Comunidade em Oração

Liturgia para o 10º DTC/A solenidade da Santíssima Trindade – 7.6.2020

- Deus Uno e Trino, comunhão perfeita no amor, modelo de toda comunidade
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 42 - Nº 2457

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 56) 1.
Cante ao Senhor a terra inteira!/ Sirvam
ao Senhor com
alegria!/ Vinde ao seu encontro,
alegremente! Vinde ao seu encontro, alegremente!
Ref. /:O Senhor é bom, eterno é
seu amor! / O Senhor é bom,
eterno é seu amor!:/
2. Vinde, aproximai-vos, dando
graças,/ todos a cantar hinos de
alegria!/ Bendizei, louvai seu
santo nome! Bendizei, louvai
seu santo nome!
3. O Senhor é bom, nós repetimos,/
sua misericórdia é sem limite,/
seu amor fiel é para sempre! Seu
amor fiel é para sempre!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de Jesus Cristo, nosso
Redentor, o amor de Deus Pai que
nos chamou à vida, a comunhão do
Espírito Santo que nos santifica estejam convosco!
A. (cantando) Bendito seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Fomos batizados em nome
da Trindade e à sua imagem fomos
criados. Rezamos e damos glória à
Trindade Santa sempre que nos reunimos para a celebração litúrgica,
no compromisso de renovarWmos
nossa comunhão fraterna, que nela
devemos viver.
P. (Trindade, mistério da fé, comunidade perfeita, fonte e inspiração de
vida fraterna; ord. Episc. do novo
Bispo da Dioc., Mons. Adimir Antonio Mazali, dia 20 deste mês, na
Catedral de Cascavel; celebração
da segunda aparição de Fátima,
quarta-feira; Solenidade do SSmo.
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Corpo e Sangue de Cristo, quinta-feira; festas populares de Santo
Antonio ...).

Ato penitencial
P. Pelo Batismo, fomos inseridos
na comunhão de amor do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Assim,
devemos viver na comunhão fraterna. Peçamos perdão por tudo o
que em nós não a realiza. (pausa)
L. Senhor, que nos revelais a imagem clemente e misericordiosa,
paciente e fiel do Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos prometestes e enviastes o Espírito Santo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito
Santo destes vida ao mundo, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na
imensidão/ e paz na terra ao homem, nosso irmão.:/
1. Senhor, Deus Pai, criador onipotente,/ nós vos louvamos e vos
bendizemos/ por nos terdes dado
o Cristo salvador.
2. Senhor Jesus, unigênito do Pai,/
nós vos damos graças por terdes
vindo ao mundo,/ feito nosso irmão, sois o nosso redentor.
3. Senhor, Espírito Santo, Deus de
amor,/ nós vos adoramos e vos
glorificamos/ por nos conduzirdes por Cristo a nosso Pai.
P. OREMOS. Ó Deus, nosso Pai,

enviando ao mundo a Palavra
da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso
inefável mistério. Fazei que,
professando a verdadeira fé,
reconheçamos a glória da

Trindade e adoremos a Unidade onipotente. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Santíssima Trindade, Paulinas-Paulus, p.
233-235).
A. Porque Deus mesmo se dá a conhecer, especialmente enviando-nos seu Filho Unigênito, sabemos
que é comunhão trinitária de amor
e misericórdia e que nos criou e redimiu para vivermos no amor.
1ª Leitura: Ex 34,4b-6.8-9
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias Moisés levantou-se,
quando ainda era noite, e subiu
ao monte Sinai, como o Senhor
lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O
Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele,
Moisés gritou: “Senhor, Senhor!
Deus misericordioso e clemente,
paciente, rico em bondade e fiel”.
Imediatamente, Moisés curvou-se
até o chão e, prostrado por terra,
disse: “Senhor, se é verdade que
gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco; embora este seja
um povo de cabeça dura, perdoa
nossas culpas e nossos pecados
e acolhe-nos como propriedade
tua”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Dn 3,52-56)
S. A vós louvor, honra e glória eternamente!
A. A vós louvor, honra e glória
eternamente!
S. 1. Sede bendito, Senhor Deus de
nossos pais.
2. Sede bendito, nome santo e glorioso.
3. No templo santo onde refulge a
vossa glória.
4. E em vosso trono de poder vitorioso.

A. A vós louvor, honra e glória
eternamente!
5. Sede bendito, que sondais as profundezas.
6. E superior aos querubins vos assentais.
7. Sede bendito no celeste firmamento.
2ª Leitura: 2Cor 13,11-13
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Alegrai-vos, trabalhai no
vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em
paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos
outros com o beijo santo. Todos os
santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vós. - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Jo 3,16-18
A. Aleluia...
S. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era
e que vem, pelos séculos. Amém.
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. Deus amou tanto o mundo, que
deu o seu Filho Unigênito, para
que não morra todo o que nele
crer, mas tenha a vida eterna. De
fato, Deus não enviou o seu Filho
ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por ele. Quem nele crê, não é
condenado, mas quem não crê, já
está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito.
- Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
Creio Niceno-constatinopolitano
P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo, Filho Unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os

séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro; gerado, não criado,
consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para
nossa salvação, desceu dos céus:
e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se
fez homem.
Também por nós foi crucificado sob
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai.
E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos; e
o seu Reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que
dá a vida, e procede do Pai e do
Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que falou
pelos profetas.
Creio na Igreja, una, santa, católica
e apostólica.
Professo um só batismo para a remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Prece dos fiéis
P. A Deus, misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e
fiel, como Ele mesmo se revelou
a Moisés, apresentemos nossa oração confiante.
A. Escutai-nos, ó Deus uno e trino.
L. Para que a ação da vossa Igreja
favoreça a superação dos conflitos
e divisões e o crescimento da cultura da paz, nós vos pedimos:
2. Para que nossas paróquias sejam
verdadeiras redes de comunidades,
seguindo a vossa comunhão trinitária, nós vos pedimos:
3. Para que a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo,
quinta-feira, revigore em nós o
amor pela Eucaristia, fonte e expressão maior da vida comunitária,
nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias sejam
ambientes das relações fundamentais de amor e de serviço, inspiradas em Vós, Trindade Santa, nós
vos pedimos:
5. Para podermos superar as consequências da pandemia do novo Coronavírus, nós vos pedimos:

P. Lembrando o chamado de Deus
ao nosso novo Bispo, Mons. Adimir Antonio Mazali, rezemos a
oração vocacional feita em nossa
diocese no primeiro domingo de
cada mês.
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a
muitos dos nossos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do
povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
6. ...
P. Deus Pai, clemente e compassivo, lento para a ira e rico em misericórdia, atendei nossa oração,
dirigida a Vós, por Cristo, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Que nossa oferta seja expressão do compromisso de solidariedade nos bens e frutos do trabalho que o mistério da Trindade
nos inspira.
A. (Nº 213) 1. Recebei, ó Deus
Pai, neste dia, vinho e pão, nossa oferta sagrada./ Juntamente
aceitai a alegria e os trabalhos
da nossa jornada.
2. O louvor que até vós elevamos
nos conserve na fé sempre unidos./ E Jesus, que no altar esperamos, nos conceda os favores
pedidos.
3. O mistério na cruz consumado
novamente se opera no altar;/
e o perdão que aos algozes foi
dado, quer Jesus nesta missa
dos dar.
4. Glória ao Pai, glória ao Filho divino e ao Espírito Santo também./
Adoremos ao Deus uno e trino
com louvores perenes. Amém.
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. Senhor nosso Deus, pela in-

modo, Pai santo, amastes o mundo,

A. Anunciamos, Senhor, a vossa

A. Amém.
Oração Eucarística IV
(Missal, p. 489)
Pref.: O Mist. da Trindade
(Missal pp.379-380)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso. Com vosso Filho
único e o Espírito Santo sois um
só Deus e um só Senhor. Não uma
única pessoa, mas três pessoas
num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória atribuímos igualmente ao
Filho e ao Espírito Santo. E, proclamando que sois o Deus eterno
e verdadeiro, adoramos cada uma
das pessoas, na mesma natureza e
igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos
aclamamos, jubilosos, cantando a
uma só voz:
A. (Nº 245) 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: Santo é o Senhor!/ Glórias, hosana e
louvor!
2. Os milênios proclamam: Santo
é o Senhor!/ Glórias, hosana e
louvor!
P. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria e o amor
com que fizestes todas as coisas:
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o
universo, para que, servindo a vós,
seu criador, dominassem toda criatura. E, quando pela desobediência
perderam a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte,
mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos,
vos pudessem encontrar.
A. Socorrei, com bondade, os que
vos buscam!
P. E, ainda mais, oferecestes muitas
vezes aliança aos homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas
na esperança da salvação. E de tal

P. Verdadeiro homem, concebido do
Espírito Santo e nascido da virgem
Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado; anunciou aos pobres a salvação, aos
oprimidos, a liberdade, aos tristes,
a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à
morte e, ressuscitando dos mortos,
venceu a morte e renovou vida.
A. Jesus Cristo deu-nos vida por
sua morte!
P. E, a fim de não mais vivermos
para nós, mas para ele, que por nós
morreu e ressuscitou, enviou de
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como
primeiro dom aos vossos fiéis para
santificar todas as coisas, levando
à plenitude a sua obra.
A. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
P. Por isso, nós vos pedimos que o
mesmo Espírito Santo santifique
estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo † e o Sangue Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande
mistério que ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
A. Santificai nossa oferenda pelo
Espírito.
P. Quando, pois, chegou a hora em
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até
o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ele tomou em
suas mãos o cálice com vinho,
deu graças novamente e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS, PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI
ISTO
EM
MEMÓRIA
DE
MIM.
Tudo isto é mistério da fé!

os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós vos oferecemos o seu corpo e
Sangue, sacrifício do vosso agrado
e salvação do mundo inteiro.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai, com bondade, o sacrifício
que destes á vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice
que, reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo, nos tornemos em
Cristo um sacrifício vivo para o
louvor da vossa glória.
A. Fazei de nós um sacrifício de
louvor!
P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de
todos pelos quais vos oferecemos
este sacrifício: o vosso servo o
papa N., o nosso bispo N., os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis
que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que
vos pertence e todos aqueles que
vos procuram de coração sincero.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Lembrai-vos também dos que
morreram na paz do vosso Cristo
e de todos os mortos, dos quais só
vós conhecestes a fé.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade,
que, com a virgem Maria, mãe de
Deus, com São José, seu esposo,
com os apóstolos e todos os santos,
possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas
as criaturas, libertas da corrupção
do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra
e toda a glória, agora e para sempre.
A. Amém!

vocação do vosso nome, san- que, chegada a plenitude dos tem- morte e proclamamos a vossa restificai as oferendas de vossos pos, nos enviastes vosso próprio Fi- surreição. Vinde, Senhor Jesus!
servos e servas, fazendo de lho para ser o nosso salvador.
P. Celebrando, agora, ó Pai, a memónós uma oferenda eterna. Por A. Por amor nos enviastes vosso ria da nossa redenção, anunciamos a
Filho!
Cristo, nosso Senhor.
morte de Cristo e sua descida entre

Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr. do Pão)
Comunhão
Anim.: Participando da comunhão
do Corpo de Cristo, devemos viver
a comunhão dos irmãos.
A. (Nº 288) Ref.: Ó Trindade, vos
louvamos,/ vos louvamos pela
vossa comunhão./ Que esta mesa
favoreça,/ favoreça nossa comunicação.
1. Contra toda tentação/ da ganância e do poder,/ nossas bocas
gritem juntas a palavra do viver,/ a palavra do viver.
2. Na montanha, com Jesus,/ no
encontro com o Pai,/ recebemos
a mensagem: “Ide ao mundo e o
transformai!”,/ ide ao mundo e o
transformai.
3. Deus nos fala na história/ e nos
chama à conversão;/ vamos ser
palavras vivas,/ proclamando a
salvação,/ proclamando a salvação.
4. Vamos juntos festejar nossa
vida familiar,/ o amor e a justiça
bem mais forte proclamar, / bem
mais forte proclamar.
5. No altar da Eucaristia, mesa
dos que são irmãos,/ Jesus Cristo fortalece nossa vida em comunhão, /nossa vida em comunhão.
P. OREMOS. Possa valer-nos,

Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento,
ao proclamarmos nossa fé na
Trindade eterna e santa, e na
sua indivisível Unidade. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Tracemos frequentemente o
sinal da Cruz sobre nós, lembrando
a Trindade e vivendo a unidade na
diversidade das pessoas que formam nossa família e nossa comunidade.
A. (Canto Lit. 211, Ref. nº 13) Servir a Vós, ó Deus, e aos irmãos
também;/ amar de coração, perseverar no bem;/ eis vossa lei de
Pai, eis vossa lei de irmãos, /: unir
os corações e abrir as mãos.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai vos dê a graça da perseverança na fé e na fidelidade a seus
mandamentos.
A. Amém.
P. O Cristo, Filho amado do Pai,
vos conserve na liberdade que vos
conquistou por sua morte e ressurreição.
A. Amém.
P. O Espírito Santo, que procede do
Pai e do Filho, mantenha sempre
viva em vós a chama do amor.
A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus Uno e Trino:
Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa
vida; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião da
comissão de ministros e servidores, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, era aniversário natalício de Dom Girônimo Zanandréa (1936).
- Quinta-feira, Solenidade do
Santíssimo Corpo e Sangue de
Cristo.
- Sábado, das 13h30 às 17, encontro de lideranças missionárias
da Infância e Adolescência Missionária, no Centro Diocesano;
jantar italiano em comemoração
dos 77 anos da paróquia Sagrado
Coração de Jesus de Paulo Bento
e 18 anos do município.
- Domingo, festa em honra a Santo
Antonio, sede paroquial N. Sra.
da Salette, Três Vendas, Erechim
e Santo Antonio, Jacutinga; festa
do padroeiro e de Santo Antonio
na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.
Trindade, mistério da
proximidade de Deus
Hoje celebramos a Santíssima
Trindade. A Trindade não é um
enigma teológico, mas o maravilhoso mistério da proximidade
de Deus. A Trindade diz-nos que

não temos um Deus solitário lá no
Céu, distante e indiferente; não,
Ele é o Pai que nos ofereceu o seu
Filho, o qual se fez homem como
nós, e que para estar ainda mais
próximo de nós, para nos ajudar a
carregar os pesos da vida, envia-nos o seu próprio Espírito. Ele,
que é Espírito, vem ao nosso espírito e assim consola-nos a partir de dentro, leva-nos ao íntimo
da ternura de Deus. Com Deus,
os pesos da vida não permanecem sobre os nossos ombros: o
Espírito, que mencionamos cada
vez que fazemos o sinal da Cruz,
exatamente quando tocamos os
ombros, vem fortalecer-nos, encorajar-nos, sustentar os pesos.
Com efeito, Ele é especialista
em ressuscitar, em levantar, em
reconstruir. É preciso mais força
para reparar que para construir,
para recomeçar que para iniciar,
para reconciliar que para se dar
bem. Esta é a força que Deus
nos concede. Por isso, quem se
aproxima de Deus não se abate,
vai em frente: recomeça, tenta
de novo, reconstrói. Também
sofre, mas consegue recomeçar,
tentar de novo, reconstruir (Papa
Francisco na homilia na missa
por ocasião da visita a região da
Itália atingida por terremoto, dia
16/62019).
Leituras da Semana:
dia 08, 2ªf: 1Rs 17,1-6; Sl
120(121); Mt 5,1-12; dia 09, 3ª:
S. José de Anchieta: 1Rs 17,7-16;
Sl 4,2-3.4-5.7-8(R/.7); Mt 5,1316; dia 10, 4ªf: 1Rs 18,20-39; Sl
15(16); Mt 5,17-19; dia 11, 5ªf,
SSMO. CORPO E SANGUE
DE CRISTO: Dt 8,2-3.14b-16a;
Sl 147(147B); 1Cor 10,16-17;
Jo 6,51-58; dia 12, 6ªf: 1Rs
19,9a.11-16; Sl 26(27); Mt 5,2732; dia 13, sáb., Sto. Antônio de
Pádua: 1Rs 19,19-21; Sl 15(16);
Mt 5,33-37; dia 14, dom. 11º
DTC-A: Ex 19,2-6a; Sl 99(100);
Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8; (Escolha e envio em missão dos doze
apóstolos).
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Comunidade em Oração

Liturgia para a solenidade do SSmo. Corpo e Sangue de Cristo – 11.6.2020

- Eucaristia, Pão do Céu, alimento da comunhão fraterna e da esperança na vida eterna
Cor litúrgica: BRANCA

Ano 42 - Nº 2458

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 41)
Ref. Juntos
como
irmãos,
membros
da
Igreja,/ vamos caminhando, vamos
caminhando./ Juntos como irmãos, ao encontro do Senhor.
1. Somos povo que caminha num
deserto como outrora,/ lado a
lado, sempre unidos, para a terra prometida.
2. Na unidade caminhemos: foi
Jesus que nos uniu./ Nosso Deus
hoje louvemos: seu amor nos
reuniu.
3. A Igreja está em marcha: a um
mundo novo vamos nós,/ onde
reinará a paz, onde reinará o
amor.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia e o amor de Deus
Pai que nos reúne na mesa eucarística para alimentar-nos com a
Palavra e o Pão da vida em seu
Filho Jesus Cristo, na comunhão
do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Cristo por ter vivido entre
nós, sabe muito bem que o percurso de nossa vida é marcado
por provações e dificuldades,
como pandemia do Coronavírus,
excesso ou falta de chuva, emergências sociais e por isso nos oferece seu Corpo e Sangue, verdadeira comida e verdadeira bebida,
para nos sustentar e chegarmos
à casa do Pai. Sejamos sempre
gratos por este grande dom e renovemos nossa fé na presença
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real de Cristo no Pão e no Vinho
consagrados, sinais e fatores de
comunhão.
P. (... a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, sustento da vida
cristã; ord. Episc. do novo Bispo
da Dioc., Mons. Adimir Antonio
Mazali, dia 20 deste mês, na Catedral de Cascavel...).
Ato penitencial
P. “Desde o início até ao fim da
Celebração Eucarística, a misericórdia reaparece várias vezes no
diálogo entre a assembleia orante
e o coração do Pai, que rejubila
quando pode derramar o seu amor
misericordioso.” Nesta solenidade eucarística, peçamos a Deus o
seu perdão. (Pausa).
L. Senhor, que quisestes permanecer conosco na Eucaristia para
vivermos unidos em vós, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais vosso Corpo e Sangue em alimento para
sustentar-nos na peregrinação ao
Pai, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o Pão do
céu para vivermos eternamente,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
Hino de louvor
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
glória pra sempre. Amém!
3. Do Espírito Santo se cante o
louvor,/ Divino Amor que nos

une. Amém!/ Amém. Aleluia!
Do Pai e do Verbo/ o amor se
celebre pra sempre. Amém.
P. OREMOS. Senhor Jesus Cris-

to, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial
da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o
mistério do vosso Corpo e do
vosso Sangue, que possamos
colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós,
que sois Deus com o Pai, na
unidade do Espírito Santo.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssmo.
Corpo e Sangue de Cristo, Paulinas-Paulus, p. 236-241).
Anim.: Assim como Deus garantiu o maná e a água para o povo
no deserto, em Jesus Cristo, seu
Filho Unigênito, nos dá o Pão da
Vida, alimento de nossa peregrinação para a Casa do Pai.
1ª Leitura: Dt 8,2-3.14b-16a
L. Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo:
Lembra-te de todo o caminho
por onde o Senhor teu Deus te
conduziu, esses quarenta anos,
no deserto, para te humilhar e
te pôr à prova, para saber o que
tinhas no teu coração, e para
ver se observarias ou não seus
mandamentos. Ele te humilhou,
fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu
nem teus pais conhecíeis, para te
mostrar que nem só de pão vive
o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca do Senhor. Não
te esqueças do Senhor teu Deus
que te fez sair do Egito, da casa
da escravidão, e que foi teu guia
no vasto e terrível deserto, onde
havia serpentes abrasadoras, escorpiões, e uma terra árida e sem

água nenhuma. Foi ele que fez
jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não
conheciam. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 147 (148B)
S. Glorifica o Senhor, Jerusalém;
celebra teu Deus, ó Sião!
A Glorifica o Senhor, Jerusalém;
celebra teu Deus, ó Sião!
S. 1. - Glorifica o Senhor, Jerusalém!* Ó Sião, canta louvores ao
teu Deus! - Pois reforçou com segurança as tuas portas,* e os teus
filhos em teu seio abençoou.
2. - A paz em teus limites garantiu*
e te dá como alimento a flor do
trigo. - Ele envia suas ordens para
a terra,* e a palavra que ele diz
corre veloz.
3. - Anuncia a Jacó sua palavra,*
seus preceitos e suas leis a Israel.
- Nenhum povo recebeu tanto carinho,* a nenhum outro revelou
os seus preceitos.
2ª Leitura: 1Cor 10,16-17
L. Leitura da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é
comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós
todos somos um só corpo, pois
todos participamos desse único
pão. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Sequência (uma parte)
- Pão e vinho, eis que o vemos;/
mas ao Cristo é que nós temos/
em tão humildes sinais.
- Alimento verdadeiro,/ permanece
o Cristo inteiro/ quer no vinho,
quer no pão.
- Eis o pão que os anjos comem/
transformado em pão do homem;/
só os filhos o consomem:/ não
será lançado aos cães?
- Em sinais prefigurado,/ por
Abraão imolado,/ no cordeiro
aos pais foi dado,/ no deserto foi
maná...
- Bom pastor, pão de verdade,/
piedade, ó Jesus, piedade,/ con-

servai-nos na unidade,/ extingui
nossa orfandade,/ transportai-nos
para o Pai!
- Aos mortais dando comida,/ dais
também o pão da vida;/ que a família assim nutrida/ seja um dia
reunida/ aos convivas lá do céu!
Evangelho: Jo 6,51-58
A. Aleluia, aleluia...
S. Eu sou o pão vivo descido do
céu; quem deste pão comer, sempre há de viver!
A. Aleluia, aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a Vós, Senhor!
P. Naquele tempo: disse Jesus às
multidões dos judeus: “Eu sou o
pão vivo descido do céu. Quem
comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a
minha carne dada para a vida
do mundo”. Os judeus discutiam entre si, dizendo: “Como é
que ele pode dar a sua carne a
comer?” Então Jesus disse: “Em
verdade, em verdade vos digo: se
não comerdes a carne do Filho
do Homem e não beberdes o seu
sangue, não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe
o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue,
verdadeira bebida. Quem come a
minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Como o Pai, que vive, me enviou,
e eu vivo por causa do Pai, assim
aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim.
Este é o pão que desceu do céu.
Não é como aquele que os vossos
pais comeram. Eles morreram.
Aquele que come este pão viverá
para sempre”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a Vós, Senhor.
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra.
A. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi

concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem
Maria;
P. padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado.
A. Desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos.
P. Creio no Espírito Santo;
A. na Santa Igreja católica; na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém.
Prece dos fiéis
P. Elevemos nossa oração a Deus
Pai, certos de que, assim como
nos oferece o Pão da vida na Eucaristia, atende nossos pedidos.
A. Senhor, dai-nos o pão das mesas e o Pão do Altar.
1. Para que a Igreja seja sempre a
casa na qual todos possam encontrar o Pão do céu, nós vos pedimos:
2. Para podermos participar constantemente da mesa do Corpo e
Sangue do vosso Filho, a fim de
renovarmos nossa esperança na
peregrinação da fé, nós vos pedimos:
3. Para confirmarmos nossa fé na
presença real de vosso Filho no
pão e no vinho consagrados, nós
vos pedimos:
4. Para partilharmos os bens da terra e os frutos do trabalho, assim
como partilhamos o Pão do Altar,
nós vos pedimos:
5. Para termos sempre os ministros
ordenados que presidam conosco
a Eucaristia, fazendo dela o centro de sua e nossa vida, nós vos
pedimos:
6. Para que a sociedade, a partir da
experiência da pandemia da Covid-19, cuide mais da saúde, seja
mais solidária e fraterna, nós vos
pedimos:
7. ...
P. Olhai benigno, ó Deus, para nossa oração e concedei-nos buscar
sem cessar o Pão do Altar que
nos ofereceis e trabalhar para que

todos tenham alimento em suas
mesas. Por Cristo, nosso Senhor.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Para dar-nos o Pão do céu,
Deus conta com frutos da terra e
do nosso trabalho. Com alegria,
apresentemos-lhe estes dons.
A. (Nº 220) Ref. Nesta mesa, a
mais querida, pão e vinho vamos pôr:/ ninguém vive sem comida, ninguém vive sem amor.
1. Pra que haja em toda parte
pão que é vida da família,/ o
cristão seu pão reparte e seus
dons de amor partilha.
2. Esta missa é festa santa, mesa
posta, o santo altar/ e a lição
que aqui se canta: conviver, servir e amar.
3. Alegrias repartindo, partilhando o amor e a paz,/ este
mundo fica lindo, esta vida, a
Vida traz.
P. Concedei, ó Deus, à vossa

Igreja os dons da unidade e
da paz, simbolizados pelo
pão e pelo vinho que oferecemos na sagrada Eucaristia.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística III
Pref. Ssma. Eucaristia II
(missal, p.482 e 440)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo Senhor
nosso. Reunido com os Apóstolos
na última Ceia, para que a memória da Cruz salvadora permanecesse para sempre, Ele se ofereceu a vós como cordeiro sem
mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a
todos nutris e santificais. Fazeis
de todos um só coração, iluminais
os povos com a luz da mesma fé e
congregais os cristãos na mesma
caridade. Aproximamo-nos da
mesa de tão grande mistério, para
encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa ra-

zão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo
para proclamar a vossa bondade,
cantando (dizendo) a uma só voz:
A. (Nº 246) Ref. O Senhor é Santo! O Senhor é Santo! O Senhor
é Santo!
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, / que o seu reino 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!
Hosana! Hosana!
P. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, e pela força
do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos:
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
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
P. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
P. Eis o mistério da fé!

A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao
céu, e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício
de vida e santidade.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda
da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue
do vosso Filho, sejamos repletos
do Espírito Santo e nos tornemos
em Cristo um só corpo e um só
espírito.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, (N.) e todos os
santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
A. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste
mundo: o vosso servo o Papa N.,
o nosso Bispo N., com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos
e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que

partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr. do Pão)
Comunhão
Anim.: Somos muitos e com dons
diferentes, mas nos alimentamos
do mesmo Pão da Vida, o Corpo
do Senhor, para vivermos unidos,
caminharmos na esperança e na
solidariedade fraterna, especialmente com os mais pobres.
A. (Canto Lit 2020/19; encontro
cantar a lit./7) 1. Antes da morte
e ressurreição de Jesus,/ Ele, na
Ceia, quis se entregar: deu-se em
comida e bebida para nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia
eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/ nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a
cruz do Senhor,/ nós repetimos,
como Ele fez:/ gestos, palavras,
até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o
amor dos irmãos/ e nos prepara
a glória do céu./ Ele é força na
caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós
por Deus pai!/ Quem O recebe,
não morrerá./ No último dia,
vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou
para nós!/ Esta verdade vai
anunciar/ a toda terra, com alegria, cantar.
P. OREMOS. Dai-nos, Senhor Je-

sus, possuir a alegria eterna da
vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela
comunhão do vosso Corpo e
do vosso Sangue. Vós que viveis e reinais para sempre.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, devemos renovar nosso amor
pelo dom permanente de sua bondade na Eucaristia, participando
dela sempre que possível e vivendo o que celebramos.
A. (Nº 284) Ref. O pão da vida,
a comunhão, nos une a Cristo
e aos irmãos/ /:e nos ensina a
abrir as mãos para partir, repartir o pão.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos alimentou com o
Pão do Céu, vos sustente no trabalho pelo pão da mesa e sua partilha solidária; Ele que vos deu o
dom na fé no Batismo a renove
continuamente pela mesa da Palavra e da Eucaristia. E que vos
abençoe o mesmo Deus clemente
e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a Eucaristia seja vossa força; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
(Nº 564) 1. Tão sublime sacramento adoremos neste altar,/
pois o Antigo Testamento deu
ao Novo o seu lugar./ Venha a
fé, por suplemento, os sentidos
completar.
2. Ao eterno Pai cantemos e a
Jesus, o Salvador;/ ao Espírito
exaltemos, na Trindade Eterno Amor./ Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor./
Amém.
Eucaristia, memorial
do amor de Deus
A solenidade de hoje recorda-nos
que, na fragmentação da vida, o
Senhor vem ao nosso encontro
nos panos duma amorosa fragilidade, que é a Eucaristia. No Pão
de vida, o Senhor vem visitar-nos
fazendo-Se humilde alimento
que amorosamente cura a nossa
memória adoentada de frenesim
(correria). Porque a Eucaristia é o
memorial do amor de Deus. Nela,

«se comemora a sua paixão» (Solenidade do SS. Corpo e Sangue
de Cristo, Antífona do Magnificat
nas II Vésperas), o amor de Deus
por nós, que é a nossa força, o
sustentáculo do nosso caminhar.
É por isso que nos faz tão bem o
memorial eucarístico: não é uma
memória abstrata, fria e conceitualista, mas a memória viva e
consoladora do amor de Deus. ...
Na Eucaristia, temos todo o gosto
das palavras e gestos de Jesus, o
sabor da sua Páscoa, a fragrância
do seu Espírito. Ao recebê-la, imprime-se no nosso coração a certeza de sermos amados por Ele.
E, ao dizer isto, penso de modo
particular em vós, meninos e
meninas que fizestes há pouco a
Primeira Comunhão e estais aqui
presentes em grande número.
Assim, a Eucaristia forma em nós
uma memória agradecida, porque nos reconhecemos como filhos amados e alimentados pelo
Pai; uma memória livre, porque o
amor de Jesus, o seu perdão, cura
as feridas do passado e apazigua
a recordação das injustiças sofridas e infligidas; uma memória paciente, porque sabemos que o Espírito de Jesus permanece em nós
nas adversidades. A Eucaristia
encoraja-nos: mesmo no caminho
mais acidentado, não estamos sozinhos, o Senhor não Se esquece
de nós e, sempre que vamos até
Ele, alenta-nos com amor.
A Eucaristia recorda-nos também
que não somos indivíduos, mas
um corpo. Tal como o povo no
deserto recolhia o maná caído
do céu e o partilhava em família
(cf. Ex 16), assim também Jesus,
Pão do céu, nos convoca para O
recebermos: recebê-Lo juntos e
partilhá-Lo entre nós. A Eucaristia não é um sacramento «para
mim», é o sacramento de muitos
que formam um só corpo, o santo
povo fiel de Deus (Papa Francisco, Solenidade do Corpo de
Deus, 2017, Basílica São João
do Latrão, Roma, com primeira
eucaristia).
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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 afora
e pregaram sem temor./ Seus
passos tu firmaste sustentando
seu vigor./ Profeta tu me chamas: 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 firmeza: Vê, Senhor,
aqui estou!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Cristo
que se solidariza com os cansados na vida, o amor do Pai que
caminha com seu povo, e a força
renovadora do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Nas situações sociais difíceis, como a criada pela pandemia
do Coronavírus, percebemos melhor a importância dos diversos
serviços públicos e de voluntários
para as múltiplas necessidades. A
Igreja também precisa sempre da

participação de todos, de modo
particular para os diversos ministérios, como a dos sucessores dos
apóstolos, escolhidos e enviados
em missão por Cristo, cheio de
compaixão por seu povo em seu
sofrimento. Peçamos mais pessoas para o serviço pastoral das
comunidades, especialmente ministros ordenados.
P. (... a compaixão de Deus pelo
povo que sofre e o envio dos
apóstolos; ord. Episc. do novo
Bispo da Dioc., Mons. Adimir
Antonio Mazali, no próximo sábado, na Catedral de Cascavel;
início da 35ª Semana Nacional
do Migrante: “Migração e Acolhida – Onde está teu irmão, tua
irmã?”; solenidade do Sagrado
Coração de Jesus, sexta-feira;
festas juninas...)

Ato penitencial
P. “Tudo em Jesus fala de misericórdia. N’Ele, nada há que seja
desprovido de compaixão.” Por
não termos sempre estes sentimentos com todos, de modo particular com os mais “cansados e
abatidos”, peçamos o perdão divino. (Pausa).
L. Senhor, que sempre usais de
compaixão por nossa condição de
pecadores, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que revelastes grande
compaixão diante da dor dos sofredores, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que envolveis a todos
com vossa misericórdia, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
Glória
(Enc. música lit. cantar ordinário
missa – 2016-CD01/21) Glória,

glória, glória a Deus nas alturas/ e paz na terra, e paz na terra/ aos homens por Ele amados.
- Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso,/ nós
vos louvamos, nós vos bendizemos,/ nós vos adoramos, nós
vos glorificamos./ Nós vos damos graças por vossa imensa
glória.
- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro
de Deus, Filho de Deus Pai, Vós
que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós,/ Vós que
tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
- Vós que estais sentado à direita
do Pai, tende piedade de nós,/
só vós sois o Santo, só vós o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo,/ com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai.
P. OREMOS. Ó Deus, força da-

queles que esperam em vós,
sede favorável ao nosso apelo, e, como nada podemos em
nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça,
para que possamos querer e
agir conforme vossa vontade,
seguindo os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 11º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 279-281)
Anim.: Diante das necessidades da
sociedade e da Igreja, o Senhor
nos chama e nos envia anunciar e
a testemunhar seu Reino.
1ª Leitura: Ex 19,2-6a
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao
deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas
tendas, defronte da montanha.

Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha, e disse: “Assim deverás falar à casa
de Jacó e anunciar aos filhos
de Israel: ‘Vistes o que fiz aos
egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a
mim. Portanto, se ouvirdes a
minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a
porção escolhida dentre todos
os povos, porque minha é toda a
terra. E vós sereis para mim um
reino de sacerdotes e uma nação
santa.’” - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: 99(100)
S. Nós somos o povo e o rebanho
do Senhor.
A. Nós somos o povo e o rebanho
do Senhor.
S. 1. - Aclamai o Senhor, ó terra
inteira,* servi ao Senhor com
alegria, - ide a ele cantando jubilosos!* ide a ele cantando jubilosos.
2. - Sabei que o Senhor, só ele, é
Deus,* Ele mesmo nos fez, e somos seus, - nós somos seu povo
e seu rebanho.* Nós somos seu
povo e seu rebanho.
3. Sim, é bom o Senhor e nosso
Deus,* sua bondade perdura para
sempre, - seu amor é fiel eternamente.* Seu amor é fiel eternamente.
2ª Leitura: Rm 5,6-11
L. Leitura da carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Quando éramos ainda
fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um
justo; por uma pessoa muito boa
talvez alguém se anime a morrer.
Pois bem, a prova de que Deus
nos ama é que Cristo morreu por
nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já
estamos justificados pelo sangue
de Cristo, seremos salvos da ira
por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu
Filho; quanto mais agora, es-

tando já reconciliados, seremos
salvos por sua vida! Ainda mais:
Nós nos gloriamos em Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo.
É por ele que, já desde o tempo
presente, recebemos a reconciliação. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 9,36-10,8
A. Aleluia...
S. O Reino do céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso!
Crede todos no Evangelho!
Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, vendo Jesus as
multidões, compadeceu-se delas,
porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm
pastor. Então disse a seus discípulos: “A messe é grande, mas
os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao dono da messe que
envie trabalhadores para a sua
colheita!” Jesus chamou os doze
discípulos e deu-lhes poder para
expulsarem os espíritos maus e
para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os
nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e
André, seu irmão; Tiago, filho de
Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus,
o cobrador de impostos; Tiago,
filho de Alfeu, e Tadeu; Simão,
o Zelota, e Judas Iscariotes, que
foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes Doze, com as seguintes recomendações: “Não deveis
ir aonde moram os pagãos, nem
entrar nas cidades dos samaritanos! Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso
caminho, anunciai: ‘O Reino dos
Céus está próximo’. Curai os
doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os
demônios. De graça recebestes,
de graça deveis dar!” - Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Prece dos fiéis
P. Na condição de reconciliados
pelo sangue de Cristo e salvos
por Ele, como nos diz São Paulo, apresentemos nossos pedidos
a Deus.
A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da
messe, escutai a nossa prece!
L. 1. Para que os bispos, pastores
de cada Diocese, em comunhão
com o Papa, tenham sempre a
participação de muitos colaboradores em seu ministério, nós vos
pedimos:
2. Para que as comunidades sejam
fonte abundante de vocações aos
diversos ministérios da Igreja,
nós vos pedimos:
3. Para que nossos seminaristas
prossigam firmes na sua formação para o sacerdócio, nós vos
pedimos:
4. Para que os formadores de nossos seminários, sustentados por
vossa graça na sua dedicação, vejam os seminaristas chegarem ao
sacerdócio, nós vos pedimos:
5. Para que esta semana nacional
do migrante sensibilize a todos
para a dura realidade dos que se
veem forçados a sair de suas comunidades em busca da sobrevivência, nós vos pedimos:
6. Para que as pastorais e organizações de promoção humana que
acompanham os migrantes contem com pessoas e recursos em
suas iniciativas, nós vos pedimos:
6. (Outras...)
P. Ó Deus que vos compadeceis
dos vossos filhos em necessidade,
abri nossos corações para servir
com prontidão aos irmãos e irmãs
que precisem de uma palavra de
conforto e de um gesto de solidariedade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Com as oferendas do altar,
apresentemos a Deus o trabalho
dos benfeitores das vocações e
dos formadores de nossos seminários.

A. (Nº 202) 1. Neste altar da esperança, 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 queremos viver como irmãos/ pra
formar um só coração!
2. Tanto pão mal repartido, tantas bocas tão famintas./ /:Ah!
Tão urgente é a partilha, indispensável pra vida.:/
3. Animar quem vive triste, consolar desanimados/ /:e mostrar
a estrada certa, eis a missão do
profeta.:/
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, que pelo pão e o

vinho alimentais a vida dos
seres humanos e os renovais
pelo sacramento, fazei que
jamais falte este sustento ao
nosso corpo e à nossa alma.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
DIV. CIRCUNSTÂNCIAS - 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 terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela
vossa Palavra criastes o universo
e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós
nos destes o vosso Filho como
mediador. Ele nos dirigiu a vossa
palavra, convidando-nos a seguir
seus passos. Ele é o caminho que
conduz para vós, a verdade que
nos liberta e a vida que nos enche
de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens
e mulheres, 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. (Enc. música lit. cantar ordinário missa, CD02 – 2016/05a) Santo, santo, santo, Senhor
Deus do universo./ O céu e a
terra proclamam vossa glória./
Hosana! Hosana! Hosana nas
alturas!/ Bendito o que vem em
nome do Senhor./ Hosana! Hosana! Hosana nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo e digno 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 entre nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons
do pão e do vinho, a fim de que
se tornem para nós o Corpo e +
o Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o
pão, deu graças e o partiu e deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO
É O MEU CORPO QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele, tomando o cálice em suas
mãos, deu graças novamente e
o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na

glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a
obra do vosso amor até que ele
venha, e vos oferecemos o pão da
vida e o cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta
da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de
Cristo, que vos foi entregue. E
concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos
contados, agora e por toda a
eternidade, entre os membros do
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei
que nos tornemos semelhantes à
imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa N., nosso
Bispo 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 reconhecer 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
conhecestes: 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 eterna, 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
glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr. do Pão)
Comunhão
Anim.: Alimentados na mesa do
Altar, poderemos superar nossas
fraquezas e ajudar quem está cansado e abatido.
A. (Canto Lit 2020/19) 1. Antes
da morte e ressurreição de Jesus,/ Ele, na Ceia, quis se entregar: deu-se em comida e bebida
para nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia
eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/ nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a
cruz do Senhor,/ nós repetimos,
como Ele fez:/ gestos, palavras,
até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o
amor dos irmãos/ e nos prepara
a glória do céu./ Ele é força na
caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós
por Deus pai!/ Quem O recebe,
não morrerá./ No último dia,
vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou
para nós!/ Esta verdade vai
anunciar/ a toda terra, com alegria, cantar.
P. OREMOS. Ó Deus, esta co-

munhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em
vosso amor; fazei que realize
também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim.: Cristo continua precisando
de todos para o serviço da evangelização e para atender as mais diversas necessidades das pessoas.

A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou
realizar, minha vocação, vou
realizar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus volte para vós seu olhar e
vos abençoe; Ele ilumine o caminho que deveis percorrer para
responder fielmente ao chamado de Cristo. E que vos abençoe
Deus Criador e Providente, Pai e
Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa
vida; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração pelos Migrantes
Senhor Jesus Cristo, experimentastes desde o berço a dureza de
ser um migrante para proteção
dos inimigos da vida. Em companhia de Vossa mãe Maria e São
José, ganhastes honestamente o
pão de cada dia como marceneiro
em Nazaré. Fortalecei os migrantes que saem pelo Brasil a fora
para trabalhar, longe do carinho
protetor de suas famílias, amigos
e comunidades. Sejam sempre
bem acolhidos, compreendidos e
integrados pela Igreja e pela sociedade nos lugares onde forem
morar temporariamente.
Amparai-os na integridade de sua
saúde e na dignidade de seus direitos. Sejam mais valorizados e
compensados pelo seu exaustivo
trabalho na agroindústria nacional.
Durante o período da migração, sustentai-os na fé e na defesa de valores humanos e cristãos, herdados
das tradições familiares e comunitárias. Que eles retornem sempre
ao seu lar carregando os frutos de
digno trabalho e amor às lutas em
favor do progresso de sua comunidade e de Vosso Reino. Amém
Lembretes:
- até o próximo domingo, 35ª Semana Nacional do Migrante; Tema:
“Migração e Acolhida” – Lema:
“Onde está teu irmão, tua irmã?”
- Sexta-feira, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - das
09h às 15h, 2º Encontro Voca-

cional do ano, no Seminário de
Fátima.
- Sábado, às 19h, na Catedral de
Cascavel, ordenação episcopal
de nosso novo Bispo, Dom Adimir Antonio Mazali.
- Domingo, às10h, missão canônica e crismas, com festa do
padroeiro, na igreja São Luiz
Gonzaga, Gaurama.
O desafio das migrações
A resposta ao desafio colocado pelas migrações contemporâneas
pode-se resumir em quatro verbos: acolher, proteger, promover
e integrar. Mas estes verbos não
valem apenas para os migrantes e
os refugiados; exprimem a missão
da Igreja a favor de todos os habitantes das periferias existenciais,
que devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Se
pusermos em prática estes verbos,
contribuímos para construir a cidade de Deus e do homem, promovemos o desenvolvimento humano integral de todas as pessoas e
ajudamos também a comunidade
mundial a ficar mais próxima de
alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável que se propôs
e que, caso contrário, dificilmente
serão atingíveis. (Papa Francisco,
mensagem para o Dia Mundial do
Migrante e Refugiado 2019).
Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf: 1Rs 21,1-16; Sl
5,2-3.5-6.7(R/.2b); Mt 5,3842; dia 16, 3ªf: 1Rs 21,17-29;
Sl 50(51); Mt 5,43-48; dia 17,
4ªf: 2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31); Mt
6,1-6.16-18; dia 18, 5ªf: Eclo
48,1-15; Sl 96(97); Mt 6,7-15;
dia 19, 6ªf, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: Dt 7,6-11; Sl
102(103); 1Jo 4,7-16; Mt 11,2530; dia 20, sáb, Imaculado
Coração de Maria: Is 61,9-11;
Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd(R/.cf.1a); Lc 2,41-51; dia
21, dom. 12º DTC-A: Jr 20,1013; Sl 68(69); Rm 5,12-15; Mt
10,26-33 (Temor e confiança no
Pai).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 12º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 21.6.2020

- Em qualquer situação, confiar totalmente em Deus
Cor litúrgica: VERDE

Ano 42 - Nº 2460

1. RITOS
INICIAIS
(nº 27) 1. Somos gente da
esperança/ que
caminha rumo
ao Pai./ Somos
povo da aliança,/ que já sabe aonde vai.
Ref. De mãos dadas a caminho,/
porque juntos somos mais,/ pra
cantar o novo hino/ de unidade,
amor e paz.
2. Para que o mundo creia/ na justiça e no amor,/ formaremos um só
povo/ num só Deus, um só Pastor.
3. Todo irmão é convidado/ para
a festa em comum:/ celebrar a
nova vida/ onde todos sejam um.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança que nos enriquece com seus dons, em nossa
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Normalmente, nossa vida
tem dificuldades e provações. Para
muitos, mais duras e prolongadas,
como os migrantes, lembrados
neste seu dia em nosso País, mas
também os do mundo todo, especialmente por causa das guerras,
das perseguições religiosas, da
miséria e da fome e agora com as
consequências do Coronavírus.
Que não falte a eles e a nós a total
confiança em Deus e a solidariedade fraterna.
P. (... ord. Episc. do novo Bispo da
Dioc., Mons. Adimir Antonio Mazali, ontem, na Catedral de Cascavel; 35º Dia Nacional do Migrante
– “Migração e Acolhida – Onde
está teu irmão, tua irmã?”; festas
de São João Batista; Curso dos
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padres, terça e quarta-feira; Natividade de São João Batista, quarta-feira....).
Ato penitencial
P. Quanto mais e maiores as dificuldades, mais precisamos da força
de Deus e da ajuda mútua. Peçamos perdão a Deus se nem sempre
colocamos nele nossa segurança
e se não fomos solidários com os
que precisavam de nós. (Pausa).
L. Senhor, que nos garantis vossa
assistência no testemunho de vossa Palavra, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos identificais com o
migrante, o doente, o preso, o excluído, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos ensinais a colocar no Pai a nossa segurança, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, rico em misericórdia...
A. Amém.

Hino de louvor
A. (Nº 88) S. 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 comunhão!
P. OREMOS. Senhor, nosso

Deus, dai-nos por toda a vida
a graça de vos amar e temer,
pois nunca cessais de condu-

zir os que firmais no vosso
amor. PNSrJC.

A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 282-284)
Anim.: Em meio às dificuldades e
provações, Deus nunca nos abandona e nos garante sua graça para
perseverarmos na fidelidade a Ele.
1ª Leitura: Jr 20,10-13
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Jeremias disse: “Eu ouvi as injúrias
de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor: ‘Denunciai-o,
denunciemo-lo’. Todos os amigos
observam minhas falhas: ‘Talvez
ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos
dele’. Mas o Senhor está ao meu
lado, como forte guerreiro; por
isso, os que me perseguem cairão
vencidos. Por não terem tido êxito,
eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga! Ó
Senhor dos exércitos, que provas o
homem justo e vês os sentimentos
do coração, rogo-te me faças ver
tua vingança sobre eles; pois eu te
declarei a minha causa. Cantai ao
Senhor, louvai o Senhor, pois ele
salvou a vida de um pobre homem
das mãos dos maus”. - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: 69 (68)
S. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor!
A. Atendei-me, ó Senhor, pelo
vosso imenso amor!
S. 1. - Por vossa causa é que sofri
tantos insultos,* e o meu rosto se
cobriu de confusão; - eu me tornei como um estranho a meus irmãos,* como estrangeiro para os
filhos de minha mãe. - Pois meu
zelo e meu amor por vossa casa *
me devoram como fogo abrasador.

2. - Por isso elevo para vós minha
oração * neste tempo favorável,
Senhor Deus! - Respondei-me
pelo vosso imenso amor,* pela
vossa salvação que nunca falha!
- Senhor, ouvi-me, pois suave é
vossa graça,* ponde os olhos sobre mim com grande amor!
3. - Humildes, vede isto e alegrai-vos; o vosso coração reviverá,*
se procurardes o Senhor continuamente! - Pois nosso Deus atende
à prece dos seus pobres,* e não
despreza o clamor de seus cativos.
- Que céus e terra glorifiquem o
Senhor * com o mar e todo ser que
neles vive.
2ª Leitura: Rm 5,12-15
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do
pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens,
porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a Lei,
já havia pecado no mundo. Mas
o pecado não pode ser imputado,
quando não há lei. No entanto,
a morte reinou, desde Adão até
Moisés, mesmo sobre os que não
pecaram como Adão, o qual era
a figura provisória daquele que
devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus
seja comparável à falta de Adão!
A transgressão de um só levou a
multidão humana à morte, mas
foi de modo bem superior que a
graça de Deus, ou seja, o dom
gratuito concedido através de um
só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 10,26-33
A. Aleluia...
S. O Espírito Santo, a Verdade, de
mim irá testemunhar, e vós minhas
testemunhas sereis em todo lugar.
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, disse Jesus a seus
apóstolos: Não tenhais medo dos
homens, pois nada há de encoberto
que não seja revelado, e nada há
de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão,
dizei-o à luz do dia; o que escutais
ao pé do ouvido, proclamai-o sobre
os telhados! Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não
podem matar a alma! Pelo contrário, temei aquele que pode destruir
a alma e o corpo no inferno! Não se
vendem dois pardais por algumas
moedas? No entanto, nenhum deles
cai no chão sem o consentimento do
vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos
contados. Não tenhais medo! Vós
valeis mais do que muitos pardais.
Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens,
também eu me declararei em favor
dele diante do meu Pai que está nos
céus. Aquele, porém, que me negar
diante dos homens, também eu o
negarei diante do meu Pai que está
nos céus. - 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 invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa
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 direita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua glória,
A. para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado:
ele que falou pelos profetas.
P. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Preces dos fiéis
P. Jesus não nos prometeu vida de
facilidade, mas nos garante que o
Pai nos assiste sempre, especialmente nas dificuldades. Apresentemos a Ele nossos rogos confiantes.
A. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos!
L. 1. Para que os perseguidos e discriminados por causa da fé e da
prática religiosa tenham sempre
vossa força e o apoio de nossa oração, nós Vos pedimos:
2. Por todos os que vivem situação
de desânimo e depressão, a fim de
que coloquem em Vós sua segurança e superem todo medo, nós
Vos pedimos:
3. Para que as comemorações de
São João Batista criem e fortaleçam relações de boa convivência,
nós Vos pedimos:
4. Para que sejam enfrentadas “nos
países de origem, as causas que
provocam as migrações”, guerras,
miséria, perseguição religiosa, nós
Vos pedimos:
5. Para que sejam adotados “ações
nacionais adequadas e planos
de cooperação entre os países de
origem e de acolhimento, para
eliminar as causas da emigração
forçada dos menores”, nós Vos pedimos:
6. Para cultivarmos sempre o espírito de acolhida e sabermos integrar
a quem chega em nossa comunidade, nós Vos pedimos:
P. Ouvi nossos pedidos, ó Deus,

e sustentai-nos com vossa gra-

ça em nosso peregrinar para
não nos deixarmos abater pelas dificuldades e provações.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Como o crente bíblico, ao
fazermos nossa oferta a Deus, recordamos que nós mesmos viemos
ou nossos antepassados chegaram
de outros lugares e receberam acolhida aqui.
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o
que temos é tão pouco pra dar./
Mas este pouco nós queremos
com os irmãos compartilhar.
1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos,/ comprometer a
vida, buscando a união.
2. Sabemos que é difícil os bens
compartilhar,/ mas com a tua
graça, Senhor, queremos dar.
3. Olhando teu exemplo, Senhor,
vamos seguir,/ fazendo o bem a
todos, sem nada exigir.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício
de reconciliação e louvor, e fazei
que, purificados por ele, possamos
oferecer-vos um coração que vos
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Or. Euc. Div. Circ. II
(Missal, p. 848)
Deus conduz sua Igreja pelo
caminho da salvação
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte de vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria,
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 felicidade
perfeita em vosso reino. Por essa
razão, também nós, com os Anjos
e Santos, proclamamos a vossa
glória, cantando a uma só voz:
A. (Enc. música lit. cantar ordinário
missa – 2016/05-b) Santo, santo,
santo, Senhor Deus do universo./
O céu e a terra proclamam a vossa glória./ Hosana (4x) hosana
nas alturas!/ Bendito o que vem
em nome do Senhor./ Hosana...
P. Na verdade, vós sois santo e digno 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 entre
nós!
P. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e + o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Mandai o vosso Espírito Santo.
P. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele tomou o pão,
deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
P. Do mesmo modo, ao fim da
ceia, ele, tomando o cálice em
suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM EMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa

morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho,
nosso Salvador, que pela paixão
e morte de cruz fizestes entrar na
glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra
do vosso amor até que ele venha, e
vos oferecemos o pão da vida e o
cálice da bênção.
Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Fortalecei, Senhor, na unidade os
convidados a participar da vossa
mesa. Em comunhão com o nosso
papa N., e o nosso bispo N., com
todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo,
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida.
A. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
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 conhecestes: 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 eterna, onde
viveremos para sempre convosco.
E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São
José, seu esposo, com os Apóstolos
e Mártires, (N.) e todos os Santos,
vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
P. Por Cristo, com Cristo, em 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.: Não temos aqui morada definitiva. Caminhamos para a Casa
do Pai. Nesta peregrinação, Cristo
nos sustenta e renova nossa esperança com o Pão da Vida.
A. (Canto Lit 2020/19) 1. Antes da
morte e ressurreição de Jesus,/
Ele, na Ceia, quis se entregar:
deu-se em comida e bebida para
nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia
eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/ nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a
cruz do Senhor,/ nós repetimos,
como Ele fez:/ gestos, palavras,
até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor
dos irmãos/ e nos prepara a glória do céu./ Ele é força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós
por Deus pai!/ Quem O recebe,
não morrerá./ No último dia, vai
ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou
para nós!/ Esta verdade vai
anunciar/ a toda terra, com alegria, cantar.
P. OREMOS. Renovados pelo

conduzir, dar confiança, renovar a
esperança no testemunho do Reino e sua justiça! E que vos abençoe o mesmo Deus que conduziu
seu povo pelo deserto rumo à terra
prometida, Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.
A. Amém.
P. Deus seja a vossa força nos caminhos da vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

A. Amém.

- Quarta-feira, Solenidade da Natividade de S. João Batista - das
19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Dioc..
- Quinta-feira, das 08h30 às 16h,
encontro da Past. da Criança, no
Centro Dioc.
- Sábado, 08h30, reunião do Cons.
Dioc. da Ação Evangelizadora.
- Domingo, Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Dia do Papa, Coleta do Óbolo de S. Pedro – festa
do padr. e dos 75 anos da comunidade São João Batista, Quatro
Irmãos, Par. Sagr. Cor. de Jesus,
Paulo Bento.

Oração do Migrante
Ó Cristo Peregrino, Tu que fizeste
de tua vida toda uma caminhada
ao encontro dos irmãos, a fim de
levá-los ao Pai, nós te pedimos pelos migrantes mais pobres e abandonados. Senhor, conduze-os para
uma terra que os alimente, sem tirar-lhes a identidade e o coração.
Que o teu Espírito sensibilize a
Igreja e a sociedade para a realidade migratória e incentive o povo
na acolhida aos migrantes. Faze-nos ajudar os migrantes a caminharem com coragem e esperança.
Maria, Mãe dos Migrantes, nós os
colocamos sob o teu manto protetor. Amém.
Lembretes:

Corpo e Sangue do vosso Fi- Seg.-feira, 20h, reunião da Equilho, nós vos pedimos, ó Deus,
que possamos receber um dia, pe de Past. Voc., na sede par. S.
resgatados para sempre, a sal- Cristóvão, Erechim.
vação que devotamente esta- - Terça e quarta-feira, curso anual
mos celebrando. Por Cristo, de formação dos Presbíteros, no
Seminário de Fátima.
nosso Senhor.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Levemos para nós e para
todos os que encontrarmos, especialmente os mais abatidos, as
palavras de Cristo: “Não tenhais
medo”.
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero
estar./ Sempre ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus, guia dos peregrinos,
caminhe à vossa frente para vos

Leituras da Semana:
dia 22, 2ªf, S. Paulino de Nola;
Ss. João Fisher e Tomás Moro:
MFac. 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl
59(60); Mt 7,1-5; dia 23, 3ªf:
2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36;
Sl 47(48); Mt 7,6.12-14; dia 24,
4ªf, NATIVIDADE DE SÃO
JOÃO BATISTA: Is 49,1-6; Sl
138(139); At 13,22-26; Lc 1,5766.80; dia 25, 5ªf: 2Rs 24,8-17;
Sl 78(79); Mt 7,21-29; dia 26,
6ªf: 2Rs 25,1-12; Sl 136(137);
Mt 8,1-4; dia 27, sáb. S. Cirilo
de Alexandria: Lm 2,2.10-14.1819; Sl 73(74); Mt 8,5-17; dia 28,
dom. 13º DTC - S. PEDRO e S.
PAULO: At 12,1-11; Sl 33(34);
2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,1319;(Tu és Pedro).
“O desafio das migrações”
As sociedades economicamente
mais avançadas tendem, no seu
seio, para um acentuado individualismo que, associado à mentalidade utilitarista e multiplicado pela rede mediática, gera a
«globalização da indiferença».
Neste cenário, os migrantes, os
refugiados, os desalojados e as
vítimas do tráfico de seres humanos aparecem como os sujeitos
emblemáticos da exclusão, porque, além dos incómodos inerentes à sua condição, acabam
muitas vezes alvo de juízos negativos que os consideram como
causa dos males sociais. A atitude para com eles constitui a campainha de alarme que avisa do
declínio moral em que se incorre, se se continua a dar espaço à
cultura do descarte. Com efeito,
por este caminho, cada indivíduo
que não quadre com os cânones
do bem-estar físico, psíquico e
social fica em risco de marginalização e exclusão.
(Papa Francisco, mensagem para
o Dia Mundial do Migrante e do
Refugiado 2019).
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Comunidade em Oração

Liturgia para o 13º Dom. TC-A, solenidade de S. Pedro e S. Paulo – 28.6.2020

- S. Pedro e S. Paulo, testemunhas fiéis a Cristo até a morte, nossos intercessores.
Cor litúrgica: VERMELHO Ano 42 - Nº 2461

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 49) /: Ó
Pai, somos nós
o povo eleito
que Cristo veio
reunir.:/
2. Pra ser Igreja
peregrina, aleluia, o Senhor nos
enviou, aleluia.
5. Pra ser Igreja missionária, aleluia,
o Senhor nos, enviou, aleluia.
8. Pra construir um mundo novo,
aleluia, o Senhor nos...
9. Pra caminhar na esperança, aleluia, o Senhor nos...
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a misericórdia de
Deus Pai em Jesus Cristo, anunciadas por São Pedro e São Paulo,
com a força do Espírito Santo, no
início da Igreja, pela qual deram a
vida estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Nossa Igreja conta com a
preciosa herança e o valioso testemunho de Nossa Senhora, dos
apóstolos, dos santos e santas,
de S. Pedro e S. Paulo que hoje
celebramos com o dia do Papa.
Louvemos a Deus pelo ministério
de Francisco, sucessor de Pedro,
com os bispos, sucessores dos
apóstolos, no compromisso de comunhão e participação renovada
em nossas comunidades, numa
Igreja discípula, missionária e samaritana.
P. (... Início do ministério episcopal
de Dom Adimir em nossa Diocese, dia 12 próximo. Em São Paulo
e São Pedro, a dimensão missionária e a organização da Igreja; ...)
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Ato penitencial
P. Ao celebramos S. Pedro e S. Paulo, lembramos que “os discípulos
do Senhor são chamados a viver
como comunidade que seja sal da
terra e luz do mundo; a testemunhar, de forma sempre nova, uma
pertença evangelizadora”. Reconheçamos nossas falhas na busca
deste ideal e peçamos o perdão de
Deus. (Pausa).
L. Senhor, que dais a coroa da justiça a quem persevera na fidelidade
até o fim, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que concedeis à vossa
Igreja os pastores de que necessita, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que prometestes estar
com vossa Igreja até o fim dos
tempos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos
altos céus, paz na terra aos seus
amados./ A vós louvam rei celeste os que foram libertados.
Ref.: /:Glória a Deus! Glória a
Deus!/ Glória ao nosso criador!:/
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 Altíssimo Senhor,/ com o Espírito
Divino de Deus Pai o resplendor
P. OREMOS. Ó Deus, que hoje

nos concedeis a alegria de fes-

tejar São Pedro e São Paulo,
concedei à vossa Igreja seguir
em tudo os ensinamentos destes Apóstolos que nos deram
as primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, São Pedro
e São Paulo, Paulinas-Paulus, p.
1025-1028)
Anim.: Abrasados de amor por
Cristo e fiéis a Ele até a morte,
São Pedro e São Paulo anunciaram o Evangelho, organizaram as
primeiras comunidades cristãs e
são colunas da Igreja.
1ª Leitura: At 12,1-11
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o rei Herodes
prendeu alguns membros da
Igreja, para torturá-los. Mandou
matar à espada Tiago, irmão de
João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também
prender a Pedro. Eram os dias
dos Pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o
na prisão, guardado por quatro
grupos de soldados, com quatro
soldados cada um. Herodes tinha
a intenção de apresentá-lo ao
povo, depois da festa da Páscoa.
Enquanto Pedro era mantido na
prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes
estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso
com duas correntes; e os guardas vigiavam a porta da prisão.
Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela.
O anjo tocou o ombro de Pedro,
acordou-o e disse: “Levanta-te
depressa!” As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou:
“Coloca o cinto e calça tuas sandálias!” Pedro obedeceu e o anjo
lhe disse: “Põe tua capa e vem

comigo!” Pedro acompanhou-o, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por
meio do anjo, pois pensava que
aquilo era uma visão. Depois de
passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão
de ferro que dava para a cidade.
O portão abriu-se sozinho. Eles
saíram, caminharam por uma
rua e logo depois o anjo o deixou.
Então Pedro caiu em si e disse:
“Agora sei, de fato, que o Senhor
enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo
o que o povo judeu esperava!” Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 33 (34)
S. De todos os temores me livrou o
Senhor Deus.
A. De todos os temores me livrou
o Senhor Deus.
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em
todo o tempo,* seu louvor estará
sempre em minha boca. - Minha
alma se gloria no Senhor;* que
ouçam os humildes e se alegrem!
2. - Comigo engrandecei ao Senhor
Deus,* exaltemos todos juntos o
seu nome! - Todas as vezes que o
busquei, ele me ouviu,* e de todos
os temores me livrou.
3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos,* e vosso rosto não se cubra
de vergonha! - Este infeliz gritou
a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor
o libertou de toda angústia.
4. - O anjo do Senhor vem acampar
* ao redor dos que o temem, e os
salva. - Provai e vede quão suave
é o Senhor! * Feliz o homem que
tem nele o seu refúgio.
2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Quanto a mim, eu já
estou para ser derramado em
sacrifício; aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a
corrida, guardei a fé. Agora está
reservada para mim a coroa da
justiça, que o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a to-

dos os que esperam com amor a
sua manifestação gloriosa. Mas
o Senhor esteve a meu lado e
me deu forças, ele fez com que a
mensagem fosse anunciada por
mim integralmente, e ouvida por
todas as nações; e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me
libertará de todo mal e me salvará para o seu Reino celeste. A ele
a glória, pelos séculos dos séculos! Amém. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 16,13-19
A. Aleluia...
L. Tu és Pedro e sobre esta pedra
eu irei construir minha Igreja; e as
portas do inferno não irão derrotá-la.
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 foi à região de Cesareia de Filipe e ali
perguntou aos seus discípulos:
“Quem dizem os homens ser o
Filho do Homem?” Eles responderam: “Alguns dizem que é João
Batista; outros que é Elias; Outros
ainda, que é Jeremias ou algum
dos profetas”. Então Jesus lhes
perguntou: “E vós, quem dizeis
que eu sou?” Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do
Deus vivo”. Respondendo, Jesus
lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho
de Jonas, porque não foi um ser
humano que te revelou isso, mas o
meu Pai que está no céu. Por isso
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha
Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as
chaves do Reino dos Céus: tudo o
que tu ligares na terra será ligado
nos céus; tudo o que tu desligares
na terra será desligado nos céus”.
- 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 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! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une
e conduz para sempre. Amém!
Prece dos fiéis
P. As primeiras comunidades rezavam pelos apóstolos, especialmente quando sofriam perseguições. A exemplo delas, apresentemos a Deus nossas preces para a
Igreja ser profética e “estar sempre em saída” diante dos desafios
da realidade atual.
A. Senhor, ouvi-nos e socorrei a
todos.
L. 1. Para que a Igreja viva o ardor
missionário de São Paulo e o zelo
pastoral de são Pedro, nós vos pedimos:
2. Para que nosso Papa Francisco,
sucessor de São Pedro, seja sustentado por vossa graça, pela oração e pelo amor de toda a Igreja,
nós vos pedimos:
3. Para que Dom Adimir, com
vossa graça e com a participação
generosa de todos, possa realizar
frutuoso ministério episcopal em
nossa Diocese, nós vos pedimos:
4. Para conservarmos sempre a
confiança em vós e a participação
ativa na missão da Igreja, nós vos
pedimos:
5. Para que muitos jovens acolham o chamado à vida religiosa
e sacerdotal para a ação evangelizadora de vossa Igreja, nós vos
pedimos:
6. Para que nossa comunidade cresça na oração, na vida fraterna, no
espírito missionário e prática da
justiça, nós vos pedimos:
7. ...
P. Ó Deus, ouviste a oração da comunidade na prisão de S. Pedro.
Atendei a súplica desta assembleia orante e ajudai-nos a seguir

o exemplo dos apóstolos que deram início à vossa Igreja, nada
opondo ao sopro do vosso Espírito, para irradiarmos o Evangelho
da salvação a todos povos. Por
Cristo, nosso Senhor.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Agradecidos a Deus pelo
serviço generoso de nosso Papa à
Igreja e à sociedade humana, oferecemos recursos para seus gestos de caridade a necessitados de
Roma e em situações de emergência do mundo na coleta de hoje,
chamada de Óbulo de São Pedro.
A. (Nº 230) 1. É prova de amor
junto à mesa partilhar./ É sinal
de humildade nossos dons apresentar.
Ref. Acolhei as ofertas deste vinho e deste pão/ e o nosso coração também./ Senhor, que vos
doastes totalmente por amor,/
fazei de nós o que convém!
2. Quem vive para si empobrece
seu viver./ Quem doar a própria
vida, vida nova há de colher.
3. Oferta é bem servir por amor
ao nosso irmão./ É reunir-se
nesta mesa e celebra P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, que a oração de vos-

sos Apóstolos acompanhe as
oferendas que vos apresentamos para serem consagradas,
e nos alcance celebrarmos
este sacrifício com o coração
voltado para vós. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)
Pref.: missão de Pedro e Paulo
na Igreja (Missal, p. 609)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Hoje, vós nos concedeis a

alegria de festejar os Apóstolos São
Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja
primitiva sobre a herança de Israel.
Paulo, mestre e doutor das nações,
anunciou-lhes o Evangelho da Salvação. Por diferentes meios, os dois
congregaram a única família de
Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão,
os anjos celebram vossa grandeza,
os santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz:
A. (Nº 235) Ref. Santo, santo, santo é o Senhor/ Deus do universo!
Hosana nas alturas!
1. Os céus e toda a terra proclamam a vossa glória.
2. Bendito é o que vem em nome
do Senhor.
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito 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 discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 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: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de

Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor,
sua ressurreição e ascensão; 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 Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, 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 caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança 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., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos, São Pedro e São Paulo,
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 marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, 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.: Leigos e leigas, religiosos
e religiosas, ministros ordenados,
com o Papa, caminhamos na esperança como Igreja que escuta e
anuncia a Palavra, serve na caridade e se alimenta com o Pão da
Vida.
A. (Nº 290) 1. Na mesa sagrada
se faz unidade,/ no pão que alimenta, que é pão do Senhor,/
formamos família na fraternidade,/ não há diferença de raça
e de cor.
Ref. /:Importa viver, Senhor, unidos no amor,/ na participação,
vivendo em comunhão.:/
2. Chegar junto à mesa é comprometer-se,/ é a Deus converter-se com sinceridade./ O grito
dos fracos devemos ouvir,/ e em
nome de Cristo amar e servir.
3. Enquanto na terra o pão for
partido,/ o homem nutrido se
transformará;/ vivendo a esperança num mundo melhor,/ com
Cristo lutando o amor vencerá.
4. Se participamos da Eucaristia,/ é grande a alegria que Deus
oferece./ Porém, não podemos
deixar esquecida/ a dor desta
vida que o pobre padece.
5. Assim comungando da única
vida,/ a morte vencida, será nossa sorte./ Se unidos buscarmos a
libertação,/ teremos com Cristo
a Ressurreição.
P. OREMOS. Concedei-nos, ó

Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e no ensinamento
dos Apóstolos, e enraizados
no vosso amor, sejamos um
só coração e uma só alma. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A celebração de S. Pedro e
S. Paulo, colunas da Igreja, ressalta nosso compromisso com
ela. Expressemos nossa alegria e
nosso compromisso de caminhar
sempre unidos.

A. (Nº 337) Ref. /:Agora é tempo
de ser Igreja,/ caminhar juntos,
participar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus todo-poderoso, que vos deu
por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre
a qual se edifica toda a Igreja, derrame sobre vós as suas bênçãos. A.
Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos
ensine a conquistar novos irmãos
para Cristo. A. Amém.
P. Que o amor pastoral de Pedro e a
atividade missionária de Paulo vos
levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e
outro pela espada. A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino,
Pai e Filho e Espírito Santo. A.
Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa
força; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Terça-feira, às 09h, reunião da
Província Eclesiástica de Passo
Fundo, em Passo Fundo.
- Sexta-feira, dia 3, era aniversário
de ordenação presbiteral de Dom
Girônimo Zanandréa (1964).
Leituras da semana:
dia 29, 2ªf: Am 2,6-10.13-16;
Sl 49(50); Mt 8,18-22; dia 30,
3ªf, Stos. Protomártires da Igreja de Roma: Am 3,1-8;4,11-12;
Sl 5,5-6.7.8(R/.9a); Mt 8,23-27;
dia 1º, 4ªf: Am 5,14-15.21-24; Sl
49(50); Mt 8,28-34; dia 02, 5ªf:
Am 7,10-17; Sl 18(19); Mt 9,1-8;
dia 03, 6ªf, S. Tomé: Ef 2,19-22;
Sl 116(117); Jo 20,24-29; dia 04,
sáb, Sta. Isabel Rainha de Portugal: Am 9,11-15; Sl 84(85); Mt
9,14-17; dia 05, dom. 14º DTC-A: Zc 9,9-10; Sl 144(145); Rm
8,9.11-13; Mt 11,25-30 (Chamada dos humildes).
S. Pedro e S. Paulo, testemunhas
de vida, de perdão, de Jesus
Os apóstolos Pedro e Paulo aparecem aos nossos olhos como testemunhas. Nunca se cansaram de
anunciar, viver em missão, a ca-

minho, desde a terra de Jesus até
Roma. E aqui levaram o seu testemunho até ao fim, dando a vida
como mártires. Se formos às raízes
do seu testemunho, descobrimo-los testemunhas de vida, testemunhas de perdão e testemunhas de
Jesus.
Testemunhas de vida… e, todavia,
as suas vidas não foram límpidas
nem lineares. Eram ambos de índole muito religiosa: Pedro, discípulo da primeira hora (cf. Jo 1, 41);
Paulo, acérrimo defensor das tradições dos pais (cf. Gal 1, 14). Mas
cometeram erros enormes: Pedro
chegou a negar o Senhor; Paulo, a
perseguir a Igreja de Deus. Ambos
reentram em si por uma pergunta
de Jesus: “Simão, filho de João, tu
amas-Me?” (Jo 21, 15); “Saulo,
Saulo, porque Me persegues?” (At
9, 4)....
Nisto, encerra-se uma grande lição:
o ponto de partida da vida cristã
não está no fato de ser dignos; com
aqueles que se julgavam bons, bem
pouco pôde fazer o Senhor. Quando nos consideramos melhores que
os outros, é o princípio do fim. O
Senhor não realiza prodígios com
quem se crê justo, mas com quem
sabe que é indigente. Não é atraído pela nossa habilidade, não é
por isso que nos ama. Ele ama-nos
como somos, e procura pessoas
que não se bastam a si mesmas,
mas estão prontas a abrir-Lhe o
coração. ...
Pedro e Paulo apresentaram-se assim transparentes diante de Deus.
Pedro: ... “Sou um homem pecador” (Lc 5, 8). Paulo escreve que
era “o menor dos apóstolos, nem
digno de ser chamado Apóstolo”
(1 Cor 15, 9). ...
Testemunhas de perdão. Nas suas
quedas, descobriram a força da misericórdia do Senhor, que os regenerou. No seu perdão, encontraram
uma paz e alegria irreprimíveis. ...
Só quando experimentamos o perdão de Deus é que renascemos verdadeiramente.
Testemunhas de vida, testemunhas
de perdão, Pedro e Paulo são sobretudo testemunhas de Jesus. ...
(Papa Francisco, homilia, missa
da solenidade de S. Pedro e S.
Paulo, 2019).
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