...
L. Abriram-se os céus e fez-se ouvir 

a voz do Pai: Eis meu Filho muito 
amado; escutai-o, todos vós!

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, Jesus veio da 

Galileia para o rio Jordão, a fim 
de se encontrar com João e ser 
batizado por ele. Mas João pro-
testou, dizendo: “Eu preciso ser 
batizado por ti, e tu vens a mim?” 
Jesus, porém, respondeu-lhe: 
“Por enquanto deixa como está, 
porque nós devemos cumprir toda 
a justiça!” E João concordou. 
Depois de ser batizado, Jesus 
saiu logo da água. Então o céu 
se abriu e Jesus viu o Espírito de 
Deus, descendo como pomba e 
vindo pousar sobre ele. E do céu 
veio uma voz que dizia: “Este é o 
meu Filho amado, no qual eu pus 
o meu agrado”. - Palavra da Sal-
vação.

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia

Profissão da fé com renovação 
das promessas batismais

P. Na festa do batismo de Jesus, re-
cordamos nosso próprio batismo. 
Confirmemos nossos compromis-
sos de vida cristã. As perguntas 
são para todos, mas a resposta é 
de cada um, por isso, em primeira 
pessoa.

P. - Para viver na liberdade dos fi-
lhos de Deus, vocês renunciam 
à escravidão do pecado e a toda 
opressão?

A. Renuncio
- Para viver num mundo de paz e 

fraternidade, vocês renunciam ao 
egoísmo e à injustiça?

A. Renuncio
- Para seguir o caminho de Jesus 

Cristo, vocês renunciam às ilu-
sões do mundo e às tentações do 
espírito maligno?

A. Renuncio
- Vocês creem em Deus Pai, que 

criou o céu e a terra, nos fez à sua 
imagem e semelhança e nos entre-
gou o mundo para que cuidemos 
dele e vivamos na paz?

A. Creio
- Vocês creem em Jesus Cristo, Fi-

lho único de Deus, que foi conce-
bido pelo poder do Espirito Santo, 
nasceu da Virgem Maria, se fez 
nosso irmão, deu sua vida por nós, 
ressuscitou e está junto do Pai?

A. Creio
- Vocês creem no Espírito Santo, 

que nos reúne na comunhão da 
Igreja, nos comunica o perdão dos 
pecados e nos garante a ressurrei-
ção e a vida eterna?

A. Creio
P. Esta é a nossa fé, que da Igreja 

recebemos e sinceramente profes-
samos, razão de nossa alegria em 
Cristo Jesus, nosso Senhor.

A. Amém.
P. OREMOS! Nós vos bendi-
zemos, ó Deus, pela água, 
criatura vossa, fonte de vida 
natural, na qual, pela força 
do Espírito Santo, nos fizes-
tes renascer para a vida nova 
em vosso Filho Jesus Cristo, 
vencedor da morte e do pe-
cado. Aben+çoai esta água a 
ser aspergida sobre nós e por 
ela confirmai nossa fé e forta-
lecei-nos no amor filial con-
vosco e fraterno entre nós. 
PNSrJC.

(Alguém passa água para as jarras 
necessárias para a aspersão da as-
sembleia)

A. (Nº. 377) Ref.: Sim, eu quero 
que a luz de Deus que, um dia, 
em mim brilhou,/ jamais se es-
conda e não se apague em mim 
o seu fulgor./ Sim, eu quero que 
o meu amor ajude o meu irmão/ 
a caminhar guiado por tua mão, 
em tua lei, em tua luz, Senhor. 

1. (4ª) Esta vida nova, comunhão 
com Deus,/ no batismo, aquele 
dia, eu recebi,/ vai aumentando 
sempre e vai me transformando 
/ até que Cristo seja todo o meu 
viver.

Oração dos fiéis
P. Em nossas preces, peçamos a 

Deus a graça de vivermos sempre 
os compromissos da fé, fazendo o 
bem a todos, a exemplo de Cristo, 
Servo fiel do Pai.

A. Ouvi, Senhor, a nossa prece.
1. Para que os agentes da pastoral 

do batismo ajudem pais, padri-



nhos e toda a comunidade a vi-
verem sempre mais o novo nas-
cimento em Cristo, rezemos ao 
Senhor.

2. Para que, como batizados, pro-
clamemos a todos a alegria da 
vida nova em Cristo, rezemos ao 
Senhor.

3. Para que a família nos ajude a 
esclarecermos sempre mais a fé 
batismal com a Palavra divina e 
alimentá-la com a Missa e a con-
fissão, rezemos ao Senhor.

4. Pela perseverança dos batizados 
perseguidos por causa da fé em 
muitos lugares do mundo, reze-
mos ao Senhor. 

5. Para que, à luz da fé e por causa 
dela, possamos oferecer consolo 
e apoio aos desanimados, aos de-
pendentes químicos, aos presos, 
aos doentes e a quem precisar, re-
zemos ao Senhor.

6. Para que o Pe. Clair Favreto, 
Reitor do Seminário Maior São 
José, em Passo Fundo, seja re-
vigorado em seu ministério pela 
celebração de seu jubileu de prata 
de ordenação presbiteral, rezemos 
ao Senhor.

7. ...
P. Ó Deus, que pela força do Espí-

rito Santo, fazeis renascer os que 
acolhem vosso amor, abri nosso 
coração ao mistério de Cristo, 
vosso Filho amado, para cres-
cermos na comunhão fraterna e 
tornar-nos profetas vigorosos do 
vosso Reino. Por Cristo, nosso 
Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Na condição de filhos ama-

dos do Pai, em Cristo, a partir do 
batismo, com alegria e gratidão, 
apresentemos-lhe nossos dons. 

A. (Canto Lit. 2014/7 e 2015/13) 
1. Que maravilha, Senhor, estar 
aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a 
celebrar./ Apresentando os fru-
tos do caminho,/ no pão e vinho, 
ofertas deste altar.

Ref. Bendito sejais por todos os 
dons!/ Bendito sejais pelo vinho 
e pelo pão!/ /:Bendito, bendito,/ 
bendito seja Deus para sempre!:/

2. Que grande bênção servir nes-
ta missão./ Missão de Cristo, 
tarefa do cristão./ Tornar-se 
Igreja, formar comunidade,/ ser 
solidário, tornar-se um povo ir-
mão.

3. Que graça imensa viver a mes-
ma fé,/ ter esperança de um 
mundo bem melhor./ Na carida-
de sentir-se familiares,/ lutando 
juntos em nome do Senhor.

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

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

P. Recebei, ó Pai, as oferen-
das que vos apresentamos no 
dia em que revelastes vosso 
Filho, para que se tornem o 
sacrifício do Cordeiro que 
lavou em sua misericórdia os 
pecados do mundo. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

- Pref. Batismo de Jesus
(Missal, p. 166)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Hoje, nas águas do rio Jor-
dão, revelais o novo Batismo, com 
sinais admiráveis. Pela voz desci-
da do céu, ensinais que vosso ver-
bo habita entre os seres humanos. 
E pelo Espírito Santo, aparecendo 
em forma de pomba, fazeis saber 
que o vosso Servo, Jesus Cristo, 
foi ungido com óleo da alegria e 
enviado para evangelizar os po-
bres. Por essa razão, hoje e sem-
pre, nós nos unimos aos anjos e a 
todos os santos, cantando a uma 
só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa, CD02 – 2016/05-a) Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam vossa glória./ Hosana! 
Hosana! Hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana! Hosana! Ho-
sana 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 fi-
lho 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 
Sangue 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 par-
tiu e deu a seus discípulos, dizen-
do: TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

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

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição

P. Celebrando, pois, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa 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 
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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, os 
vossos apóstolos e mártires (santo 
do dia ou padroeiro) e de 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 
inteiro, o clero e todo o povo que 
conquistastes.

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

P. Atendei as 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 vos-
sos 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 gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo rodo 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.: O Filho amado do Pai que 

se manifestou em nossa carne se 
faz nosso alimento para sustentar-

-nos na fidelidade à nossa missão. 
A. (nº 287) 1. A Igreja se une para 

celebrar,/ Cristo convida, todos 
têm lugar.

Ref. /:Na ceia de Cristo todos são 
irmãos./ Ele compromete o seu 
povo à comunhão.:/

2. Com grande humildade Cris-
to se entregou./ Tanta bondade, 
nossos pés lavou.

3. Fazendo-se pobre nos enrique-
ceu./ Gesto tão nobre, nos com-
prometeu.

4. O Cristo se doa repartindo o 
pão./ Serve a todos, deixa esta 
lição.

5. Que prova imensa, prova de 
amor,/ dando a vida, é libertador.

6. Os pobres e fracos quer for-
talecer./ Povo que luta nele vai 
vencer.

P. OREMOS. Nutridos pelo vos-
so sacramento, dai-nos, ó Pai, 
a graça de ouvir fielmente o 
vosso Filho amado, para que, 
chamados filhos de Deus, nós 
o sejamos de fato. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Depois do Batismo no Jor-
dão, Jesus partiu em missão, ini-
ciando o anúncio da Boa Nova 
da Salvação. De cada celebração, 
partimos para o nosso compro-
misso com a obra de Cristo, con-
firmando nosso próprio batismo 
(Pausa). 

A. (nº 376) 1. Prometi, quando fui 
batizado, a Jesus sempre, sem-
pre adorar./ Pais cristãos, em 
meu nome, juraram. Hoje os 
votos eu vim confirmar.

Ref. Fiel, sincero, eu mesmo 
quero /: a Jesus prometer meu 
amor.:/ 

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conserve na sua graça, 

para buscardes ardentemente os 
bens futuros e serdes levados, pe-
las obras da justiça e do amor, a 
uma nova vida. E que vos abençoe 
Deus benigno e fonte de amor, Pai 
e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.

P. Comunicai a todos a alegria des-
te encontro; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus.

Papa Francisco aos pais dos 
batizados na Festa do Batismo 

do Senhor de 2019
Hoje vossos filhos recebem o 

Espírito Santo e o dom da fé, 
que pedistes para eles, cada um 
no próprio coração, na própria 
alma. ... a fé deve ser transmiti-
da, e isto compete a vós. É uma 
tarefa que recebeis hoje: trans-
mitir a fé. E isto faz-se em casa. 
Pois a fé deve ser sempre trans-
mitida “em dialeto”: o dialeto 
da família, o dialeto de casa, no 
clima de casa.

Eis a vossa tarefa: transmitir a fé 
com o exemplo, com as pala-
vras, ensinando a fazer o sinal 
da Cruz. Isto é importante. Vede, 
há crianças que não sabem fazer 
o sinal da Cruz. 

Mas o importante é transmitir a 
fé com a vossa vida de fé: que 
vejam o amor dos cônjuges, que 
vejam a paz da casa, que vejam 
que Jesus está ali. E permito-me 
dar um conselho, não discutais 
diante das crianças, nunca. Não 
sabeis quanta angústia sente 
uma criança quando vê os pais a 
discutir. 

Leituras da semana:
dia 13, 2ªf: 1Sm 1,1-8; Sl 

115(116); Mc 1,14-20; dia 14, 
3ªf: 1Sm 1,9-20; Cânt.: 1Sm 
2,1.4-5.6-7.8abcd (R/.1a); Mc 
1,21b-28; dia 15, 4ªf: 1Sm 3,1-
10.19-20; Sl 39(40); Mc 1,29-
39; dia 16, 5ªf: 1Sm 4,1-11; Sl 
43(44); Mc 1,40-45; dia 17, 6ªf, 
Sto. Antão: 1Sm 8,4-7.10-22a; 
Sl 88(89); Mc 2,1-12; dia 18, 
sáb.: 1Sm 9,1-4.17-19;10,1a; 
Sl 20(21); Mc 2,13-17; dia 19, 
dom. 2º do TEMPO COMUM:  
Is 49,3.5-6; Sl 39(40); 1Cor 1,1-
3; Jo 1,29-34 (Testemunho de 
João).



1. RITOS 
INICIAIS

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

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

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

3. Passa fazendo o bem, conosco 
está o Senhor!/ Quer que faça-
mos 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 a graça e a paz de Deus nos-

so Pai e de Cristo, luz das nações 
que tira o pecado do mundo, este-
jam convosco. 

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

A vida na liturgia
P. Anim.: Depois de contemplar-

mos Jesus no início de sua vida 
humana, em Belém, durante o Na-
tal, hoje o vemos já adulto, reco-
nhecido por João Batista como o 
Cordeiro de Deus que tira o peca-
do. Que esta celebração nos ajude 
a testemunhá-lo sempre e a todos.

 (... pessoas em viagem, em des-
canso, em encontros e cursos de 
férias, em recuperação de saúde, 
encarceradas /...)

Ato penitencial
P. Em Cristo, que veio ao mundo 

para libertar-nos do pecado, reco-
nheçamo-nos pecadores, abramos 

Comunidade em Oração 
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o coração ao arrependimento e 
imploremos a misericórdia divi-
na.

L. Senhor, luz que ilumina todos os 
povos, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes tirar o pecado 

do mundo, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o Espírito 

para vivermos no bem, tende pie-
dade de nós.

S. 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 ce-
lebre pra sempre. Amém.

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que governais 
o céu e a terra, escutai com 
bondade as preces do vosso 
povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(2º DTC-A, Lecionário Paulinas-

-Paulus, p. 249-251)
Anim.: Pela permanente  iniciação 

à vida cristã, poderemos conhecer 
e anunciar Cristo, Servo e Cor-
deiro de Deus, que nos libertar do 
pecado.

1ª Leitura: Is 49,3.5-6

L. Leitura do Livro do Profeta 
Isaías.

O Senhor me disse: “Tu és o meu 
Servo, Israel, em quem serei glo-
rificado”. E agora diz-me o Se-
nhor - ele que me preparou desde 
o nascimento para ser seu Servo 
- que eu recupere Jacó para ele 
e faça Israel unir-se a ele; aos 
olhos do Senhor esta é a minha 
glória. Disse ele: “Não basta se-
res meu Servo para restaurar as 
tribos de Jacó e reconduzir os re-
manescentes de Israel: eu te farei 
luz das nações, para que minha 
salvação chegue até aos confins 
da terra”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 39 (40)
S. Eu disse: Eis que venho, Senhor, 

com prazer faço a vossa vontade.
A. Eu disse: Eis que venho, Se-

nhor, com prazer faço a vossa 
vontade. 

S. 1. - Esperando, esperei no Se-
nhor,* e inclinando-se, ouviu meu 
clamor. - Canto novo ele pôs em 
meus lábios,* um poema em lou-
vor ao Senhor.

2. - Sacrifício e oblação não quises-
tes,* mas abristes, Senhor, meus 
ouvidos; - não pedistes ofertas 
nem vítimas,* holocaustos por 
nossos pecados.

3. - E então eu vos disse: “Eis que 
venho!” * Sobre mim está escri-
to no livro: - “Com prazer faço a 
vossa vontade,* guardo em meu 
coração vossa lei!”.

4. - Boas novas de vossa justiça 
* anunciei numa grande assem-
bleia; - vós sabeis não fechei os 
meus lábios!

2ª Leitura: 1Cor 1,1-3
L. Início da Primeira Carta de São 

Paulo aos Coríntios.
Paulo, chamado a ser apósto-

lo de Jesus Cristo, por vontade 
de Deus, e o irmão Sóstenes, à 



Igreja de Deus que está em Co-
rinto: aos que foram santifica-
dos em Cristo Jesus, chamados 
a ser santos junto com todos os 
que, em qualquer lugar, invocam 
o nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhor deles e nosso. 
Para vós, graça e paz, da parte de 
Deus, nosso Pai, e do Senhor Je-
sus Cristo. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 1,29-34
A. Aleluia...
L. A palavra se fez carne, entre nós 

ela acampou; todo aquele que a 
acolheu, de Deus filho se tornou.

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: João viu Jesus 

aproximar-se dele e disse: “Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo. Dele é que eu 
disse: ‘Depois de mim vem um 
homem que passou à minha fren-
te, porque existia antes de mim’. 
Também eu não o conhecia, mas 
se eu vim batizar com água, foi 
para que ele fosse manifestado a 
Israel”. E João deu testemunho, 
dizendo: “Eu vi o Espírito descer, 
como uma pomba do céu, e per-
manecer sobre ele. Também eu 
não o conhecia, mas aquele que 
me enviou a batizar com água me 
disse: ‘Aquele sobre quem vires o 
Espírito descer e permanecer, este 
é quem batiza com o Espírito San-
to’. Eu vi e dou testemunho: Este 
é o Filho de Deus!” - Palavra da 
Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia

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

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

todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Oremos a Deus Pai que nos en-

viou seu Filho amado, servo fiel, 
que nos liberta de todo mal.

A. Concedei-nos, Senhor, a vossa 
graça.

1. Para que a Igreja, como João Ba-
tista, apresente sempre Cristo ao 
mundo como aquele que o liberta 
de seus males, nós vos pedimos.

2. Para que a sociedade se abra à 
luz de Cristo que ilumina e trans-
forma sua história, nós vos pedi-
mos. 

3. Para que os e as catequistas, 
a partir de sua vida em Cristo, 
abram caminho para outros vive-
rem seu encontro transformador 
com Ele, nós vos pedimos.

4. Para que o novo Plano Diocesano 
da Ação Evangelizadora a vigo-
rar até 2023 seja assumido como 

compromisso de todos os agentes 
de pastoral, nós vos pedimos.

5. Para que a generosidade de todos 
na doação do dízimo garanta os 
recursos necessários para a vida 
e as atividades de evangelização 
das Paróquias e da Diocese, nós 
vos pedimos.

6. Para que os seminaristas e os 
vocacionados à vida religiosa, em 
contato com suas famílias no tem-
po de férias, retornem à formação 
confirmados em sua opção, nós 
vos pedimos.

7. ...
P. Ó Deus, que em vosso Fi-
lho Jesus Cristo nos libertais 
do pecado, concedei-nos vi-
ver sempre seus ensinamen-
tos e dar testemunho dele, a 
exemplo de João Batista que 
O indicou aos seus discípulos 
para que O seguissem. Pelo 
mesmo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Pela graça do Batismo, re-

cebemos a vida nova de Cristo. 
Ofereçamos a Deus o que realiza-
mos a partir dela.

A. (Nº 209) 1. Nesta mesa da ir-
mandade,/ a nossa comunidade 
se oferece a ti, Senhor./ Nosso 
sonho e nossa luta, nossa fé, nos-
sa conduta,/ te entregamos com 
amor.

Ref. /:Novo jeito de sermos Igre-
ja,/  nós buscamos, Senhor, na 
tua mesa.:/

2. Neste pão te oferecemos/ mu-
tirões que nós fazemos, a parti-
lha e a produção./ Neste vinho, 
a alegria, que floresce cada dia,/ 
dentro de nossa união.

4. Nosso coração inteiro,/ Deus 
humano e companheiro coloca-
mos no altar./ Nosso canto e a 
memória do martírio a vitória,/ 
nós trazemos pra te dar.

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

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

P. Concedei-nos, ó Deus, a graça de 



participar constantemente da Eu-
caristia, pois todas as vezes que 
celebramos este sacrifício, torna-
-se presente a nossa redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas Circunstâncias I 

Deus conduz a Igreja à 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. (Nº 243 - solo e repetição) San-
to, santo, santo é o Senhor!/ Ó 
Deus do universo, Deus nosso 
criador!/ No céu, na terra bri-
lha 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 salvador!/ Ó vem nos 
perdoar no teu imenso amor!/ Ó 
vem nos consolar 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 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos 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 nos-
so Papa N. ---- N., com todos os 
Bispos, presbíteros, diáconos e 
com todo o vosso povo, possamos 

irradiar confiança e alegria e ca-
minhar 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 Maria, 
com São José, esposo de Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, 
(com S.N.: Santo do dia ou patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Na comunhão eucarística, a 

Igreja nos lembra as palavras de 
João Batista a respeito de Jesus, 
dado a nós como alimento para 
viver a vida nova que nos trouxe. 

A. (Nº 283) 1. É bom estarmos 
juntos à mesa do Senhor/ e, uni-
dos na alegria, partir o pão do 
amor.

Ref. Na vida caminha quem come 
deste pão./ Não anda sozinho 
quem vive em comunhão.

2. Embora sendo muitos, é um 
o nosso Deus./ Com ele vamos 
juntos, seguindo os passos seus.

3. Formamos a Igreja, o corpo do 
Senhor;/ que, em nós, o mundo 
veja a luz do seu amor.

4. Foi Deus quem deu outrora, ao 
povo o pão do céu;/ porém,  nos 
dá agora o próprio Filho seu.

5. Será bem mais profundo o en-
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contro, a comunhão,/ se formos 
para o mundo sinal de salvação.

6. A nossa Eucaristia ajude a sus-
tentar/ quem quer no dia-a-dia 
o amor testemunhar.

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

P. OREMOS. Infundi em nós, 
ó Deus, o vosso Espírito de 
caridade, para que vivam 
unidos no vosso amor os que 
alimentais com o mesmo pão. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: João Batista declarou que 
não conhecia Jesus como o Cor-
deiro-Servo de Deus. Mas chegou 
a reconhecê-lo como tal. Cresça-
mos como ele no conhecimento e 
no testemunho de Cristo. (Pausa)

A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, 
Jesus, vou te seguir, pois sem ti 
não sei aonde ir.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos livre de todos os ma-

les; confirme vossos corações no 
amor, fazendo-vos abraçar o bem 
e a justiça e vos abençoe Deus to-
do-poderoso e fonte da vida, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Anunciai a todos Cristo, Cordei-

ro de Deus que tira o pecado do 
mundo; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus.

Lembrete:
Próximo domingo, 3º do Tempo 

Comum – Domingo da Pala-
vra, instituído pelo Papa Fran-
cisco no dia 30/9/2019 para lem-
brar os 1.600 anos da morte de 
São Jerônimo – falecido em 420.

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf: 1Sm 15,16-23; Sl 

49(50); Mc 2,18-22; dia 21, 
3ªf, Sta. Inês: 1Sm 16,1-13; Sl 
88(89); Mc 2,23-28; dia 22, 
4ªf, S. Vicente, Diácono: 1Sm 
17,32-33.37.40-51; Sl 143(144); 

Mc 3,1-6; dia 23, 5ªf: 1Sm 18,6-
9;19,1-7; Sl 55(56); Mc 3,7-12; 
dia 24, 6ªf, S. Francisco de Sa-
les: 1Sm 24,3-21; Sl 56(57); 
Mc 3,13-19; dia 25, sáb., Con-
versão de S. Paulo: At 22,3-16 
ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 
16,15-18;(envio missionário); 
dia 26, dom., 3º DO TEM-
PO COMUM: Is 8,23b-9,3; Sl 
26(27); 1Cor 1,10-13.17; Mt 
4,12-23 ou mais breve 4,12-17 
(Início do Evangelho).

 
O Domingo da Palavra de Deus
No dia 30 de setembro de 2019, 

foi divulgada Carta Apostólica 
do Papa Francisco pela qual ele 
estasbelece que o 3º Domingo 
do Tempo Comum “seja dedi-
cado à celebração, reflexão e di-
vulgação da Palavra de Deus”.  

A Carta Apostólica foi publicada 
no dia em que a Igreja celebra 
a memória litúrgica de São Je-
rônimo, 30/9, início dos 1.600 
anos da morte do conhecido 
tradutor da Bíblia em latim que 
afirmava: “A ignorância das Es-
crituras é a ignorância de Cris-
to”.

Jesus abre as mentes para a com-
preensão das Escrituras

Francisco explica que com essa 
decisão quis responder aos mui-
tos pedidos dos fiéis para que na 
Igreja se celebrasse o Domingo 
da Palavra de Deus. A carta 
começa com a seguinte passa-
gem do Evangelho de Lucas 
(Lc 24,45): “Encontrando-se 
os discípulos reunidos, Jesus 
aparece-lhes, parte o pão com 
eles e abre-lhes o entendimen-
to à compreensão das Sagradas 
Escrituras. Revela àqueles ho-
mens, temerosos e desiludidos, 
o sentido do mistério pascal, ou 
seja, que Ele, segundo os desíg-
nios eternos do Pai, devia sofrer 
a paixão e ressuscitar dos mor-
tos para oferecer a conversão e 
o perdão dos pecados; e prome-
te o Espírito Santo que lhes dará 
a força para serem testemunhas 

deste mistério de salvação.”
Redescoberta da Palavra de Deus 

na Igreja
O Papa recorda o Concílio Va-

ticano II que “deu um grande 
impulso à redescoberta da Pa-
lavra de Deus com a Constitui-
ção Dogmática Dei Verbum”, 
e Bento XVI que convocou o 
Sínodo, em 2008, sobre o tema 
“A Palavra de Deus na vida e na 
missão da Igreja” e escreveu a 
Exortação Apostólica Verbum 
Domini, que “constitui um en-
sinamento imprescindível para 
as nossas comunidades”. Nesse 
documento, observa, “aprofun-
da-se o caráter performativo 
da Palavra de Deus, sobretudo 
quando o seu caráter sacramen-
tal emerge na ação litúrgica”.

Como celebrar o Domingo da 
Palavra de Deus

Francisco exorta a viver esse 
domingo “como um dia sole-
ne”. Será importante que, na 
celebração eucarística, se pos-
sa entronizar o texto sagrado, 
de modo a tornar evidente aos 
olhos da assembleia o valor 
normativo que possui a Palavra 
de Deus (...). Neste Domingo, 
os Bispos poderão celebrar o 
rito do Leitorado ou confiar 
um ministério semelhante, a 
fim de chamar a atenção para a 
importância da proclamação da 
Palavra de Deus na liturgia. Os 
párocos poderão encontrar for-
mas de entregar a Bíblia, ou um 
dos seus livros, a toda a assem-
bleia, de modo a fazer emergir 
a importância de continuar na 
vida diária a leitura, o aprofun-
damento e a oração com a Sa-
grada Escritura, com particular 
referência à lectio divina.

Site da Diocese de Erexim:
http:/www.diocesedeerexim.org.br

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



(--- prever en-
tronização do 
livro da Pala-
vra de Deus...)

1. RITOS 
INICIAIS

A. (nº 39) Ref.: 
/: Senhor, se tu me chamas, eu 
quero te ouvir./ Se queres que eu 
te siga, respondo: Eis-me aqui!:/

1. Profetas te ouviram e seguiram 
tua voz;/ andaram mundo afo-
ra e pregaram sem temor./ Seus 
passos tu firmaste sustentando 
seu vigor./ Profeta tu me cha-
mas: Vê, Senhor,  aqui estou!

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

3. Os séculos passaram, não passou, 
porém, tua voz,/ que chama ainda 
hoje, que convida a te seguir./ Há 
homens e mulheres que te amam 
mais que a si./ E dizem com fir-
meza: Vê, Senhor, aqui estou!

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

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

graça de Jesus Cristo, luz do mun-
do que nos chama a segui-lo, e a 
comunhão do Espírito Santo este-
jam convosco.

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

A vida na liturgia
P. ou Anim.: Em nosso Batismo, 

recebemos a luz de Cristo, sim-
bolizada na vela acesa colocada 
em nossa mão, para sermos luz do 
mundo, realizando a missão a que 
Ele nos chama, como chamou os 
apóstolos e como São Paulo nos 
testemunha por sua conversão, tor-
nando-se ardoroso evangelizador.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 3º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 26.01.2020

- CRISTO inicia sua missão pedindo a conversão, anunciando o Reino e convidando colaboradores.
- Domingo da Palavra
Cor litúrgica: VERDE          Ano 41 - Nº 2439       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

 (... Domingo da Palavra, instituí-
do pelo Papa Francisco no dia 
30/9/19 / conversão de São Paulo 
[25/01] / ....).

Ato penitencial
P. Pela Sagrada Escritura, Deus 

nos renova seu convite à missão e 
ilumina o caminho de nossa vida. 
Reconhecendo que nem sempre 
nos empenhamos em acolher sua 
Palavra e não lhe respondemos 
com prontidão e generosidade, 
peçamos seu perdão (Pausa).

L. Senhor, que nos revelais vosso 
amor na Sagrada Escritura, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que iluminais todos os 

povos com vossa luz e nos cha-
mais a seguir-vos, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que fazeis brilhar vossa 

luz para os excluídos e rejeitados, 
tende piedade de nós.

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

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, dirigi a nossa 
vida segundo o vosso amor, 
para que possamos, em nome 
do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(3º DTC-A, Lecionário Paulinas-

-Paulus, p. 252-255)
Entronização do Livro

da Palavra de Deus
Anim.: Na Carta pela qual institui 

este Domingo da Palavra, o Papa 
Francisco diz ser importante que, 
na celebração, se possa entronizar 
o texto sagrado, de modo a tornar 
evidente aos olhos da assembleia 
o valor normativo que possui a 
Palavra de Deus. Será útil colocar 
em evidência a sua proclamação. 
Acolhamos de coração e mente 
abertos o Livro Sagrado.

A. (Nº 114) 1. Quero levar esta bí-
blia, ir cantando em procissão;/ 
ir feliz como quem leva a luz do 
céu em sua mão.

Ref. Ergo bem alto esta bíblia: 
Ei-la entre nós e o bom Deus!/É 
bênção que à terra desce, é pre-
ce que sobe aos céus!

2. Quero nas mãos este livro, vou 
levá-lo aonde for./ Eu o levo pela 
vida, e ele me leva ao Senhor.

3. Quero beijar esta Bíblia, como 
beijo sempre, sim./ Mão de pai 
que me abençoa, e mãe sorrindo 
para mim.

1ª Leitura: Is 8,23b-9,3
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
No tempo passado o Senhor humi-

lhou a terra de Zabulon e a terra 
de Neftali; mas recentemente co-



briu de glória o caminho do mar, 
do além-Jordão e da Galileia das 
nações. O povo que andava na 
escuridão viu uma grande luz; 
para os que habitavam nas som-
bras da morte, uma luz resplan-
deceu. Fizeste crescer a alegria, 
e aumentaste a felicidade; todos 
se regozijam em tua presença 
como alegres ceifeiros na colhei-
ta, ou como exaltados guerreiros 
ao dividirem os despojos. Pois o 
jugo que oprimia o povo, - a car-
ga sobre os ombros, o orgulho 
dos fiscais - tu os abateste como 
na jornada de Madiã. - Palavra 
do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 26 (27)
S. O Senhor é minha luz e salvação. 

O Senhor é a proteção da minha 
vida.

A. O Senhor é minha luz e salva-
ção. O Senhor é a proteção da 
minha vida.

S. 1. - O Senhor é minha luz e sal-
vação;* de quem eu terei medo? 
- O Senhor é a proteção da minha 
vida;* perante quem eu tremerei?

2. - Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa,* e é só isto que eu desejo: 
- habitar no santuário do Senhor * 
por toda a minha vida; - saborear 
a suavidade do Senhor * e con-
templá-lo no seu templo.

3. - Sei que a bondade do Senhor 
eu hei de ver * na terra dos viven-
tes. - Espera no Senhor e tem co-
ragem,* espera no Senhor. 

2ª Leitura: 1Cor 1,10-13.17
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, eu vos exorto, pelo nome 

do Senhor nosso, Jesus Cristo, 
a que sejais todos concordes uns 
com os outros e não admitais di-
visões entre vós. Pelo contrário, 
sede bem unidos e concordes no 
pensar e no falar. Com efeito, 
pessoas da família de Cloé in-
formaram-me a vosso respeito, 
meus irmãos, que está havendo 
contendas entre vós. Digo isso, 
porque cada um de vós afirma: 
“Eu sou de Paulo”; ou: “Eu sou 
de Apolo”; ou: “Eu sou de Ce-

fas”; ou: “Eu sou de Cristo!” 
Será que Cristo está dividido? 
Acaso Paulo é que foi crucifi-
cado por amor de vós? Ou é no 
nome de Paulo que fostes bati-
zados? De fato, Cristo não me 
enviou para batizar, mas para 
pregar a boa nova da salvação, 
sem me valer dos recursos da 
oratória, para não privar a cruz 
de Cristo da sua força própria. - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 4,12-23
A. Aleluia... 
S. Pois do Reino a Boa Nova Je-

sus Cristo anunciava e as dores do 
povo, com poder Jesus curava.

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. Ao saber que João tinha sido 

preso, Jesus voltou para a Gali-
leia. Deixou Nazaré e foi morar 
em Cafarnaum, que fica às mar-
gens do mar da Galileia, no ter-
ritório de Zabulon e Neftali, para 
se cumprir o que foi dito pelo 
profeta Isaías: “Terra de Zabu-
lon, terra de Neftali, caminho 
do mar, região do outro lado do 
rio Jordão, Galileia dos pagãos! 
O povo que vivia nas trevas viu 
uma grande luz, e para os que vi-
viam na região escura da morte 
brilhou uma luz”. Daí em diante 
Jesus começou a pregar dizendo: 
“Convertei-vos, porque o Reino 
dos Céus está próximo”. Quando 
Jesus andava à beira do mar da 
Galileia, viu dois irmãos: Simão, 
chamado Pedro, e seu irmão An-
dré. Estavam lançando a rede ao 
mar, pois eram pescadores. Jesus 
disse a eles: “Segui-me, e eu farei 
de vós pescadores de homens”. 
Eles imediatamente deixaram as 
redes e o seguiram. Caminhando 
um pouco mais, Jesus viu outros 
dois irmãos: Tiago, filho de Ze-
bedeu, e seu irmão João. Esta-
vam na barca com seu pai Zebe-
deu consertando as redes. Jesus 
os chamou. Eles imediatamente 

deixaram a barca e o pai, e o se-
guiram. Jesus andava por toda a 
Galileia, ensinando em suas si-
nagogas, pregando o Evangelho 
do Reino e curando todo tipo de 
doença e enfermidade do povo. - 
Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia

Profissão da Fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, 

poder e ternura/ que toda cria-
tura governa. Amém!/ Amém! 
Aleluia! Por Deus fomos fei-
tos/ à sua imagem, pra sempre. 
Amém.

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

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

Oração dos fiéis
P. Dirijamos nossas preces a Deus 

que faz brilhar sua luz nas som-
bras de nossa vida e nos chama a 
irradiá-la a todos os povos.

A. Atendei, Senhor, nossa súpli-
ca.

1. Para que a Igreja esteja sempre 
“em saída” para irradiar a luz de 
vossa Palavra nas periferias geo-
gráficas e existenciais, nós vos 
pedimos.

2. Para alimentarmos a chama da fé 
pela permanente iniciação à vida 
cristã, nós vos pedimos.

3. Para que, a exemplo de São Pau-
lo, quem vos procura com sinceri-
dade possa encontrar-vos, nós vos 
pedimos.

4. Para que, como os apóstolos, 
muitos jovens respondam pron-
tamente ao vosso chamado à vida 
sacerdotal e religiosa, nós vos pe-
dimos.

5. Para conhecermos sempre mais 
vossa Palavra e testemunhá-la 
com obras de amor e justiça, nós 
vos pedimos.

6. Para que os agentes da pastoral 



da saúde, da sobriedade e da pes-
soa idosa renovem o conforto de 
Cristo aos enfermos, aos necessi-
tados de cuidados especiais e aos 
dependentes químicos, nós vos 
pedimos. 

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

corresponder aos vossos dons e ao 
vosso chamado à missão que nos 
confiais. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus, in-

cluamos o sim dos que respondem 
com generosidade ao chamado 
dele e o serviço que realizam na 
evangelização.

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

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

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

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

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

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

P. Ó Deus, acolhei com bondade 
as oferendas que vos apresenta-
mos para que sejam santificadas e 
nos tragam a salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
DIVERSAS CIRCUNSTÂN-

CIAS - III
Jesus, caminho para o Pai

(Missal, p. 854)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai santo, Senhor do céu e da ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 
vossa Palavra criastes o universo 

e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos des-
tes o vosso Filho como mediador. 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus pas-
sos. Ele é o caminho que conduz 
para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. 
Por vosso Filho, reunis em uma 
só família os homens e mulhe-
res, criados para a glória de vosso 
nome, redimidos pelo sangue de 
sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 237) (Solo e repetição)  San-
to, Santo é o Senhor/ Deus do uni-
verso. /O céu e a terra estão cheios 
da vossa glória./ Hosana nas altu-
ras!/ Bendito o que vem/ em nome 
do Senhor!/ Hosana nas alturas!

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos 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. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortale-
cei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa N. e ---  N., 
com todos os Bispos, presbíteros 
e diáconos e todo o vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros 
da Igreja, à luz da fé, saibam re-
conhecer os sinais dos tempos 
e empenhem-se, de verdade, no 
serviço do Evangelho. Tornai-nos 
abertos e disponíveis para todos, 
para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e 
as esperanças, e andar juntos no 
caminho do vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 



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

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

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

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

A. Amém.

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

Comunhão 
Anim.: Jesus chama e prepara pes-

soas para participar de sua mis-
são. Enviando-as, acompanha-as 
e sustenta-as com sua Palavra e 
com o Pão do céu. Com seu auxí-
lio, viveremos nosso compromis-
so com Ele. 

A. (Nº 293) 1. À beira do lago 
dos teus afazeres,/ eu abro ho-
rizontes de luta e esperança./ 
A pescas maiores convoco teus 
braços:/ que leves a paz, onde 
impera a vingança.

Ref. O tempo não para, chegou 
minha hora./ Eu vou para o Pai, 
mas eu fico por perto:

Eu sou este pão, este vinho, este 
amor!/ Perfaze o caminho que 
encontras aberto!

2. A história dos homens tem tan-
ta cobiça,/ inveja, opressão e 
desdém pelos fracos.../ Chegou 
novo tempo de plena mudança:/ 
sou luz, boa nova aos teus olhos 
opacos.

3. Revelo outro lado, que é pleno 
de brilho:/ é assim que meu Pai 
quer a vida de todos!/ Pois, vai, 
transfigura essa terra dos ho-

mens:/ implanta a justiça, demi-
te os engodos!

4. Não penses que a dor é dos 
céus um castigo./ Meu Pai não 
se move por vil julgamento,/ 
mas quer corações bem fiéis, re-
novados;/ não fere o caído, lhe 
dá seu sustento.

5. Te quero comigo. Proclama 
bem alto:/ “Ó vós que esbanjas-
tes, voltai para casa!/ Plantemos 
de novo o sustento de todos,/ 
que a vida se alegra, que a paz 
não se atrasa!”

6. Supera estas leis que têm du-
pla medida:/ condenam o pobre, 
o mais fraco, o pequeno,/ en-
quanto mantêm a opressão e a 
mentira./ Em vez de mil pedras, 
semblante sereno!

P. OREMOS. Concedei-nos, 
Deus todo-poderoso, que, 
tendo recebido a graça de 
uma nova vida, sempre nos 
gloriemos dos vossos dons. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Cada celebração litúrgica 
nos propõe contemplar de for-
ma diferente a luz da Palavra de 
Deus, confirmando nossa decisão 
de seguir Cristo ao longo da vida. 
(Pausa).

A. (Nº 491) Ref. Vem! Vamos jun-
tos caminhar, / pois, sozinho, 
ninguém pode chegar lá, /:por-
que Deus nos escolheu, Cris-
to nos chamou,/ o Espírito de 
amor nos enviou!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Que vos enriqueça com a sabe-

doria da salvação, vos faça perse-
verar nas boas obras, vos mostre 
o caminho da paz e vos abençoe 
Deus Onipotente e Eterno, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Irradiai a todos a luz da salvação 

que brilhou para quem andava nas 
trevas; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 27, 2ªf, Sta. Ângela Méri-

ci: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); Mc 
3,22-30; dia 28, 3ªf, S. Tomás de 
Aquino: 2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 
23(24); Mc 3,31-35; dia 29, 4ªf: 
2Sm 7,4-17; Sl 88(89); Mc 4,1-20; 
dia 30, 5ªf: 2Sm 7,18-19.24-29; 
Sl 131(132); Mc 4,21-25; dia 31, 
6ªf, S. João Bosco: 2Sm 11,1-4a.
5-10a.13-17; Sl 50(51); Mc 4,26-
34; dia 01, sáb.: 2Sm 12,1-7a.10-
17; Sl 50(51); Mc 4,35-41;dia 02, 
dom., festa da APRESENTA-
ÇÃO DO SENHOR: Ml 3,1-4; 
Sl 23(24); Hb 2,14-18; Lc 2,22-40 
ou abrev. 2,22-32. 

Papa Francisco no começo da 
Carta instituindo o Domingo da 
Palavra

 1. “ABRIU-LHES o entendimento 
para compreenderem as Escritu-
ras” (Lc 24, 45). Trata-se de um 
dos últimos gestos realizados pelo 
Senhor ressuscitado, antes da sua 
Ascensão. ...

A relação entre o Ressuscitado, a 
comunidade dos crentes e a Sa-
grada Escritura é extremamen-
te vital para a nossa identidade. 
Sem o Senhor que nos introduz na 
Sagrada Escritura, é impossível 
compreendê-la em profundidade; 
... sem a Sagrada Escritura, per-
manecem indecifráveis os acon-
tecimentos da missão de Jesus e 
da sua Igreja no mundo. Como 
justamente escreve S. Jerónimo, 
“a ignorância das Escrituras é ig-
norância de Cristo” (Commentarii 
in Isaiam, Prologus: PL 24, 17).

2. No termo do Jubileu Extraordi-
nário da Misericórdia, pedi que 
se pensasse num “domingo de-
dicado inteiramente à Palavra de 
Deus, para compreender a riqueza 
inesgotável que provém daquele 
diálogo constante de Deus com o 
seu povo” (Carta ap. Misericordia 
et misera, 7). A dedicação dum 
domingo do Ano Litúrgico par-
ticularmente à Palavra de Deus 
permite, antes de mais nada, fazer 
a Igreja reviver o gesto do Ressus-
citado que abre, também para nós, 
o tesouro da sua Palavra, para po-
dermos ser no mundo arautos des-
ta riqueza inexaurível.
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