Comunidade em Oração
Liturgia para o 23º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 06.9.2020

- Misericórdia e perdão, condições para a convivência fraterna
- Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
- Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
Cor litúrgica: VERDE

Ano 42 - Nº 2472

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. Que a infinita misericórdia e o
perdão de Cristo, nosso irmão e
salvador, que nos reconcilia com
o Pai e com os irmãos, na força do
Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: O único caminho para superar os conflitos familiares, comunitários e sociais e as polarizações
ideológicas que se manifestam até
em relação a graves problemas
como a pandemia da covid-19, é o
amor e o perdão. Com espírito de
misericórdia e de caridade, podemos viver a correção fraterna e assim crescermos na reconciliação e
na comunhão, à luz da Palavra de
Deus, em destaque neste mês da
Bíblia.
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P. (... Dia de oração pelas vocações
e da partilha / Mês da Bíblia –
Livro do Deuteronômio - “Abre
a tua mão para teu irmão” (Dt
15,11) / segunda-feira, dia da Pátria e Grito dos Excluídos ...)
Ato penitencial
P. A convivência fraterna exige
contínuo esforço por evitar palavras e atitudes que prejudicam
a harmonia e a paz. Mas o amor
pede também ajudar os outros a
superar suas falhas, especialmente pela prática da correção fraterna. Necessitados do perdão mútuo, invoquemos a misericórdia
divina. (Pausa).
S. Senhor,/ que iluminais o caminho
de nossa vida / com a luz de vossa
Palavra, tende piedade de nós.
A. /:Senhor, tende piedade de
nós!:/
S. Ó Cristo,/ que nos alimentais
com o Pão da Vida, para vivermos plenamente, tende piedade
de nós.
A. /:Ó Cristo, tende piedade de
nós!:/
S. Senhor,/ que nos reunis em comunidade, para congregar-nos no
amor, tende piedade de nós.
A. /:Senhor, tende piedade de
nós!:/
P. Deus fonte de perdão e de paz...
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, Pai de

bondade, que nos redimistes e
adotastes como filhos e filhas,
concedei aos que creem no
Cristo a verdadeira liberdade
e a herança eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 320-322)
Anim.: Como discípulos missionários de Cristo, devemos ser presença pacífica e reconciliadora em
todas as realidades da convivência, ajudando-nos na correção das
faltas, à luz da Palavra de Deus e
com sua graça para vivermos na
comunhão do amor.
1ª Leitura: Ez 33,7-9
L. Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: “Quanto a ti,
filho do homem, eu te estabeleci
como vigia para a casa de Israel.
Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves
advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e
tu não lhe falares, advertindo-o
a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa,
mas eu te pedirei contas da sua
morte. Mas, se advertires o ímpio
a respeito de sua conduta, para
que se arrependa, e ele não se

arrepender, o ímpio morrerá por
própria culpa, porém, tu salvarás
tua vida”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 94 (95)
S. Não fecheis o coração, ouvi,
hoje, a voz de Deus!
A. Não fecheis o coração, ouvi,
hoje, a voz de Deus!
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria
no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos salva! - Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e
com cantos de alegria o celebremos!
2. - Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra,* e ajoelhemos ante
o Deus que nos criou! = Porque
ele é o nosso Deus, nosso Pastor,
+ e nós somos o seu povo e seu
rebanho,* as ovelhas que conduz
com sua mão.
3. - Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
* “Não fecheis os corações como
em Meriba, = como em Massa,
no deserto, aquele dia, + em que
outrora vossos pais me provocaram,* apesar de terem visto as minhas obras”.
2ª Leitura: Rm 13,8-10
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Não fiqueis devendo nada
a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo
está cumprindo a Lei. De fato, os
mandamentos: “Não cometerás
adultério”, “Não matarás”, “Não
roubarás”, “Não cobiçarás”, e
qualquer outro mandamento, se
resumem neste: “Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo”. O
amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor
é o cumprimento perfeito da Lei.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 18,15-20
A. Aleluia...
L. O Senhor reconciliou o mundo
em Cristo, confiando-nos sua Palavra; a Palavra da reconciliação, a
Palavra que hoje, aqui, nos salva.
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 disse a seus
discípulos: “Se o teu irmão pecar
contra ti, vai corrigi-lo, mas em
particular, a sós contigo! Se ele te
ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se
ele não te ouvir, toma contigo mais
uma ou duas pessoas, para que
toda a questão seja decidida sob
a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido,
dize-o à Igreja. Se nem mesmo à
Igreja ele ouvir, seja tratado como
se fosse um pagão ou um pecador
público. Em verdade vos digo, tudo
o que ligardes na terra será ligado
no céu, e tudo o que desligardes
na terra será desligado no céu. De
novo, eu vos digo: se dois de vós
estiverem de acordo na terra sobre
qualquer coisa que quiserem pedir,
isso lhes será concedido por meu
Pai que está nos céus. Pois, onde
dois ou três estiverem reunidos em
meu nome, eu estou aí, no meio deles”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai,
poder e ternura/ que toda 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!
Oração dos fiéis
P. Segundo a palavra de Cristo, precisamos estar de acordo entre nós
para que nossa oração seja acolhida por Deus Pai. Dispostos a viver
nessa condição, apresentemos-lhe
nossas preces.
A. (Nº 196) Atendei a nossa prece, Senhor, e fazei-nos acolher
nosso irmão.

L. 1. Para que a luz e a força de
vossa Palavra, especialmente neste mês a ela dedicado, nos ajudem
a viver sempre a misericórdia e a
reconciliação com todos, nós vos
pedimos:
2. Para que a experiência de sermos perdoados por vós nos ajude
a perdoar e a corrigir mutuamente
nossas faltas, nós vos pedimos:
3. Para que a comemoração do Dia
da Pátria nos motive a viver nossos compromissos de cidadania
para construirmos uma nação justa e solidária, nós vos pedimos:
4. Para que a caminhada rumo ao
jubileu de ouro de nossa Diocese,
com o novo Bispo, nos leve a valorizar a sua história em busca de
resposta às exigências atuais, nós
vos pedimos:
5. Para levarmos adiante a melhor
utilização das redes sociais para a
catequese e a oração em família,
como neste tempo de pandemia,
nós vos pedimos:
6. Para prosseguirmos com as diversas iniciativas de solidariedade
surgidas neste tempo para superar
as necessidades dos mais atingidos pelo Coronavírus, nós vos
pedimos:
7. ...
P. A leitura constante da Palavra de
Deus faz conhecer o chamado de
Deus a muitas pessoas para uma
missão especial. Pedindo que jovens e também adultos, à luz da
Bíblia, descubram serem chamados à vida sacerdotal e religiosa,
rezemos a oração vocacional de
todo primeiro domingo do mês
em nossa Diocese:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a
muitos dos nossos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do
povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus,
incluamos os gestos de perdão e
reconciliação em nossas famílias
e comunidades.
A. (Nº 219) 1. Bendito sejas,
Deus, por esta paz/ tão frágil e
insegura que ainda temos!/ É
dom de teu amor e também fruto/ da luta dos irmãos que aqui
trazemos.
Ref. /:Pão e vinho, ó Pai, apresentamos,/ pela paz e o perdão nós
suplicamos.:/
2. Bendito sejas, Deus, pelo perdão/ que dás a nós qual graça e
mandamento./ Trazemos estes
dons que consagrados,/ da Aliança são penhor e sacramento.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por
esta oferenda render-vos a devida
homenagem, e fazei que nossa
participação na Eucaristia reforce
entre nós os laços da amizade. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração eucarística
Reconciliação II
(Missal, p. 871)
P. Nós vos agradecemos, Deus Pai
todo-poderoso, e por causa de
vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio
da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as
pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os
corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos
procurem reencontrar a paz.
A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz!
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os
conflitos, que o perdão supere o
ódio, e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que

fazeis, Deus de misericórdia, não
podemos deixar de vos louvar e
agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados cantamos (dizemos) a
uma só voz:
A. (Canto Lit. 2020/9) Santo,
santo, santo, Senhor Deus do
universo!/ O céu e a terra proclamam, proclamam a vossa
glória./ Hosana, hosana nas alturas! (3x) Hosana!/ Bendito
aquele que vem em nome do Senhor./ Hosana...!
P. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é
a vossa palavra que liberta e salva
toda a humanidade. Ele é a mão
que estendeis aos pecadores. Ele
é o caminho pelo qual nos chega
a vossa paz.
A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz!
P. Deus, nosso Pai, quando vos
abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns
aos outros. Por isso, celebramos a
reconciliação que vosso Filho nos
mereceu.
Cumprindo o que ele nos mandou,
vos pedimos: Santificai, + por
vosso Espírito, estas oferendas.
Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o
pão, pronunciou a bênção de ação
de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Naquela mesma noite, tomou nas
mãos o cálice e, proclamando a
vossa misericórdia, 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.
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. Ó Deus, Pai de misericórdia,
vosso Filho nos deixou esta prova
de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos
aquilo que nos destes: o sacrifício
da perfeita reconciliação.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho e,
nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito, de reconciliação e de paz..
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Ele nos conserve em comunhão
com o Papa N. e nosso Bispo N.,
com todos os bispos e o povo
que conquistastes. Fazei de vossa
Igreja sinal da unidade entre os
seres humanos e instrumento da
vossa paz.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
P. Assim como aqui nos reunistes,
ó Pai, à mesa do vosso Filho em
união com a Virgem Maria, Mãe
de Deus, com São José, seu esposo, e com todos os santos, reuni no
mundo novo, onde brilha a vossa
paz, os homens e as mulheres de
todas as classes e nações, de todas
as raças e línguas, para a ceia da
comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
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.: É fácil e frequente apontar
erros dos outros. Difícil é sermos
misericordiosos com eles e praticarmos a correção fraterna. Com a
luz da Palavra e a força do Pão do
Céu, poderemos ajudar-nos.
A. (Canto Lit. 2016/4) 1. Que alegria celebrar com meus amigos/
numa ceia pouco antes da paixão!/ Que alegria celebrar tam-

bém contigo/ esta festa da partilha e do perdão.
Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou
o Deus que te conforta/ e te faz
ser comunhão./ Vem, ó povo, e te
sacia!/ Não mereces? Que importa?! /Te ofereço o meu perdão.
2. Com Mateus e sua família pus-me à mesa;/ pecadores e excluídos quis também./ Fariseus me
criticaram com dureza,/ mas eu
amo o pecador e quero bem.
3. De que vale o legalismo puro e
frio/ que te impede ver no outro
o teu irmão?/ Não me agradam
os teus cultos tão vazios,/ quero,
sim, misericórdia e compaixão.
4. Vim buscar e libertar quem
está perdido,/ eu não vim pra
quem merece ou quem é bom./
O remédio é pra doentes e feridos,/ meu amor não é um prêmio, mas um dom.
5. Não me alegro com a morte ou
com a perda/ de quem peca, me
ignora e até maldiz./ Meu desejo
é que desperte e se converta,/ tenha vida, possa amar e ser feliz.
P. OREMOS. Ó Deus, que nutris

e fortificais vossos fiéis com
o alimento da vossa palavra e
do vosso pão, concedei-nos,
por estes dons do vosso Filho,
viver com ele para sempre.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O mês da Bíblia nos convida a abrir a mão ao irmão. Cultivando a misericórdia no coração,
poderemos estender sempre a
mão aos outros oferecendo o que
podemos em cada situação.
A. (Nº 364) Senhor, fazei de mim
um instrumento de vossa paz./
Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus guie sempre vossos passos
com a luz de sua Palavra; enriqueça vosso coração com sua misericórdia para viverdes reconciliados
com todos e solícitos na promoção do progresso, da paz e da justiça da Nação. E que desça sobre

vós, vossa família, vossa casa
e vossos trabalhos e permaneça
sempre a bênção de Deus benigno
e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a
vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração antes de ler a Bíblia
Senhor, nossas palavras são demasiado pobres para agradecer-vos o maravilhoso dom de
vossa Palavra-escrita que, ultrapassando os limites do tempo,
continua a falar-nos da fé, que
dá sentido a vida, da alegria, que
abre os corações, do amor que
nos faz irmãos. Concedei-nos,
Senhor, grande amor pela Bíblia. Queremos aproximar-nos
dela com fé para encontrar em
suas páginas sagradas a resposta para os nossos problemas, o
amor que une a família, a paz
que o mundo precisa, o caminho
da justiça. Ensinai-nos, Senhor,
a ler a Bíblia com respeito, humildade e fé. Queremos colocá-la em nossas casas para que
seja luz que ilumina, palavra que
acalma, presença viva de amor!
Dai-nos a todos, ó Pai, a disposição permanente de aproximar-nos da Bíblia para encontrar
nela o Caminho, a Verdade e a
Vida. Amém.
Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, Dia da Pátria –
Grito dos Excluídos.
- Quinta-feira, Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio.
- Sexta-feira, Reunião da Equipe
de Pastoral Vocacional, na sede
paroquial São Roque, Itatiba do
Sul; início do tríduo preparatório
à 33ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, Erechim.
- Domingo, Assembleia eletiva
dos religiosos e religiosas da
Diocese de Erexim; Festa das
Capelinhas na sede paroquial
Santa Luzia, Bairro Atlântico,
Erechim.

Leituras da semana:
Dia 07, 2ªf: 1Cor 5,1-8; Sl
5,5-6.7.12(R/.9a); Lc 6,6-11;
Dia 08, 3ªf, Natividade de Nossa
Senhora: Mq 5,1-4a ou Rm 8,2830; Sl 70(71); Mt 1,1-16.1823;ou mais breve 1,18-23; Dia
09, 4ªf, S. Pedro Claver: 1Cor
7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26;
Dia 10, 5ªf: 1Cor 8,1b-7.11-13;
Sl 138(139); Lc 6,27-38; Dia
11,6ªf: 1Cor 9,16-19.22b-27;
Sl 83(84); Lc 6,39-42; Dia 12,
Sáb., Santíssimo Nome de Maria: 1Cor 10,14-22; Sl 115(116);
Lc 6,43-49; dia 13, dom., 24º
do TC-A, Eclo 27,33-28,9; Sl
102(103); Rm 14,7-9; Mt 18,2135; (Perdoar os irmãos);
Papa Francisco, missa em
Cartagena, Colômbia,
10/9/2017
No Evangelho, Jesus prevê também a possibilidade de o outro
se fechar, se negar a mudar,
persistir no seu mal. Não podemos negar que há pessoas
que persistem em pecados que
ferem a convivência e a comunidade: “Penso no drama dilacerante da droga com a qual se
lucra desafiando leis morais e
civis” (Francisco, Mensagem
para o Dia Mundial da Paz de
2014, 8). Este mal ameaça diretamente a dignidade da pessoa humana e, gradualmente,
rompe a imagem que o Criador
moldou em nós. ... Por fim,
Jesus pede-nos para rezarmos
juntos; que a nossa oração seja
sinfônica, com matizes pessoais, acentuações diferentes,
mas que se erga de maneira
concorde num único grito. Estou certo de que hoje rezamos
juntos pelo resgate daqueles
que erraram e não pela sua destruição, pela justiça e não pela
vingança, pela reparação na
verdade e não no seu esquecimento. Rezamos para cumprir
o lema desta visita: “Demos o
primeiro passo”, e que este primeiro passo seja numa direção
comum.

Diagramação e Impressão: Gráfica Editora Berthier – Fone: (054) 3313-3255 / 99976.7194 – E-mail: grafica@berthier.com.br – Passo Fundo-RS

Comunidade em Oração
Liturgia para o 24º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 13.9.2020

- Porque Deus perdoa sempre, viver o perdão sem limites
- Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
- Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
Cor litúrgica: VERDE

Ano 42 - Nº 2473

1. RITOS
INICIAIS
A. (Canto
Lit. 2016/2)
1. A ti, meu
povo, amado da aliança,/ se
abre a porta da misericórdia,/
do meu perdão que é fonte de
esperança,/ que gera a paz, a
vida e a concórdia.
Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos,
misericordiosos
como o Pai!:/
2. Perdoa até setenta vezes sete,/
procura amar irmãos e inimigos;/ celebra a volta de quem
se converte: eis o que peço aos
meus irmãos e amigos.
4. Vai ser sinal do meu amor ternura,/ consola aflitos, perdoa as
ofensas;/ reparte o pão e o teu
amor que cura,/ faze orações, pratica a paciência.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia
e o perdão de Deus Pai, 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.: Certamente, temos a experiência de como Deus nos perdoa
e de quanto faz bem receber o perdão quando falhamos com alguém
e dar o perdão quando alguém nos
tenha ofendido ou prejudicado.
Louvemos a Deus por sua infinita e constante misericórdia para
conosco e peçamos-lhe a graça de
perdoar sem limites.
P. (... Mês da Bíblia – Livro do
Deuteronômio - “Abre a tua mão
para teu irmão” (Dt 15,11) / Dia
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da Exaltação da Santa Cruz, segunda-feira – [conforme a evolução da pandemia] 33ª Romaria
de N. Sra. da Sta. Cruz, Lajeado
Paca, Erechim ...).

Ato penitencial
P. Se para muitas pessoas perdoar é
sinal de fraqueza, para Deus, usar
de misericórdia é forma de manifestar sua onipotência. Peçamos
que Ele nos perdoe, especialmente se nem sempre perdoamos aos
outros e que nos dê a graça de viver a misericórdia com todos.
L. Senhor, que viestes, não para
condenar, mas para perdoar, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que muito perdoais a
quem muito ama, tende piedade
de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que acolheis toda pessoa
que confia na vossa misericórdia,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
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, cria-

dor de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar
e, para sentirmos em nós a
ação do vosso amor, fazei
que vos sirvamos de todo o
coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 323-326)
Anim.: Porque Deus nos perdoa
sempre, não podemos colocar limites ao perdão na convivência
fraterna, abrindo permanentemente nossa mão ao irmão, como nos
pede o mês da Bíblia.
1ª Leitura: Eclo 27,33–28,9
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
O rancor e a raiva são coisas detestáveis; até o pecador procura
dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor,
que pedirá severas contas dos
seus pecados. Perdoa a injustiça
cometida por teu próximo: assim,
quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não
tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos
seus pecados? Se ele, que é um
mortal, guarda rancor, quem é
que vai alcançar perdão para os
seus pecados? Lembra-te do teu
fim e deixa de odiar; pensa na
destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos
mandamentos, e não guardes
rancor ao teu próximo. Pensa na
aliança do Altíssimo, e não leves
em conta a falta alheia! - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 102(103)
S. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso.
A. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso.
S. - 1. Bendize, ó minha alma, ao
Senhor,* e todo o meu ser, seu
santo nome! - Bendize, ó minha
alma, ao Senhor,* não te esqueças
de nenhum de seus favores!
2. - Pois ele te perdoa toda culpa,*
e cura toda a tua enfermidade; - da
sepultura ele salva a tua vida * e
te cerca de carinho e compaixão.
3. - Não fica sempre repetindo as
suas queixas,* nem guarda eternamente o seu rancor. - Não nos
trata como exigem nossas faltas,*
nem nos pune em proporção às
nossas culpas.
4. - Quanto os céus por sobre a terra
se elevam,* tanto é grande o seu
amor aos que o temem; - quanto
dista o nascente do poente,* tanto
afasta para longe nossos crimes.
2ª Leitura: Rm 14,7-9
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Ninguém dentre vós vive
para si mesmo ou morre para si
mesmo. Se estamos vivos, é para
o Senhor que vivemos; se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos,
pertencemos ao Senhor. Cristo
morreu e ressuscitou exatamente
para isto: para ser o Senhor dos
mortos e dos vivos. - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 18,21-35
A. Aleluia...
L. Eu vos dou este novo Mandamento, nova ordem, agora, vos
dou; que, também, vos ameis uns
aos outros como eu vos amei, diz
o Senhor.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo por Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo perdoar,

se meu irmão pecar contra mim?
Até sete vezes?” Jesus respondeu:
“Não te digo até sete vezes, mas
até setenta vezes sete. Porque o
Reino dos Céus é como um rei
que resolveu acertar as contas
com seus empregados. Quando
começou o acerto, levaram-lhe
um que lhe devia uma enorme
fortuna. Como o empregado não
tivesse com que pagar, o patrão
mandou que fosse vendido como
escravo, junto com a mulher e os
filhos e tudo o que possuía, para
que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão
e, prostrado, suplicava: ‘Dá-me
um prazo, e eu te pagarei tudo!’
Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali,
aquele empregado encontrou um
dos seus companheiros que lhe
devia apenas cem moedas. Ele o
agarrou e começou a sufocá-lo,
dizendo: ‘Paga o que me deves’. O
companheiro, caindo aos seus pés,
suplicava: ‘Dá-me um prazo, e eu
te pagarei!’ Mas o empregado não
quis saber disso. Saiu e mandou
jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia
acontecido, os outros empregados
ficaram muito tristes, procuraram
o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e
lhe disse: ‘Empregado perverso,
eu te perdoei toda a tua dívida,
porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do
teu companheiro, como eu tive
compaixão de ti?’ O patrão indignou-se e mandou entregar aquele
empregado aos torturadores, até
que pagasse toda a sua dívida. É
assim que o meu Pai que está nos
céus fará convosco, se cada um
não perdoar de coração ao seu irmão”. - 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.
Oração dos fiéis
P. Não poderemos viver atitudes
de perdão e reconciliação sem a
graça de Deus. Peçamos-lhe, pelas nossas preces, sua ajuda para
podermos perdoar sempre e estabelecermos relações de harmonia
e paz em nossa família, em nossa
comunidade e na sociedade.
A. Em vossa misericórdia, atendei-nos, ó Senhor!
L. 1. Para que a Igreja ajude a todos
os povos a percorrer o caminho da
paz pelo anúncio e testemunho da
misericórdia e do vosso perdão,
nós vos pedimos:
2. Para que a prática do perdão em
nossas famílias e nossa comunidade
torne nossa Diocese sempre mais

Igreja de comunhão e participação,
conforme seu Plano da Ação Evangelizadora, nós vos pedimos:
A. Em vossa misericórdia, atendei-nos, ó Senhor!
3. Para que a veneração da Santa
Cruz, na qual Cristo nos concedeu
o perdão, renove nossa confiança na vossa misericórdia, sempre
maior do que qualquer pecado,
nós vos pedimos:
4, Para que, pela intercessão de
Nossa Senhora da Salette, a reconciliadora dos pecadores, neste
mês de sua aparição, busquemos
vosso perdão no sacramento da
confissão, nós vos pedimos:
5. Para que quem cometeu crimes,
como o assassinato, a agressão física e moral e outros, reconheça
o mal praticado e busque a reconciliação com Deus e com as vítimas, nós vos pedimos:
6. Para que as vítimas dos diversos
e frequentes crimes na sociedade
atual tenham a ajuda necessária
para se refazer e perdoar quem os
cometeu, nós vos pedimos:
7. ...
P. “Senhor de misericórdia infinita,
não limiteis a vossa indulgência à
nossa capacidade de perdoar, mas
ensinai-nos a descobrir em vosso
Filho a medida do vosso perdão.”
Por Cristo Senhor nosso.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus, vamos incluir os gestos heroicos de
perdão vividos em nossas famílias
e em nossas comunidades.
A. (Nº 224) 1. Um coração para
amar,/ pra perdoar e sentir,/
para chorar e sorrir / ao me
criar tu me deste./ Um coração
pra sonhar,/ inquieto e sempre a
bater,/ ansioso por entender / as
coisas que tu disseste.
Ref.: /:Eis o que eu venho te dar,
eis o que ponho no altar. Toma,
Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu!:/
2. Quero que o meu coração /
seja tão cheio de paz,/ que não
se sinta capaz / de sentir ódio

ou rancor./ Quero que a minha
oração / possa me amadurecer,/
leve-me a compreender / as consequências do amor!
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. Sede propício, ó Deus, às nossas
súplicas, e acolhei com bondade as
oferendas dos vossos servos e servas
para que aproveite à salvação de todos o que cada um trouxe em vossa
honra. Por Cristo, nosso senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
- Reconciliação I –
(Missal, p. 866)
P. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na
felicidade completa. Vós, Deus de
ternura e de bondade, nunca vos
cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos convidando os
pecadores a entregar-se confiantes
à vossa misericórdia.
A. Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia.
P. Jamais nos rejeitastes quando
quebramos a vossa aliança, mas,
por Jesus, vosso Filho e nosso
irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão
estreito e forte, que nada poderá
romper. Concedeis agora a vosso
povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo
alento à vossa Igreja, para que se
volte para vós. Fazei que, sempre
mais dócil ao Espírito Santo, se
coloque ao serviço de todos.
A. Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia.
P. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz a voz
das multidões do céu para cantar o
poder de vosso amor e a alegria da
nossa salvação:
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 Se-

nhor./ Hosana...
P. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós
para sermos santos como vós sois
santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o Corpo  e o Sangue do Filho muito amado, no qual também
somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de
vos encontrar; vós nos amastes de
modo admirável: pois vosso Filho
- o Justo e Santo - entregou-se em
nossas mãos aceitando ser pregado na cruz.
A. Como é grande, ó Pai, a vossa
misericórdia.
P. Antes, porém, de seus braços
abertos traçarem entre o céu e a
terra o sinal permanente da vossa
aliança, Jesus quis celebrar a páscoa com seus discípulos. Ceando
com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças.
Depois, partindo o pão, o deu a
seus amigos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
P. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que
ia reconciliar todas as coisas pelo
sangue a ser derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho. Ele vos
deu graças novamente, e passou o
cálice a seus amigos, 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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
P. Lembramo-nos de Jesus Cristo,
nossa páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte
e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso,
vos apresentamos, ó Deus fiel, a
vítima de reconciliação que nos
faz voltar à vossa graça.
A. Esperamos, ó Cristo, vossa
vinda gloriosa.

P. Olhai, com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós,
fazendo-os participar no único
sacrifício do Cristo. Pela força do
Espírito Santo, todos se tornem
um só corpo bem unido, no qual
todas as divisões sejam superadas.
A. Esperamos, ó Cristo, vossa
vinda gloriosa.
P. Conservai-nos, em comunhão
de fé e amor, unidos ao Papa N.
e ao nosso Bispo N. Ajudai-nos
a trabalhar juntos na construção
do vosso reino, até o dia em que,
diante de vós, formos santos com
os vossos santos, ao lado da Virgem Maria, de São José seu esposo, e dos Apóstolos, com nossos
irmãos e irmãs já falecidos que
confiamos à vossa misericórdia.
Quando fizermos parte da nova
criação, enfim libertada de toda
maldade e fraqueza, poderemos
cantar a ação de graças do Cristo
que vive para sempre.
A. Esperamos, ó Cristo, vossa
vinda gloriosa.
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 sempre.
A. Amém.
Rito de comunhão
(Pai-Nosso/Or. da Paz/Fr. do Pão)
Comunhão
Anim.: A comunhão eucarística nos
dará forças para crescermos na reconciliação, sendo instrumentos
de concórdia e de paz onde quer
que estejamos.
A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que
venho com amor e alegria!/ Vem
provar misericórdia e perdão/
nesta fonte de esperança que
sacia,/ te anima e te sustenta na
missão.
Ref. Perdoa e serás sempre perdoado./ Acolhe! Pois o amor te
faz feliz./ Um povo que é mais
dor do que pecado/ precisa mais
de mãe que de juiz.
2. Deus, o Pai, me escolheu e me
ungiu,/ para a todos Boa-Nova
anunciar./ Para salvar quem o
pecado destruiu;/ seu amor-misericórdia proclamar.

3. Sou Pastor quando a ovelha
se desvia;/ Sou a Porta sempre
aberta a quem bater./ Do meu
Pai eu sou a mão que acaricia;/
a ternura e o amor a quem vier.
4. Se te afastas do amor, do meu
caminho,/ se te perdes por atalhos a vagar,/ nos meus braços,
o perdão e o meu carinho./ Minha mesa é tua mesa. Vem cear!
5. Como julgas, tu também serás
julgado!/ Não perdoas... como
pedes meu perdão?/ Do teu olho
tira a trave do pecado;/ poderás, então, cuidar do teu irmão.
P. OREMOS. Ó Deus, que a ação

da vossa Eucaristia perpasse
todo o nosso ser para que não
sejamos movidos por nossos
impulsos, mas pela graça do
vosso sacramento. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “Tudo n’Ele (Cristo) fala de
misericórdia. N’Ele, nada há que
seja desprovido de compaixão.”
Como seus discípulos missionários, devemos viver conforme nos
ensinou.
A. (Canto Lit. 2012/17-3) Ref.
(Sol) Quem ama perdoa, quem
ama perdoa./ O perdão é prova,/ prova de amor. /: Quem
perdoa constrói a paz!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos inspire sempre sentimentos de paz, de bondade e de
perdão. E que vos abençoe Deus
onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a
vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
“Ser perdoado e perdoar”
O trecho evangélico deste domingo oferece-nos um ensinamento
sobre o perdão, que não nega a
ofensa sofrida mas reconhece
que o ser humano, criado à imagem de Deus, é sempre maior
que o mal que ele comete. ... Para

Pedro parece ser já o máximo
perdoar sete vezes a uma mesma
pessoa; e talvez a nós pareça ser
já muito perdoar duas vezes. Mas
Jesus responde: “Não te digo até
sete vezes, mas até setenta vezes sete”, isto é, sempre: deves
perdoar sempre. E confirma isto
narrando a parábola do rei misericordioso e do servo impiedoso,
na qual mostra a incoerência daquele que antes foi perdoado e
depois se recusa a perdoar.
... Qualquer pessoa que tenha experimentado a alegria, a paz e a
liberdade interior que vêm do ser
perdoado pode abrir-se por sua
vez à possibilidade de perdoar.
... O Pai celeste — nosso Pai —
está cheio, cheio de amor e quer
oferecê-lo a nós, mas não o
pode fazer se fecharmos o nosso coração ao amor pelos outros. (Papa Francisco, oração do
Angelus, Praça São Pedro,
17/9/2020)
Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, 33ª Romaria de
N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado
Paca, Erechim.
- Terça-feira, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas.
- Sábado, celebração especial da
aparição de N. Sra. da Salette, no
Santuário da Salette, em Marcelino Ramos.
Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, Exaltação da Santa
Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11;
Sl 77(78); Jo 3,13-17; dia 15,
3ªf, Nossa Senhora das Dores:
Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,2527; ou Lc 2,33-35; dia 16, 4ªf,
S. Cornélio e S. Cipriano:1Cor
12,31-13,13; Sl 32(33); Lc
7,31-35; dia 17, 5ªf, S. Roberto Belarmino: 1Cor 15,1-11; Sl
117(118); Lc 7,36-50; dia 18,
6ªf: 1Cor 15,12-20; Sl 16(17);
Lc 8,1-3; dia 19, sáb, S. Januário: 1Cor 15,35-37.42-49;
Sl 55(56); Lc 8,4-15; dia 20,
dom. 25º do TC-A: Is 55,6-9; Sl
144(145); Fl 1,20c-24.27a; Mt
20,1-16a (Operários da vinha);
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Comunidade em Oração
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- Sempre é tempo para Deus chamar a trabalhar na sua vinha
- Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
- Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
Cor litúrgica: VERDE
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1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 48) Ref.
Venham todos! É
o Pai quem convida/ para a prece, a renúncia, o
amor!/ Tua morte, que é fonte de vida,/ celebramos, contritos, Senhor!
1. Somos gente de Deus reunida
para ouvir, ó Senhor, tua voz/ e
acolher a palavra de vida, vida
plena que queres pra nós.
2. Reunidos aqui nós iremos cantar juntos num só coração./ E,
pra fome de vida que temos, tu
serás ó Jesus, nosso pão.
3. É sinal do teu reino esta Igreja
que, no mundo, crescendo assim
vai./ Esta é a vida que Cristo deseja: irmãos juntos cantando a
Deus Pai.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a bondade infinita do Pai,
que a toda hora nos chama a trabalhar na sua Vinha, o amor de
Jesus Cristo e a luz do Espírito
Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: Pela Sagrada Escritura,
Deus nos revela seu amor para
conosco, no qual pode nos chamar em qualquer momento da
vida para trabalhar na sua obra de
salvação, considerando a situação
de cada um e a generosidade de
seu coração. Para Ele, toda hora é
favorável e a recompensa não depende do tempo de trabalho.
P. (...Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para
teu irmão” (Dt 15,11); ---).

Ato penitencial
P. Todo instante da vida é oportunidade da graça e do chamado de
Deus para trabalhar em sua obra.
Peçamos-lhe perdão por nem sempre acolhermos seus dons e não
sentir-nos felizes simplesmente
por contar conosco, independentemente da recompensa que possa
dar-nos. (Pausa).
L. Senhor, que nos convidais a vos
servir de coração livre e generoso,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos ofereceis vossa
graça não conforme nossos méritos, mas segundo vossa misericórdia e nossa necessidade, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que garantis a recompensa não pelo tempo em que vos
servimos, mas pela vossa bondade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.

Glória
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. Ó Pai, que resu-

mistes toda a lei no amor a
Deus e ao próximo, fazei que,
observando o vosso mandamento, consigamos chegar
um dia à vida eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 25º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 327-329)
Anim.: Pela Bíblia, em destaque
neste seu mês, os critérios e pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Para Ele, a participação de todos em sua vinha
é indispensável, com pouco ou
mais tempo de trabalho.
1ª Leitura: Is 55,6-9
L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías.
Buscai o Senhor, enquanto pode ser
achado; invocai-o, enquanto ele
está perto. Abandone o ímpio seu
caminho, e o homem injusto, suas
maquinações; volte para o Senhor,
que terá piedade dele, volte para
nosso Deus, que é generoso no
perdão. Meus pensamentos não
são como os vossos pensamentos,
e vossos caminhos não são como
os meus caminhos, diz o Senhor.
Estão meus caminhos tão acima
dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima
da terra. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 144 (145)
S. O Senhor está perto da pessoa
que o invoca!
A. O Senhor está perto da pessoa
que o invoca!
S. 1. - Todos os dias haverei de bendizer-vos,* hei de louvar o vosso

nome para sempre. - Grande é o
Senhor e muito digno de louvores,* e ninguém pode medir sua
grandeza.
A. O Senhor está perto da pessoa
que o invoca!
2. - Misericórdia e piedade é o Senhor,* ele é amor, é paciência, é
compaixão. - O Senhor é muito
bom para com todos,* sua ternura
abraça toda criatura.
3. - É justo o Senhor em seus caminhos,* é santo em toda obra que
ele faz. - Ele está perto da pessoa
que o invoca,* de todo aquele que
o invoca lealmente.
2ª Leitura: Fl 1,20c-24.27a
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses.
Irmãos: Cristo vai ser glorificado
no meu corpo, seja pela minha
vida, seja pela minha morte.
Pois, para mim, o viver é Cristo e
o morrer é lucro. Entretanto, se o
viver na carne significa que meu
trabalho será frutuoso, neste
caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados:
tenho o desejo de partir, para estar com Cristo – o que para mim
seria de longe o melhor – mas
para vós é mais necessário que
eu continue minha vida neste
mundo. Só uma coisa importa:
vivei à altura do Evangelho de
Cristo. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 20,1-16a
A. Aleluia...
L. Vinde abrir o nosso coração, Senhor;/ ó Senhor, abri o nosso coração,/ e, então, do vosso Filho a
palavra,/ poderemos acolher com
muito amor.
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 contou
esta parábola a seus discípulos:
“O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou

com os trabalhadores uma moeda
de prata por dia, e os mandou para
a vinha. Às nove horas da manhã, o
patrão saiu de novo, viu outros que
estavam na praça, desocupados, e
lhes disse: ‘Ide também vós para
a minha vinha! E eu vos pagarei o
que for justo’. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às
três horas da tarde, e fez a mesma
coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes
disse: ‘Por que estais o dia inteiro
desocupados?’ Eles responderam:
‘Porque ninguém nos contratou’.
O patrão lhes disse: ‘Ide vós também para a minha vinha’. Quando
chegou a tarde, o patrão disse ao
administrador: ‘Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária
a todos, começando pelos últimos
até os primeiros!’ Vieram os que tinham sido contratados às cinco da
tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os
que foram contratados primeiro, e
pensavam que iam receber mais.
Porém, cada um deles recebeu uma
moeda de prata. Ao receberem o
pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: ‘Estes últimos
trabalharam uma hora só, e tu os
igualaste a nós, que suportamos o
cansaço e o calor o dia inteiro’. Então o patrão disse a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não
combinamos uma moeda de prata?
Toma o que é teu e volta para casa!
Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a
ti. Por acaso não tenho direito de
fazer o que quero com aquilo que
me pertence? Ou estás com inveja,
porque estou sendo bom?’ Assim,
os últimos serão os primeiros, e os
primeiros serão os últimos”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Elevemos, confiantes, nossos
pedidos a Deus, que está sempre
atento aos que o invocam e dá a
todos incontáveis oportunidades
de graça e salvação.

A. Ouvi, Senhor, a nossa prece
L. 1. Para que a ação evangelizadora da Igreja ajude a todos a descobrirem o chamado e a alegria
de trabalhar na Vinha do Senhor,
rezemos, irmãos.
2. Pelos que assumiram serviços na
comunidade, para que os realizem
com gratuidade e perseverança,
rezemos irmãos.
3. Para que nossas famílias e comunidades sejam terreno fecundo
de novos anunciadores do Reino,
rezemos, irmãos.
4. Para que nossa sociedade ofereça oportunidade de trabalho a todos, com salário que lhes garanta
subsistência digna, de modo particular neste tempo de Covid-19,
rezemos, irmãos.
5. Para que, à luz do mês da Bíblia
com o lema abrir a mão ao irmão,
continuemos a realizar iniciativas
de solidariedade em favor dos que
mais sofrem as consequências da
pandemia Covid-19, rezemos, irmãos.
6. Para que assim como a natureza
se revigora na primavera, nós nos
renovemos na fé, na vida familiar
e na participação comunitária, rezemos, irmãos.
7. ...
P. Renovai, Senhor, nossa generosidade para trabalharmos com
prontidão e alegria em vossa Vinha, produzindo muitos frutos de
paz e de justiça. Por Cristo, nosso
Senhor!
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus os
frutos dos trabalhos realizados
na sua Vinha, há pouco ou mais
tempo.
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com
amor sem medida,/ chamou-nos
à vida, nos deu muitos dons./
Nossa resposta ao amor será feita/ se a nossa colheita mostrar
frutos bons.
Ref. /:Mas é preciso que o fruto se
parta/ e se reparta na mesa do
amor.:/

2. Participar é criar comunhão/
fermento no pão, saber repartir./ Comprometer-se com a
vida do irmão/ viver a missão de
se dar e servir.
3. Os grãos de trigo em farinha se
tornam/ depois se transformam
em vida no pão./ Assim também,
quando participamos,/ unidos
criamos maior comunhão.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo,
para que possamos conseguir por
este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística
Diversas Circ. IV
Jesus passa fazendo o bem
(Missal, p. 860)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
Pai misericordioso e Deus fiel.
Vós nos destes vosso Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor e Redentor.
Ele sempre se mostrou cheio de
misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores,
colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a
vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e Santos,
nós vos louvamos e bendizemos,
e proclamamos o hino de vossa
glória, 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 e dig-

no de louvor, ó Deus, que amais
os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na
verdade, é bendito o vosso Filho
presente no meio de nós, quando
nos reunimos por seu amor. Como
outrora aos discípulos, ele nos
revela as Escrituras e parte o pão
para nós.
A. O vosso Filho permaneça 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. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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. Senhor Deus, conduzi a vossa
Igreja à perfeição na fé e no amor,
em comunhão com o nosso Papa
N., o nosso Bispo N., com todos
os Bispos, presbíteros e diáconos
e todo o povo que conquistastes.
A. Confirmai o vosso povo na
unidade!
P. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos
nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos;
fazei que, a exemplo de Cristo,
e seguindo o seu mandamento,
nos empenhemos lealmente no
serviço a eles. Vossa Igreja seja
testemunha viva da verdade e da
liberdade, da justiça e da paz, para
que toda a humanidade se abra à
esperança de um mundo novo.
A. Ajudai-nos a criar um mundo
novo!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós 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, esposo de Maria,
com os Apóstolos e Mártires,
(com S.N.: santo do dia ou patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
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.: Para sermos eficazes trabalhadores da Vinha do Senhor,
Cristo nos alimenta com o Pão do
Altar. Com este alimento, poderemos viver à altura do Evangelho,
como nos recomenda São Paulo.
A. (Nº 294) 1. Sempre há mais um
lugar na mesa/ pra quem sabe
repartir o pão./ Do que temos
em nossa pobreza,/ o amor faz
multiplicação.
Ref. Felizes os pobres na mesa do
rei!/ Meu corpo e meu sangue,
tomai e comei!/ /:Eu sou o pão
vivo, o amor é a lei.:/
2. Comer juntos no jantar de Deus/
é mudar a triste situação./ É querer que a terra seja um céu,/ onde
a gente vive como irmão.
3. Quando a gente é mesmo companheiro,/ no caminho de Nosso
Senhor,/ comunhão é gesto verdadeiro,/ que entrega a vida por
amor.
4. Pra bater o duro chão da estrada,/ nossa força não pode minguar./ O alimento desta caminhada/ é o próprio Cristo neste altar.
P. OREMOS. Ó Deus, auxiliai

sempre os que alimentais com
o vosso sacramento para que
possamos colher os frutos da
redenção na liturgia e na vida.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O Senhor passa sempre por
nós e nos envia a trabalhar na sua
Vinha. Sejamos bons trabalhadores, sem avaliar o tempo que outros estão nela, pois importa colaborar para que dê muitos frutos.
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra
fazer tua vontade, pra viver do
teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ eis-me aqui, Senhor!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos mantenha atentos à sua
Palavra e vos torne verdadeiros
missionários que ensinam e fa-

zem novos discípulos. E que vos
abençoe Deus todo-poderoso e
fonte da vida, 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.
“Trabalhadores da vinha”
Na página evangélica de hoje,
encontramos a parábola dos
operários chamados a trabalhar,
que Jesus narra para comunicar
dois aspetos do Reino de Deus:
o primeiro, que Deus quer chamar todos a trabalhar para o seu
Reino; o segundo, que no final
deseja oferecer a todos a mesma
recompensa, ou seja, a salvação,
a vida eterna.
... E a mensagem é esta: no Reino
de Deus não existem desempregados, todos são chamados a desempenhar a sua parte; e no final
haverá para todos a recompensa
que deriva da justiça divina —
não humana, por sorte! — ou
seja, a salvação que Jesus Cristo
nos conquistou com a sua morte e ressurreição. Uma salvação
que não é merecida, mas concedida — a salvação é gratuita —
e por isso, “os últimos serão os
primeiros e os primeiros serão os
últimos” (Mt 20, 16).
Com esta parábola, Jesus quer
abrir o nosso coração à lógica do
amor do Pai, que é gratuito e generoso. Trata-se de nos deixarmos surpreender e fascinar pelos
“pensamentos” e pelos “caminhos” de Deus que, como recorda o profeta Isaías, não são os
nossos pensamentos, não são os
nossos caminhos. ... Jesus quer
levar-nos a contemplar o olhar
daquele senhor: o olhar com que
vê cada um dos operários à espera de um trabalho, chamando-os
para a sua vinha. Trata-se de um
olhar cheio de atenção e de benevolência; é um olhar que chama, que convida a erguer-se, a
pôr-se a caminho, porque deseja
a vida para cada um de nós, quer
uma vida plena, comprometida,

resgatada do vazio e da inércia.
Deus não exclui ninguém e quer
que cada um alcance a sua plenitude. Este é o amor do nosso
Deus, do nosso Deus que é Pai.
... Maria Santíssima nos ajude a
acolher na nossa vida a lógica do
amor, que nos liberta da presunção de merecer a recompensa de
Deus e do juízo negativo sobre
os outros. (Papa Francisco, oração do Angelus, Praça São Pedro, 24/9/2017)
Lembretes: (a confirmar)
- Terça-feira, das 08h30 às 16h,
retiro da Pastoral da Saúde.
- Quarta-feira, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro
Diocesano.
- Sábado e domingo, reunião da
Coordenação Regional da Pastoral da Juventude, com início às
08h30, no Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA) em
São Leopoldo/RS.
- A 85ª Romaria da Salette, em
Marcelino Ramos, que seria no
próximo domingo, foi transferida
para os dias 05 e 06 de dezembro.
Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, S. Mateus:. Ef 4,17.11-13; Sl 18(19A); Mt 9,9-13;
dia 22, 3ªf: Pr 21,1-6.10-13; Sl
118(119); Lc 8,19-21; dia 23,
4ªf, S. Pio de Pietrelcina: Pr 30,59; Sl 118(119); Lc 9,1-6; dia 24,
5ªf: Ecl 1,2-11; Sl 89(90); Lc
9,7-9; dia 25, 6ªf: Ecl 3,1-11; Sl
143(144); Lc 9,18-22; dia 26,
sáb., Ss. Cosme* e Damião: Ecl
11,9-12,8; Sl 89(90); Lc 9,43b45; dia 27, dom., 26º do TC-A
Ez 18,25-28; Sl 24,4bc-5.6-7.
8-9(R/.6a); Fl 2,1-11 ou mais
breve 2,1-5; Mt 21,28-32; (Os
dois filhos diferentes).
No site da Diocese Erexim

www.diocesedeerexim.org.br
notícias, artigos, documentos, este
folheto, roteiro das celebrações
dominicais da Palavra de Deus,
jornal Comunicação Diocesana,
informativo diocesano semanal, informativos semanais de
diversas paróquias...
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 26º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 27.9.2020

- Acolher e realizar o convite de Deus para o seu Reino
- Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
- Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
Cor litúrgica: VERDE

Ano 42 - Nº 2475

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 120) 1.
A escritura nos
dois testamentos é palavra
inspirada por
Deus,/ é o Pai
educando seus filhos, é o Pai revelando-se aos seus.
Ref. /:Nós amamos a bíblia sagrada, paternal testamento de
Deus.:/
2. Profecias, exemplos, doutrina,
aprendamos, fazei-nos, Senhor,/
conhecer-vos na bíblia sagrada
de que sois principal escritor.
3. Firmemente apegados à Igreja,
nossa mestra infalível e guia,/
conheçamos a bíblia sagrada
por amor a Jesus e Maria.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso do
Pai que a cada dia nos chama para
trabalhar em sua Vinha, a graça
de seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.
A. (cantando): Bendito seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia
Anim.: A coerência entre o que é
dito e o que é realizado dá credibilidade às pessoas, às organizações
sociais e aos poderes constituídos.
A Palavra de Deus, na celebração
do mistério pascal deste Dia Nacional da Bíblia para nós católicos,
nos chama a uma conduta correta
e autêntica, com fidelidade total
aos compromissos assumidos.
P. (... Dia Nacional da Bíblia Livro do Deuteronômio - “Abre
a tua mão para teu irmão” (Dt
15,11); quinta-feira, início da Se-
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mana Nacional pela Vida / sexta-feira, a confirmar, início da preparação da Romaria de Fátima ...)

Ato penitencial
P. Nossas atitudes nem sempre
combinam com as palavras que
dizemos a Deus que nos chama
para a missão de anunciar e testemunhar sua misericórdia. Peçamos, pois, que nos perdoe de
nossas faltas.
S. Senhor, que nos dais o dom da
vida e a missão de promovê-la,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos fizestes pobre
para nos enriquecer a todos, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que revelais a misericórdia do Pai para todos e seu perdão
a quem reconhece seu pecado,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
Glória
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, que mos-

trais vosso poder sobretudo
no perdão e na misericórdia,
derramai sempre em nós a
vossa graça, para que, cami-

nhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os
bens que nos reservais. PNS-

rJC.
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 330-333)
Anim.: Por sua Palavra, Deus nos
revela seu amor de Pai e nos convida a participar de sua obra, esperando que nossas ações correspondam à resposta que espera.
1ª Leitura: Ez 18,25-28
L. Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: Vós andais
dizendo: “A conduta do Senhor
não é correta. Ouvi, vós da casa
de Israel: É a minha conduta
que não é correta, ou antes é a
vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da
justiça, pratica o mal e morre, é
por causa do mal praticado que
ele morre. Quando um ímpio se
arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus
pecados, com certeza viverá; não
morrerá”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 24(25)
S. Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura e compaixão!
A. Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura e compaixão!
S. 1. = Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, + e fazei-me conhecer a vossa estrada! * Vossa
verdade me oriente e me conduza,
- porque sois o Deus da minha salvação; * em vós espero, ó Senhor,
todos os dias!
2. - Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura * e a vossa compai-

xão que são eternas! - Não recordeis
os meus pecados quando jovem,*
nem vos lembreis de minhas faltas
e delitos! - De mim lembrai-vos,
porque sois misericórdia * e sois
bondade sem limites, ó Senhor.
3. - O Senhor é piedade e retidão,*
e reconduz ao bom caminho os
pecadores. - Ele dirige os humildes na justiça,* e aos pobres ele
ensina o seu caminho.
2ª Leitura: Fl 2,1-11
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses.
Irmãos: Se existe consolação na
vida em Cristo, se existe alento no
mútuo amor, se existe comunhão
no Espírito, se existe ternura e
compaixão, tornai então completa
a minha alegria: aspirai à mesma
coisa, unidos no mesmo amor;
vivei em harmonia, procurando
a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas, com
humildade, cada um julgue que
o outro é mais importante, e não
cuide somente do que é seu, mas
também do que é do outro. Tende
entre vós o mesmo sentimento que
existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina,
não fez do ser igual a Deus uma
usurpação, mas esvaziou-se a si
mesmo, assumindo a condição de
escravo e tornando-se igual aos
homens. Encontrado com aspecto
humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à
morte, e morte de cruz. Por isso,
Deus o exaltou acima de tudo e
lhe deu o Nome que está acima de
todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu,
na terra e abaixo da terra, e toda
língua proclame: “Jesus Cristo é
o Senhor!”- para a glória de Deus
Pai. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 21,28-32
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Minhas ovelhas escutam a minha voz, minha voz estão elas a
escutar; eu conheço, então, minhas ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar!

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 disse aos
sacerdotes e anciãos do povo:
“Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao
primeiro, ele disse: ‘Filho, vai
trabalhar hoje na vinha!’ O filho
respondeu: ‘Não quero’. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai
dirigiu-se ao outro filho e disse a
mesma coisa. Este respondeu:
‘Sim, Senhor, eu vou’. Mas não
foi. Qual dos dois fez a vontade
do pai?” Os sumos sacerdotes e
os anciãos do povo responderam:
“O primeiro”. Então Jesus lhes
disse: “Em verdade vos digo que
os cobradores de impostos e as
prostitutas vos precedem no Reino de Deus. Porque João veio até
vós, num caminho de justiça, e
vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele.
Vós, porém, mesmo vendo isso,
não vos arrependestes para crer
nele”. - 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!
Oração dos fiéis
P.: A Deus que nos dirige sua Palavra de Pai, falemos com a confiança de filhos agradecidos e
fiéis, através de nossas preces.

A. Atendei, Senhor, nossa súplica.
1. Para sermos sempre bons ouvintes
e praticantes da vossa Palavra, a fim
de que a nossa vida corresponda
cada vez mais ao vosso amor para
conosco, nós vos pedimos:
2. Para que os agentes de pastoral,
especialmente os catequistas, desenvolvam verdadeira formação
bíblica para melhor compreensão
e vivência da vossa Palavra, nós
vos pedimos:
3. Pelos que passam por angústia,
por depressão, sem esperança,
especialmente por causa da pandemia, a fim de que encontrem
conforto em vossa Palavra e no
apoio dos familiares e amigos,
nós pedimos:
4. Para cumprirmos com determinação nossos compromissos convosco, com a família e a comunidade, nós vos pedimos:
5. Para que a Semana Nacional da
Vida, de quinta-feira ao dia sete,
nos ajude a valorizar e preservar
este dom precioso de vossa bondade, nós vos pedimos:
6. (... romaria ou...)
7. ...
P.: Concedei-nos sempre, ó Deus,
a luz de vosso Espírito para compreendermos vossa Palavra e realizá-la com alegria e generosidade. Por Cristo, Nosso Senhor!
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, neste rito de oferta, o esforço de conhecer e praticar sua Palavra.
A. (Canto Lit. 2014/7 e 2015/13)
1. Que maravilha, Senhor, estar
aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a
celebrar./ Apresentando os frutos do caminho,/ no pão e vinho,
ofertas deste altar.
Ref. Bendito sejais por todos os
dons!/ Bendito sejais pelo vinho
e pelo pão!/ /:Bendito, bendito,/
bendito seja Deus para sempre!:/
2. Que grande bênção servir nesta missão./ Missão de Cristo,
tarefa do cristão./ Tornar-se
Igreja, formar comunidade,/ ser
solidário, tornar-se um povo irmão.

3. Que graça imensa viver a mesma fé,/ ter esperança de um
mundo bem melhor./ Na caridade sentir-se familiares,/ lutando
juntos em nome do Senhor.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus de misericórdia, que

esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós
a fonte de toda bênção. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística
- Div. Circunstâncias I –
A Igreja a caminho da unidade
(Missal, p. 842)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças e cantar-vos um hino de
glória e louvor, Senhor, Pai de
infinita bondade. Pela palavra do
Evangelho do vosso Filho reunistes uma só Igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada
pela força do vosso Espírito não
deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres
humanos. Assim, manifestando a
aliança do vosso amor, a Igreja
transmite constantemente a alegre
esperança do vosso reino e brilha
como sinal da vossa fidelidade
que prometestes para sempre em
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por
esta razão, com todas as virtudes
do céu, nós vos celebramos na terra, cantando (dizendo) com toda
Igreja a uma só voz:
A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo
e o seu nome brilha,/nós o proclamamos com amor e voz./ Foi
o seu poder que fez as maravilhas/ pelo universo e em cada
um de nós.
Ref.:/:Hosana, hosana, hosana
nas alturas!:/
2. E bendito seja Cristo, filho amado, / que em seu nome veio ser o
redentor./ Foi, por nossa culpa,
morto e sepultado,/ mas ressuscitou em glória e esplendor.
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. 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. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja (que está
em N.). Fortalecei o vínculo da
unidade entre os fiéis leigos e os
pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa N., e
o nosso Bispo N. e os bispos do
mundo inteiro, para que o vosso
povo, neste mundo dilacerado por
discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz.
A. Confirmai na caridade o vosso
povo!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos
os falecidos, cuja fé só vós 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, esposo de Maria,
com os Apóstolos e Mártires,
(com S.N.: Santo do dia ou Patrono) e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
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.: Com a força da comunhão
eucarística, poderemos dizer sempre sim ao convite de Deus Pai
para trabalharmos em sua obra
sem voltar atrás.
A. 1. Vem, e eu mostrarei que o
meu caminho te leva ao Pai,/
guiarei os passos teus e junto a

ti hei de seguir./ Sim, eu irei e
saberei como chegar ao fim./ De
onde vim, aonde vou: por onde
irás, irei também.
2. Vem, e eu te direi o que ainda
estás a procurar./ A verdade é
como o sol e invadirá teu coração./ Sim, eu irei e aprenderei
minha razão de ser./ Eu creio
em ti que crês em mim e à tua
luz verei a luz.
3. Vem, e eu te farei da minha
vida participar./ Viverás em
mim aqui; viver em mim é o
bem maior./ Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim./ Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós.
4. Vem, que a terra espera quem
possa e queira realizar/ com
amor a construção de um mundo novo muito melhor./ Sim, eu
irei e levarei teu nome aos meus
irmãos./ Iremos nós e o teu
amor vai construir enfim a paz.
P. OREMOS. Ó Deus, que a co-

munhão nesta Eucaristia renove a nossa vida para que,
participando da paixão de
Cristo neste mistério, e anunciando a sua morte, sejamos
herdeiros da sua glória. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nossa resposta ao Senhor
que nos chama à missão deve ser
comprovada com o que fazemos,
unindo a palavra às ações.
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. Deus vos enriqueça com as bênçãos celestes e vos torne santos
e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas de sua glória,
instruindo-vos com as palavras
da verdade, formando-vos pelo
Evangelho da salvação e inflamando-vos de amor por todos.
Que vos abençoe, pois, Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém

A. Amém.
P. Anunciai a todos a alegria do
Evangelho, vivendo a missão permanente; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
“A preguiça e a hipocrisia”
Hoje o evangelho provoca-nos
com a parábola dos dois filhos,
que quando o pai pede para irem
trabalhar na sua vinha respondem: o primeiro, não, mas depois vai; o segundo sim, mas
acaba por não ir. Há contudo
uma grande diferença entre o
primeiro filho, que é preguiçoso, e o segundo, que é hipócrita. Procuremos imaginar o
que aconteceu dentro deles. No
coração do primeiro, depois do
não, ressoava ainda o convite do
pai; no segundo, ao contrário,
não obstante o sim, a voz do pai
estava sepultada. A recordação
do pai arrancou o primeiro filho
da preguiça, enquanto o segundo, mesmo conhecendo o bem,
desmentiu a palavra com a ação.
Com efeito, tinha-se tornado impermeável à voz de Deus e da
consciência para abraçar uma
vida dupla. Com esta parábola,
Jesus põe dois caminhos diante de nós, que — experimentamo-lo — nem sempre estamos
prontos para dizer sim com as
palavras e com as obras, porque
somos pecadores. Mas podemos
escolher ser pecadores a caminho, que permanecem à escuta
do Senhor e quando caem arrependem-se e levantam-se, como
o primeiro filho; ou ser pecadores sentados, prontos a justificar-se sempre e só com palavras
segundo o que convém. ...(Papa
Francisco, homilia, 1º/10/2017)
Oração a N. Sra. de Fátima
- Ó Maria, nossa mãe, agradecemos vossa carinhosa mensagem
através dos pastorinhos em Fátima, há mais de 103 anos. Ajudai-nos a viver a penitência, a
oração e a conversão que nos pedistes. Concedei a paz ao mundo
e que nunca mais haja guerras.

Agradecemos vossa proteção à
nossa Diocese que chegará a seu
jubileu de ouro no próximo ano
e as incontáveis graças concedidas em nosso Santuário diocesano em Erechim. Também nos
consagramos ao vosso Imaculado Coração. Intercedei sempre
pelas famílias, pelas crianças e
jovens, doentes e idosos, pobres
e desamparados, profissionais
liberais, empresários, agricultores, trabalhadores urbanos e
outros grupos, enfim, por toda a
nossa Diocese, nas consequências da pandemia Covid-19. /: Ó
mãe de Fátima, rogai por nós!/
Que em todas as famílias reine o
amor e a paz!:/
Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, S. Venceslau e S. Lourenço Ruiz e Comps.: Jó 1,6-22;
Sl 16(17); Lc 9,46-50; dia 29,
3ªf, S. Miguel, S. Gabriel e S.
Rafael: Dn 7,9-10.13-14 ou Ap
12,7-12a; Sl 137(138); Jo 1,4751; dia 30, 4ªf, S. Jerônimo:
Jó 9,1-12.14-16; Sl 87(88); Lc
9,57-62; dia 01, 5ªf, Sta. Teresinha do Menino Jesus: Jó 19,2127; Sl 26(27); Lc 10,1-12; dia
02, 6ªf, Santos Anjos da Guarda: Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt
18,1-5.10; dia 03, sáb, Ss. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Comps. Mts.: Jó
42,1-3.5-6.12-16; Sl 118(119);
Lc 10,17-24; dia 04, dom. 27º
do TC-A: Is 5,1-7; Sl 79(80); Fl
4,6-9; Mt 21,33-43 (Parábolas
dos vinhateiros).
Lembretes: (a confirmar)
- Terça-feira, das 08h30 às 16h,
retiro da Cáritas, no Seminário.
- De quinta-feira ao dia 07, Semana Nacional da Vida.
- Sexta-feira, início da novena
da 69ª Romaria de N. Sra. de
Fátima, Erechim; 14h, reunião
das coordenadoras paroquiais
das zeladoras de capelinhas, no
Centro Diocesano e participação
delas no terço e missa da tarde
do primeiro dia da novena de Fátima, no Santuário.
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