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- Trabalhadores da vinha do Senhor para ela lhe dar frutos de amor, justiça e solidariedade
- Mês das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
- 69ª Romaria de Fátima – Com Maria, cuidar da vida e da saúde – “Coragem, tua fé te salvou” (Mt 9,22)
- Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
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1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto 
Lit. 2011/14) 
Ref./:Bendita 
és tu, Maria, 
Mãe da Famí-
lia e Mãe da 

Igreja! Que o teu amor nos guar-
de, nos fortaleça e nos proteja!/:

1. Em nossas dores, nos conforta 
o teu olhar,/ o nosso grito sempre 
estás a escutar./ Reconhecemos 
teu amor tão verdadeiro,/ sem-
pre socorres, com tuas mãos, o 
caminheiro.

3. Que os teus filhos vivam sua vo-
cação/ no testemunho de entrega 
aos irmãos!/ Que a Igreja busque 
em ti a esperança/ de um mundo 
novo, de ternura e segurança!

4. Tua presença é fortaleza na mis-
são/ que se renova em momentos 
de oração./ Dá-nos a graça de 
seguirmos teu Jesus/ e caminhar-
mos no clarão de sua luz.

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

A. Amém.
P. Que a misericórdia do Pai, a amor 

do Filho e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim. No ano jubilar de ouro da Dio-
cese, no mês das missões, a Roma-
ria de Fátima, cuja novena estamos 
vivendo, com participação restrita 
e transmissão por rádios e redes 
sociais, por causa da pandemia, é 
manifestação especial da graça de 
Deus e oportunidade de renovar-
mos nosso compromisso de produ-
zirmos muitos e bons frutos em sua 
vinha. Em seu amor, Deus nos deu 
a vida para torná-la missão em Cris-

to, seu Filho, formando comunida-
des missionárias, numa Diocese de 
comunhão e participação.

P. (... Mês das missões – Tema: A 
vida é missão - Lema: “Eis-me 
aqui, envia-me” (Is 6,8)/ 69ª Ro-
maria de Fátima – Com Maria, 
cuidar da vida e da saúde – “Co-
ragem, tua fé de salvou” [Mt 9,22] 
/ Até quarta-feira, semana da vida; 
quinta-feira, dia do nascituro - ...).

Ato penitencial
P. A graça anual da Romaria, mes-

mo sem a participação presencial 
ampla, nos recorda mais vivamente 
nossa peregrinação para a casa do 
Pai, em comunhão com todos os 
irmãos e irmãs de fé, membros da 
Igreja, a vinha do Senhor, que deve 
oferecer-lhe sempre frutos abun-
dantes de solidariedade e justiça. 
No espírito da penitência e conver-
são deste tempo, peçamos perdão a 
Deus por nem sempre correspon-
dermos a seu amor de Pai (Pausa). 

L. Senhor, que nos tratais com cari-
nho e sempre usais de misericórdia 
conosco, apesar de nossa ingrati-
dão, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que não levais em conta 

nossas infidelidades e nos confiais 
a missão de anunciar vossa liberta-
ção, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos revelais o Reino e 

esperais de nós frutos de vida eter-
na, tende piedade de nós. 

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

amor...  

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus eterno e 
todo-poderoso, que nos conce-
deis no vosso imenso amor de 
Pai mais do que merecemos e 
pedimos, derramai sobre nós a 
vossa misericórdia, perdoando 
o que nos pesa na consciência 
e dando-nos mais do que ousa-
mos pedir. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 27º DTC-A, 

Paulinas-Paulus, p. 334-337)
Anim. O povo de Deus é a sua vinha 

que deve ser cultivada com zelo a 
fim de que seu Senhor possa colher 
os frutos que dela espera. 

1ª Leitura: Is 5,1-7
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Vou cantar para o meu amado o cân-

tico da vinha de um amigo meu: Um 
amigo meu possuía uma vinha em 
fértil encosta. Cercou-a, limpou-a 
de pedras, plantou videiras escolhi-
das, edificou uma torre no meio e 
construiu um lagar; esperava que 
ela produzisse uvas boas, mas pro-
duziu uvas selvagens. Agora, habi-
tantes de Jerusalém e cidadãos de 
Judá, julgai a minha situação e a 
de minha vinha. O que poderia eu 
ter feito a mais por minha vinha e 
não fiz? Eu contava com uvas de 
verdade, mas, por que produziu 
ela uvas selvagens? Pois agora vou 
mostrar-vos o que farei com minha 



vinha: vou desmanchar a cerca, e 
ela será devastada; vou derrubar 
o muro, e ela será pisoteada. Vou 
deixá-la inculta e selvagem: ela 
não será podada nem lavrada, espi-
nhos e sarças tomarão conta dela; 
não deixarei as nuvens derramar a 
chuva sobre ela. Pois bem, a vinha 
do Senhor dos exércitos é a casa de 
Israel, e o povo de Judá, sua dileta 
plantação; eu esperava deles frutos 
de justiça - e eis injustiça; esperava 
obras de bondade - e eis iniquidade. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 79 (80)
S. A vinha do Senhor é a casa de Is-

rael.
A. A vinha do Senhor é a casa de 

Israel. 
S. 1. - Arrancastes do Egito esta vi-

deira,* e expulsastes as nações para 
plantá-la; - até o mar se estenderam 
seus sarmentos,* até o rio os seus 
rebentos se espalharam. 

2. - Por que razão vós destruístes sua 
cerca,* para que todos os passan-
tes a vindimem, - o javali da mata 
virgem a devaste,* e os animais do 
descampado nela pastem? 

3. = Voltai-vos para nós, Deus do 
universo! + Olhai dos altos céus e 
observai.* Visitai a vossa vinha e 
protegei-a! - Foi a vossa mão direi-
ta que a plantou;* protegei-a, e ao 
rebento que firmastes!

4. - E nunca mais vos deixaremos, 
Senhor Deus! * Dai-nos vida, e 
louvaremos vosso nome! = Con-
vertei-nos, ó Senhor Deus do uni-
verso,+ e sobre nós iluminai a vos-
sa face! * Se voltardes para nós, 
seremos salvos!

2ª Leitura: Fl 4,6-9
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Filipenses. 
Irmãos: Não vos inquieteis com 

coisa alguma, mas apresentai as 
vossas necessidades a Deus, em 
orações e súplicas, acompanha-
das de ação de graças. E a paz de 
Deus, que ultrapassa todo o en-
tendimento, guardará os vossos 
corações e pensamentos em Cristo 
Jesus. Quanto ao mais, irmãos, 
ocupai-vos com tudo o que é ver-
dadeiro, respeitável, justo, puro, 

amável, honroso, tudo o que é 
virtude ou de qualquer modo me-
reça louvor. Praticai o que apren-
destes e recebestes de mim, ou que 
de mim vistes e ouvistes. Assim, o 
Deus da paz estará convosco. - Pa-
lavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 21,33-43
A. Aleluia...
L. Eu vos escolhi, foi do meio do 

mundo, a fim de que deis um fru-
to que dure. Eu vos escolhi, foi do 
meio do mundo. Amém! Aleluia, 
aleluia!

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

sus Cristo segundo Mateus. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus disse aos 

sumos sacerdotes e aos anciãos 
do povo: “Escutai esta outra pa-
rábola: Certo proprietário plantou 
uma vinha, pôs uma cerca em vol-
ta, fez nela um lagar para esmagar 
as uvas, e construiu uma torre de 
guarda. Depois, arrendou-a a vi-
nhateiros, e viajou para o estran-
geiro. Quando chegou o tempo da 
colheita, o proprietário mandou 
seus empregados aos vinhateiros 
para receber seus frutos. Os vinha-
teiros, porém, agarraram os empre-
gados, espancaram a um, mataram 
a outro, e ao terceiro apedrejaram. 
O proprietário mandou de novo ou-
tros empregados, em maior número 
do que os primeiros. Mas eles os 
trataram da mesma forma. Final-
mente, o proprietário enviou-lhes o 
seu filho, pensando: ‘Ao meu filho 
eles vão respeitar’. Os vinhateiros, 
porém, ao verem o filho, disseram 
entre si: ‘Este é o herdeiro. Vinde, 
vamos matá-lo e tomar posse da 
sua herança!’ Então agarraram o 
filho, jogaram-no para fora da vi-
nha e o mataram. Pois bem, quando 
o dono da vinha voltar, o que fará 
com esses vinhateiros?” Os sumos 
sacerdotes e os anciãos do povo 
responderam: “Com certeza man-
dará matar de modo violento esses 
perversos e arrendará a vinha a ou-
tros vinhateiros, que lhe entregarão 
os frutos no tempo certo”. Então 

Jesus lhes disse: “Vós nunca les-
tes nas Escrituras: ‘A pedra que os 
construtores rejeitaram tornou-se 
a pedra angular; isto foi feito pelo 
Senhor e é maravilhoso aos nossos 
olhos?’ Por isso, eu vos digo: o Rei-
no de Deus vos será tirado e será 
entregue a um povo que produzirá 
frutos”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

(Niceno-constantinopolitana)
P. Creio em um só Deus, Pai todo-

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

das 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 verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial 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 tercei-
ro dia, conforme as Escrituras, e 
subiu aos céus, onde está sentado 
à direita do Pai. E de novo há de 
vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu Reino 
não terá fim. Creio no Espírito 
Santo, Senhor que dá a vida, e 
procede do Pai e do Filho; e com 
o Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: ele que falou pelos profe-
tas. 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.

Preces dos fiéis
P. Em comunhão com toda a Dio-

cese no ano jubilar e na novena 
da Romaria anual, apresentemos a 
Deus nossas preces.  

A. (nº 198) Por Maria, escutai nos-
sa prece, Senhor. 

1. Para que a Igreja, vinha do Se-
nhor, formada por todos nós, viva 



sempre em missão e a realize com 
muitos frutos de serviço e promo-
ção humana neste tempo de pande-
mia, nós vos pedimos, Senhor. 

A. (nº 198) Por Maria, escutai nos-
sa prece, Senhor. 

2. Para que a semana da vida, com 
o dia do nascituro, quinta-feira, nos 
ajude a criar uma cultura de total 
respeito à vida humana desde a 
concepção até seu fim natural, pe-
çamos, irmãos. 

3. Para proclamarmos, com vossa e 
nossa Mãe, as vossas maravilhas em 
nossa Diocese em seus 50 anos e para 
sermos sempre mais Igreja de comu-
nhão e participação, nós vos pedimos.

4. Para vencermos, com o auxílio 
de nossa Mãe Santíssima, as con-
sequências da pandemia Covid-19, 
com permanente cuidado com a 
vida e a saúde, nós vos pedimos.

5. Para que, com a graça divina e a 
nossa solidariedade, os doentes e 
idosos se sintam fortalecidos na 
esperança e os seus cuidadores e 
profissionais da saúde, revigorados 
no serviço a eles, nós vos pedimos.

6. ... 
P. Este mês das missões nos lembra 

a razão de ser da Igreja: anunciar o 
Evangelho a todos os povos e tor-
nar as comunidades sempre mais 
missionárias. Pedindo a Deus os 
missionários para as atuais neces-
sidades da Igreja, rezemos a oração 
vocacional do primeiro domingo 
de cada mês em nossa Diocese.

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas fa-
mílias, pelas nossas escolas e con-
tinuai 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.: Do nosso trabalho na vinha 

do Senhor, recolhemos os frutos que 
agora lhe apresentamos, pelas mãos 
de Maria, na oferta do nosso coração.

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

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

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

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

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

P. Acolhei, ó Deus, nós vos pe-
dimos, o sacrifício que insti-
tuístes e, pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra, 
completai a santificação dos 
que salvastes. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circ. II, p. 848

Deus conduz a Igreja
p/ caminho da salvação 

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, criador do mundo 
e fonte da vida. Nunca abandonais 
a obra da vossa sabedoria, agindo 
sempre no meio de nós. Com vos-
so braço poderoso, guiastes pelo 
deserto o vosso povo de Israel. 
Hoje, com a luz e a força do Espí-
rito Santo, acompanhais sempre a 
vossa Igreja, peregrina neste mun-
do; e por Jesus Cristo, vosso Filho, 
a acompanhais pelos caminhos da 
história até a felicidade perfeita em 
vosso reino. Por esta razão, tam-
bém nós, com os anjos e santos, 
proclamamos a vossa glória, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 238-solo e repetição) Santo, 
santo, santo,/ Senhor Deus do uni-
verso!/ O céu e a terra proclamam a 
vossa glória!/ Hosana, hosana, ho-
sana,/ hosana nas alturas!/ Bendito 
o que vem/ em nome do Senhor!/ 
Hosana, hosana, hosana,/ hosana 
nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo 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 Escri-
turas e parte o pão para nós. 

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

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

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

rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.

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

vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição. 

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

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

P. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
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mesa. Em comunhão com o nosso 
papa (...) e o nosso bispo (...) com 
todos os bispos, presbíteros, diáco-
nos e com todo o vosso povo, pos-
samos irradiar confiança e alegria e 
caminhar com fé e esperança pelas 
estradas da vida. 

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

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada virgem Maria, com os 
apóstolos e mártires (santo do dia 
ou padroeiro) 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 uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória, agora e para sempre.

A. Amém!

Rito de comunhão
(Pai-Nosso/ Or. da Paz/ Fração do Pão...)

Comunhão
Anim.: Para sermos a vinha ama-

da do Senhor a produzir os frutos 
que deseja, assumindo a vida como 
missão, o Senhor mesmo nos ali-
menta na mesa eucarística.  

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

1. Para dar muito fruto, perma-
necei no meu amor./ Para dar 
amor puro, permanecei no 
meu amor./ Como ramos ao tron-
co, permanecei em mim.

2. Para amar sem medida, permane-
cei.../ Para dar vossas vidas, per-
manecei ...

Para ser meus amigos, permanecei 
em mim.

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

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

5. Se o mundo odeia, permanecei 
.../ Se a dor vos assalta, permane-
cei .../ Se a morte vos chega, per-
manecei em mim.

P. OREMOS. Possamos, ó Deus 
onipotente, saciar-nos do pão 
celeste e inebriar-nos do vi-
nho sagrado, para que sejamos 
transformados naquele que 
agora recebemos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Invoquemos a ajuda de Maria 
para que nossa Diocese, a caminho 
do seu jubileu de ouro, seja vinha 
amada do Senhor a produzir muitos 
frutos  de justiça, amor e solidarie-
dade. 

A. (Cantos a Maria/13) Cheia de 
graça, vê este povo que é teu./ 
Somos teus filhos, roga por nós 
junto a Deus.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Fi-

lho da Virgem Maria quis salvar a 
todos, vos enriqueça com sua bên-
ção; vos conceda a proteção dela e 
vos dê a alegria espiritual e o prê-
mio eterno.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus infinitamente 

misericordioso, Pai e Filho e Espí-
rito Santo.

A. Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Oração do Mês Missionário
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 

fonte transbordante da missão, aju-
dai-nos a compreender que a vida é 
missão, dom e compromisso. Que 
Maria, nossa intercessora na cida-
de, no campo, na Amazônia e em 
toda parte, ajude cada um de nós, 
a ser testemunhas proféticas do 
Evangelho, numa Igreja sinodal e 
em estado permanente de missão. 
Amém

Novena da Romaria:
Com participação presencial restri-

ta, distanciamento, uso de másca-
ra e álcool em gel, às 06h30, mis-
sa no Santuário com transmissão 
pelo Facebook e canal do Yotube 
do Seminário; às 20h, procissão 
motorizada, seguida de missa, nas 
mesmas condições, com transmis-
são por rádios e pelo Facebook e 
canal do Yotube do Seminário. 
Informações: site da Diocese – 
www.diocesedeerexim.org.br 

Tema: Com Maria, cuidar da fa-
mília; lema: “Coagem, tua fé te 
salvou” (Mt 9,22). Enfoques de 
cada dia da novena: Romaria em 
tempo de pandemia e ano jubilar; 
Com Maria, cuidar da família; 
do trabalho e do meio-ambiente; 
da comunidade - Igreja; da in-
fância, adolescência e juventude; 
dos doentes, idosos, cuidadores e 
profissionais da saúde; da fé; da 
esperança; da caridade. No dia da 
Romaria: o enfoque geral.

O Santuário fica aberto durante o 
dia, com padres para confissões, 
aconselhamento e bênçãos, ob-
servando os protocolos sanitários.

Leituras da semana:
dia 05, 2ªf, S. Benedito, o Negro: 

Gl 1,6-12; Sl 110(111); Lc 10,25-
37; dia 06, 3ªf, S. Bruno: Gl 1,13-
24; Sl 138(139); Lc 10,38-42; dia 
07, 4ªf, N. Sra. do Rosário: At 
1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-47.48-
49.50-51.52-53.54-55 (R/.49); 
Lc 1,26-38; dia 08, 5ªf: Gl 3,1-5; 
Cânt. Lc 1,69-70.71-72.73-75; Lc 
11,5-13; dia 09, 6ªf, S. Dionísio e 
Comps. Mts. e S. João Leonardi: 
Gl 3,7-14; Sl 110(111); Lc 11,15-
26; dia 10, sáb: Gl 3,22-29; Sl 
104(105); Lc 11,27-28; dia 11, 
dom. 28º do TC-A:  Is 25,6-10a; 
Sl 22(23); Fl 4,12-14.19-20; Mt 
22,1-14 ou mais breve 22,1-10 
(Convite às núpcias) – Na Ro-
maria: Lv 25,1.8-18; Sl 90(91); 
At 3,1-10.4,5.7-12; Lc 1,39-48a 
(Maria visita Isabel).

Lembretes:
- Até quarta-feira, Semana da Vida. 
- (a confirmar: segunda-feira, 

08h30, reunião do Ap. da Or., no 
Centro Diocesano. 

- Quinta-feira, Dia do Nascituro. 
- Domingo, 69ª Romaria Diocesa-

na de Fátima.

http://www.diocesedeerexim.org.br


1. RITOS 
INICIAIS

A. (Canto 
Lit. 2017/19; 
Cantos a Ma-
ria/17)/:Vos-
sos olhos mi-
sericordiosos 

a nós volvei,/  infinitas e genero-
sas graças nos concedei.:/

1. Bondade imensa, ternura e 
paz/ perdão que renova, amor 
que refaz./ Refúgio dos fracos, 
consolo na dor,/ alegre certeza 
de um novo vigor! 

2. Amparo dos filhos a todo mo-
mento,/ na luz, na alegria ou no 
sofrimento./ Mãe tão compas-
siva e misericordiosa/ presença 
constante, fiel, caridosa. 

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, o Divino 
Missionário, nascido da Virgem 
Maria por obra do Espírito Santo, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Reunidos pela Mãe de Fáti-
ma, vivemos a Romaria anual no 
contexto do ano jubilar de ouro da 
Diocese, da pandemia Covid-19 e 
suas consequências, no mês mis-
sionário. A exemplo e com a inter-
cessão de Maria, queremos aten-
der ao chamado de Deus e viver 
com generosidade a missão que 
nos confia, com o devido cuidado 
da vida e da saúde.

P. (...Romaria de  Fátima /  Mês das 
Missões – A vida é missão – “Eis-
-me aqui, envia-me” Is 6,8 / .).

Comunidade em Oração 
Liturgia para a 69ª Romaria de N. Sra. de Fátima/Ano A – 11/10/2020

- 69ª Romaria de Fátima – Com Maria, cuidar da vida e da saúde – “Coragem, tua fé te salvou” (Mt 9,22)
- Mês das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
- Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
Cor litúrgica: BRANCO         Ano 42 - Nº 2477        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Ato penitencial 
P. Com carinho e cuidados de mãe, 

a Virgem do Rosário de Fátima 
nos pede conversão, penitência, 
oração, reparação dos pecados e 
amor à Santíssima Trindade. Pe-
çamos-lhe, com toda a confiança, 
que interceda o perdão de nossas 
faltas junto a Deus, infinitamente 
misericordioso.

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

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

do por misericórdia e compaixão, 
tende piedade de nós.

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

doar sempre e a todos, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, Deus fonte de toda santi-

dade, ...
A. Amém. 

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

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

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

2. Nós vos damos graças/ por vos-
sa imensa glória./ Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor 
Deus, cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do 
mundo,/ tende piedade de nós./ 
Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ acolhei a nossa súplica.

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

P. OREMOS. Senhor nosso 
Deus, concedei-nos sempre 
saúde de alma e de corpo e 
fazei que, pela intercessão 
da sempre Virgem Maria, Se-
nhora de Fátima, superadas 
as dificuldades da pandemia 
e outras do tempo presente, 
gozemos as alegrias eternas. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ano jubilar e Romaria dioce-

sana são oportunidades para lou-
var a Deus pelas maravilhas que 
realiza em nossa vida e de renovar 
nossos compromissos com Ele, na 
confiança de sua graça para nossa 
saúde e no serviço aos outros, a 
exemplo de Maria, nossa Mãe.

1ª Leitura: Lv 25,8-18
L. Leitura do Livro do Levítico
Contarás sete semanas de anos, 

sete vezes sete anos; as sete sema-
nas de anos somarão quarenta e 
nove anos. Então, no dia dez do 
sétimo mês, farás soar o chofar. 
No dia das Expiações fareis soar 
o chofar por toda a vossa terra. 
Declarareis santo o quinquagési-
mo ano e, pela terra, proclama-
reis a remissão a todos os seus 
habitantes. Será para vós um 
jubileu. Cada um de nós voltará 
para sua propriedade, cada um 
voltará para sua família. O quin-
quagésimo ano será para vós 
um ano de jubileu: não semea-
reis, nem colhereis o que brotar 
espontaneamente, nem fareis a 
colheita da videira que ficou sem 
poda. Porque este será para vós 
o santo jubileu. Comereis daqui-
lo que o campo produzir. Neste 
ano do jubileu, cada um de vós 
voltará para sua propriedade. Ao 
venderes a alguém de teu povo 



ou dele comprares, não explo-
res teu irmão. Dele comprarás a 
terra, considerando o número de 
anos decorridos após o jubileu, 
e ele a venderá a ti, consideran-
do os anos de colheita. Quanto 
maior o número de anos restan-
tes, tanto maior será o preço da 
terra. Quanto menor o número 
de anos, tanto menor o seu pre-
ço, pois ele vende a ti de acordo 
com o número de colheitas. Não 
explores ninguém de teu povo. 
Temerás o teu Deus, pois eu, o 
Senhor, sou vosso Deus - Palavra 
do Senhor!

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 90 (91)
S. Em minhas dores, ó Senhor, per-

manecei junto de mim!
A. Em minhas dores, ó Senhor, 

permanecei junto de mim!
S. 1. - Quem habita ao abrigo do 

Altíssimo* e vive à sombra do Se-
nhor onipotente, - diz ao Senhor: 
“Sois meu refúgio e proteção,* 
sois o meu Deus, no qual confio 
inteiramente”. 

2. - Nenhum mal há de chegar perto 
de ti,* nem a desgraça baterá à tua 
porta; - pois o Senhor deu uma or-
dem a seus anjos * para em todos 
os caminhos te guardarem.

3. - Não temerás o terror da noite 
nem a flecha que voa de dia, nem 
a peste que caminha na treva, nem 
a pandemia que devasta todo dia.

4 – Porque a mim se confiou, hei de 
livrá-lo* e protegê-lo, pois meu 
nome ele conhece. – Ao invocar-
-me hei de ouvi-lo e atendê-lo* e 
a seu lado eu estarei em suas do-
res. 

2ª Leitura: 2ª: At 3,1-10.4,5.7-12
L. Leitura do livro dos Atos dos 

Apóstolos
Pedro e João subiam ao templo 

para a oração da hora nona. 
Neste momento, traziam lá um 
homem, Coxo de nascença, que 
todos os dias era colocado à por-
ta do templo, chamada Formo-
sa, para pedir esmolas aos que 
entravam no templo. Quando 
viu Pedro e João entrarem no 
templo, o homem pediu uma es-

mola. Pedro, acompanhado de 
João, olhou bem para ele e disse: 
“Olha para nós!” O homem ficou 
olhando para eles, esperando re-
ceber alguma coisa. Pedro então 
disse: “Não tenho ouro nem pra-
ta, mas o que tenho te dou: em 
nome de Jesus Cristo, o Naza-
reno, levanta-te e anda!” E, to-
mando-o pela mão direita, Pedro 
o levantou. Na mesma a hora, 
os pés e os tornozelos do homem 
ficaram firmes, ele saltou, ficou 
de pé e começou a andar. E en-
trou no templo junto com Pedro 
e João, andando, saltando e lou-
vando a Deus. Todo o povo viu 
o homem andando e louvando a 
Deus. Reconheceram então que 
era ele que pedia esmolas, senta-
do à porta Formosa do templo. E 
ficaram cheios de assombro e de 
admiração pelo que lhe aconte-
cera. No dia seguinte, reuniram-
-se em Jerusalém os seus chefes, 
os anciãos e os escribas. Fizeram 
Pedro e João comparecer diante 
deles. Então, Pedro, pleno do Es-
pirito Santo, disse-lhes: “Chefes 
do povo e anciãos, hoje estamos 
sendo interrogados por termos 
feito o bem a um enfermo, e pelo 
modo como foi curado. Ficai, 
pois sabendo todos vós e todo o 
povo de Israel: este homem está 
curado diante de vós por meio do 
nome de Jesus Cristo, o Nazare-
no que vós crucificastes e a quem 
Deus ressuscitou dos mortos.” 
Palavra do Senhor. 

Evangelho: Lc 1,39-48a  
A. Aleluia..
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-

-se em mim a tua palavra!
A. Aleluia....
A. Aleluia....
L. Todas as gerações me chamarão 

bem-aventurada, porque o Pode-
roso fez em mim grandes coisas.

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

Jesus Cristo segundo Lucas!
A. Glória a Vós, Senhor!
P. Naqueles dias, Maria partiu para 

a região montanhosa, dirigindo-

-se, apressadamente, a uma cida-
de da Judeia. Entrou na casa de 
Zacarias e cumprimentou Isabel. 
Quando Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança pulou no seu 
ventre e Isabel ficou cheia do Es-
pírito Santo. Com um grande gri-
to, exclamou: “Bendita és tu entre 
as mulheres e bendito é o fruto do 
teu ventre!” Como posso merecer 
que a mãe do meu Senhor me ve-
nha visitar? Logo que a tua sau-
dação chegou aos meus ouvidos, 
a criança pulou de alegria no meu 
ventre. Bem-aventurada aquela 
que acreditou, porque será cum-
prido o que o Senhor lhe prome-
teu”. Então Maria disse: “A Mi-
nha alma engrandece o Senhor, e 
o meu Espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador, porque olhou para 
a humildade de sua serva. - Pala-
vra da Salvação.

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. A pandemia motivou muitas pes-
soas a voltarem a rezar e muitas 
famílias a se reunirem em oração, 
que Maria pediu muito em Fátima. 
Por intercessão dela, cuja devoção 
fortalece nossa Diocese, apresen-
temos nossas preces a Deus. 

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

1. Para proclamarmos, com vossa 
e nossa Mãe, as vossas maravi-
lhas em nossa Diocese em seus 50 
anos e para sermos sempre mais 
Igreja de comunhão e participa-
ção, nós vos pedimos, Senhor.

2. Para vencermos, com o auxí-
lio de nossa Mãe Santíssima, as 
consequências da pandemia Co-
vid-19, com permanente cuidado 
com a vida e a saúde, nós vos pe-
dimos.

3. Para que, com a vossa graça e a 
nossa solidariedade, os doentes e 
idosos se sintam fortalecidos na 
esperança e os seus cuidadores 
e profissionais da saúde, revigo-
rados no serviço a eles, nós vos 
pedimos.

4. Para que acolhais com carinho as 
intenções e necessidades de cada 
devoto de Maria que participou 
da nove e participa desta Roma-



ria de forma presencial ou pelos 
meios de comunicação, nós vos 
pedimos:

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

5. Para que recompenseis os cola-
boradores do Seminário e da Ro-
maria por seus serviços e doações, 
nós vos pedimos:

6. Para que nos ajudeis a cultivar o 
espírito missionário e a generosida-
de na realização da missão perma-
nente da Igreja, nós vos pedimos:

7. ...
P. “Ajudai-nos, ó Deus, a com-

preender que a vida é missão, dom 
e compromisso. Que Maria, nossa 
intercessora na cidade, no cam-
po, na Amazônia e em toda parte, 
ajude, cada um de nós, a ser teste-
munhas proféticas do Evangelho, 
numa Igreja sinodal e em estado 
permanente de missão.” Por  Cris-
to, seu Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com a oferta do altar, apre-

sentemos a Deus a penitência, os 
agradecimentos e pedidos dos de-
votos de Fátima e a generosidade 
dos colaboradores do Santuário e 
da Romaria.  

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

2. Nós vamos renovar este sacrifí-
cio de Jesus:/ morte e ressurrei-
ção,/ vida que brotou de sua ofer-
ta na cruz./ Mãe, vem nos ensinar 
a fazer da vida uma oblação:/ 
Culto agradável a Deus/ é fazer a 
oferta do próprio coração. 

P. Ouvi, Senhor, as preces de 
vossos fiéis nesta romaria 
de Fátima no ano jubilar de 
ouro desta Diocese e aceitai 
os dons que Vos apresenta-
mos ao celebrar a memória da 
Virgem Maria, Mãe de Deus, 

para que nossa oferenda vos 
seja agradável e nos traga o 
auxílio da vossa misericórdia. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística III
- Missal, p. 482 

- Prefácio “Bem-aventurada Vir-
gem Maria, saúde dos enfermos 

 (Missas de N. Sra. – Ed. CNBB, 
p. 223-226)

Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, e glorificar o 
vosso nome, ao celebrarmos a 
memória da Santa Virgem Maria. 
Participando de modo admirável 
no mistério do sofrimento, ela 
brilha aos olhos dos enfermos que 
imploram seu auxílio como sinal 
de salvação e celeste esperança. 
Ela prepara os corações dos que 
a veem como exemplo para acei-
tarem a vossa vontade e se iden-
tificarem plenamente com Cristo, 
que, pela sua grande caridade para 
conosco, suportou as nossas do-
res. Por ele, com a multidão dos 
Anjos, que adoram a vossa majes-
tade e se alegram eternamente na 
vossa presença, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

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

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

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

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

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

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

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

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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

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

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

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

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

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

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

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

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

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

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

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

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

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

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

A. Amém. 

Rito de Comunhão 
(Pai nosso/ Or. da Paz/ Fração do pão)

Comunhão
Anim.: No Pão da Altar, temos o 

sustento para realizar o compro-
misso profético da mensagem de 
Fátima de ação no mundo diante 
das injustiças e de todos os fatores 
de exclusão. 

A. (Canto Lit. 2017/18; Cantos a 
Maria/18) 1. Apareceu aos pas-
torinhos, numa gruta da Iria,/ 
sobre uma azinheira, nossa 
mãe, virgem Maria./ O rosário 

em suas mãos e envolvida por 
um manto,/ uma imagem lumi-
nosa de beleza e de encanto. 

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, o sacra-
mento salutar do Corpo e 
Sangue de vosso Filho uni-
gênito que alegres recebemos 
em honra da bem-aventurada 
Virgem Maria, sua Mãe, nesta 
romaria de penitência, louvor 
e compromisso missionário, 
nos cumule com os bens des-
ta vida presente e nos plenifi-
que com os dons eternos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)

Anim.: Que Nossa Senhora de 
Fátima nos ajude a proclamar 
as maravilhas de Deus em nossa 
diocese neste ano jubilar, a cuidar 
bem da saúde e a cultivar o ardor 
missionário.  

A. (Nº 538) Ref. /:Maria, mãe da 
esperança, ensina-nos a cami-
nhar!/ Maria, mãe da esperan-
ça! E faze a gente não desani-
mar!:/ 

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

vos conceda saúde, paz e ardor 
apostólico para serdes missioná-

rios do Reino em vossa família, 
em vossa comunidade e na par-
ticipação nas atividades da Igreja 
onde ela mais deve levar o Evan-
gelho em nossos dias. E que vos 
abençoe Deus Uno e Trino, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. A exemplo de Maria, glorificai 

o Senhor com vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes (a confirmar)
– Segunda-feira, N. Sra. Apare-

cida – Santuário Diocesano de 
Fátima, “Pedalada da Fé”.

- Quinta-feira, 09h, reunião da 
Província Eclesiástica de Passo 
Fundo, em Passo Fundo. 

Domingo, Dia Mundial das Mis-
sões e da Pontifícia Obra da 
Infância Missionária – não ha-
verá a coleta missionária no Rio 
Grande do Sul, que é substituída 
pela aquisição da guirlanda de 
Natal – Festa da Padroeira, Pa-
róquia Santa Teresinha, Estação. 

Leituras:
Dia 12, 2ªf, Nossa Senhora da Con-

ceição Aparecida, Padroeira do 
Brasil, solenidade: Est 5,1b-2; 
7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.
15-16ª; Jo 2,1-11 (Bodas de Caná); 
Dia 13, 3ªf, Gl, 5,1-6; Sl 118(119); 
Lc 11,37-41; Dia 14, 4ªf, S. Calix-
to I: Gl 5,18-25; Sl 1,1-2.3.4.6(R/.
cf.Jo 8,12); Lc 11,42-46; Dia 15, 
5ªf, Sta. Teresa de Jesus: Ef 1,1-
10; Sl 97(98); Lc 11,47-54; Dia 
16, 6ªf, Sta. Edviges e Sta. Marga-
rida Maria Alacoque: Ef 1,11-14; 
Sl 32(33); Lc 12,1-7; Dia 17, Sáb. 
Sto. Inácio de Antioquia: Ef 1,15-
23; Sl 8,2-3a.4-5.6-7; Lc 12,8-12; 
Dia 18, dom. 29º do TC-A, Dia 
Mundial das Missões e da Obra 
Pontifícia da Infância Missioná-
ria: Is 45,1.4-6; Sl 95(96); 1Ts 1,1-
5b; Mt 22,15-21 (O que é de César 
e o que é de Deus).

Procure a guirlanda de Na-
tal na secretaria da Paróquia. 
Pelo custo dela (R$ 5,00), você 
colabora com as coletas do se-
gundo semestre e com a pró-
pria Paróquia.



1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 492) 1. 
Um dia escutei 
teu chamado,/ 
divino recado 
batendo no cora-
ção./ Deixei deste 

mundo as promessas/ e fui bem 
depressa no rumo de tua mão.

Ref. /:Tu és a razão da jornada,/ 
tu és minha estrada, meu guia e 
meu fim./ No grito que vem do 
teu povo,/ te escuto de novo cha-
mando por mim.:/

2. Os anos passaram ligeiro,/ me 
fiz um obreiro do reino de paz 
e amor./ Os mares do mundo 
navego/ e às redes me entrego, 
tornei-me teu pescador.

3. Embora tão fraco e pequeno,/ 
caminho sereno co’a força que 
vem de ti./ A cada momento que 
passa/ revivo esta graça de ser 
teu sinal aqui.

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

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

Pai, que nos enviou seu Filho Je-
sus Cristo “para anunciar a liber-
tação”, com a força do Espírito 
Santo, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: No Dia Mundial das Mis-
sões, louvamos a Deus, a quem 
tudo pertence, pela alegria do 
Evangelho, renovando nosso 
compromisso de anunciá-lo a to-
dos os povos pela ação da Igreja. 
Fazendo de nossa vida uma mis-
são, retribuiremos a Deus que nos 
chama pelo nome e conta conosco 
para realizar seu projeto de amor.

P. (... Dia Mundial das Missões e da 

Obra Pontifícia da Infância Mis-
sionária – Tema: A vida é missão 
- Lema: “Eis-me aqui, envia-me” 
(Is 6,8) / ...).  

Ato penitencial
P. Invoquemos a misericórdia di-

vina por causa de nossas faltas e 
omissões na ação missionária e 
porque nem sempre lhe damos o 
que só a Ele pertence. (pausa)

L. Senhor, que nos chamais a par-
ticipar da missão de anunciar a 
verdadeira libertação a todos os 
povos, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que não julgais segundo 

as aparências, mas segundo a ver-
dade, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que quereis toda auto-

ridade a serviço do povo que vos 
pertence, tende piedade de nós.

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

ria...
A. Amém. 

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

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

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

- Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai, Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós,/ Vós que 
tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

- Vós que estais sentado à direita 

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

P. OREMOS. (Missal, p. 903) Ó 
Deus, quisestes que a vos-
sa Igreja fosse o sacramen-
to da salvação para todas as 
nações, a fim de que a obra 
do Salvador continuasse até 
o fim dos tempos. Despertai 
nos corações dos vossos fiéis 
a consciência de que são cha-
mados a trabalhar pela salva-
ção da humanidade até que de 
todos os povos surja e cresça 
para vós uma só família e um 
só povo. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 29º DTC-

-A, Paulinas-Paulus, 342-344)
Anim.: Toda pessoa é imagem de 

Deus, só a ele pertence e unica-
mente a ele deve adorar. Os im-
postos e o poder público devem 
estar a serviço da vida digna para 
todos. 

1ª Leitura: Is 45,1.4-6
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu 

Ungido: “Tomei-o pela mão para 
submeter os povos ao seu domí-
nio, dobrar o orgulho dos reis, 
abrir todas as portas à sua mar-
cha, e para não deixar trancar 
portões. Por causa de meu servo 
Jacó, e de meu eleito Israel, cha-
mei-te pelo nome; reservei-te, e 
não me reconheceste. Eu sou o 
Senhor, não existe outro: fora de 
mim não há deus. Armei-te guer-
reiro, sem me reconheceres, para 
que todos saibam, do oriente ao 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 29º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 18.10.2020

- A vida e tudo neste mundo pertencem a Deus, a quem também os poderes devem servir
- Dia Mundial das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
- Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
Cor litúrgica: VERDE     Ano 42 - Nº 2478    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



ocidente, que fora de mim outro 
não existe. Eu sou o Senhor, não 
há outro”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 95 (96)
S. Ó família das nações, dai ao Se-

nhor poder e glória! 
A. Ó família das nações, dai ao 

Senhor poder e glória! 
S.1. - Cantai ao Senhor Deus um 

canto novo,* cantai ao Senhor 
Deus, ó terra inteira! - Manifes-
tai a sua glória entre as nações,* 
e entre os povos do universo seus 
prodígios!

2. - Pois Deus é grande e muito 
digno de louvor,* é mais terrível 
e maior que os outros deuses, 
- porque um nada são os deuses 
dos pagãos.* Foi o Senhor e nosso 
Deus quem fez os céus. 

3. - Ó família das nações, dai ao Se-
nhor,* ó nações, dai ao Senhor po-
der e glória, - dai-lhe a glória que 
é devida ao seu nome!* Oferecei 
um sacrifício nos seus átrios.

4. - Adorai-o no esplendor da san-
tidade,* terra inteira, estremecei 
diante dele! - Publicai entre as na-
ções: “Reina o Senhor!” * pois os 
povos ele julga com justiça. 

2ª Leitura: 1Ts 1,1-5b
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Tessalonicenses.
Paulo, Silvano e Timóteo, à Igre-

ja dos tessalonicenses, reunida 
em Deus Pai e no Senhor Jesus 
Cristo: a vós, graça e paz! Da-
mos graças a Deus por todos vós, 
lembrando-vos sempre em nos-
sas orações. Diante de Deus, nos-
so Pai, recordamos sem cessar a 
atuação da vossa fé, o esforço 
da vossa caridade e a firmeza da 
vossa esperança em nosso Se-
nhor Jesus Cristo. Sabemos, ir-
mãos amados por Deus, que sois 
do número dos escolhidos. Por-
que o nosso evangelho não che-
gou até vós somente por meio de 
palavras, mas também mediante 
a força que é o Espírito Santo; 
e isso, com toda a abundância. - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 22,15-21
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Como astros no mundo vós res-

plandeçais, / mensagem de vida 
ao mundo anunciando, / da vida 
a Palavra, com fé, proclameis, / 
quais astros luzentes no mundo 
brilheis.

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, os fariseus fi-

zeram um plano para apanhar 
Jesus em alguma palavra. Então 
mandaram os seus discípulos, 
junto com alguns do partido de 
Herodes, para dizerem a Jesus: 
“Mestre, sabemos que és verda-
deiro e que, de fato, ensinas o ca-
minho de Deus. Não te deixas in-
fluenciar pela opinião dos outros, 
pois não julgas um homem pelas 
aparências. Dize-nos, pois, o que 
pensas: É lícito ou não pagar im-
posto a César?” Jesus percebeu 
a maldade deles e disse: “Hipó-
critas! Por que me preparais uma 
armadilha? Mostrai-me a moeda 
do imposto!” Levaram-lhe então 
a moeda. E Jesus disse: “De quem 
é a figura e a inscrição desta moe-
da?” Eles responderam: “De Cé-
sar”. Jesus então lhes disse: “Dai 
pois a César o que é de César, e a 
Deus o que é de Deus”. - Palavra 
da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, 

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

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

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

Oração dos fiéis
P. No compromisso de fazer da vida 

uma missão, recebida de Deus, a 
quem tudo pertence e que nos ga-
rante sua graça para servi-lo sem 
submeter-nos a outros poderes, 
apresentemos-lhe nossas preces.  

A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da 
messe, escutai a nossa prece.

L. 1. Para que a Igreja, com ardor 
missionário sempre renovado, te-
nha a participação permanente de 
todos no testemunho e no anúncio 
da alegria do Evangelho, nós vos 
pedimos, Senhor: 

2. Para que os missionários e mis-
sionárias, vivendo muitas vezes 
em condições adversas, tenham 
vossa graça na fidelidade no anún-
cio e no testemunho da boa nova 
da salvação, nós vos pedimos:

3. Para que em nossas famílias e 
comunidades surjam muitas vo-
cações missionárias, nós vos pe-
dimos:

4. Para que a Infância e a Adoles-
cência Missionária ajudem crian-
ças e jovens a viverem a alegria 
de participar na ação evangeliza-
dora da Igreja, nós vos pedimos:

5. Para que nossa Diocese, neste 
ano de seu jubileu de ouro, con-
cretize seu Plano da Ação Evan-
gelizadora, para ser Igreja de co-
munhão e participação, em saída, 
rumo à plenitude, nós vos pedi-
mos:

6. Para fortalecermos a ação evan-
gelizadora da Igreja pelo teste-
munho de nossa fé, pela oração e 
pela doação de recursos, nós vos 
pedimos:

7. ... 
P. Com todas as comunidades cató-

licas de  nosso País, rezemos:
A. Deus Pai, Filho e Espírito 

Santo, fonte transbordante da 
missão, ajudai-nos a compreen-
der que a vida é missão, dom e 
compromisso. Que Maria, nos-
sa intercessora na cidade, no 
campo, na Amazônia e em toda 
parte, ajude cada um de nós a 
ser testemunhas proféticas do 
Evangelho, numa Igreja sino-
dal e em estado permanente de 
missão. Eis-nos aqui, Senhor, 
enviai-nos! Amém!



3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Hoje, na apresentação dos 

dons para a eucaristia, oferecemos 
a Deus também nossa disposição 
de participar ativamente da ação 
missionária da Igreja. 

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

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

2. Tanto pão mal repartido, tan-
tas bocas tão famintas./ /:Ah! 
Tão urgente é a partilha, indis-
pensável pra vida.:/

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

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

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

P. (Missal, p. 904) Ó Deus, fazei 
que suba à vossa presença e 
seja aceita a oferenda da Igre-
ja suplicante, que a gloriosa 
paixão do vosso Filho tornou 
agradável para a salvação do 
mundo inteiro. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio “a Igreja reunida pela 
Trindade”

(Missal, p. 435)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Se-
nhor nosso. Quisestes reunir de 
novo, pelo sangue do vosso Filho 
e pela graça do Espírito Santo, os 
filhos dispersos pelo pecado. Vos-
sa Igreja, reunida pela unidade da 
Trindade, é para o mundo o corpo 
de Cristo e o templo do Espírito 
Santo, para a glória da vossa sa-
bedoria. Unidos à multidão dos 

anjos e dos santos, proclamamos 
vossa bondade, cantando (dizen-
do) a uma só voz...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E quando recebermos Pão e Vi-

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

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a N., 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 e todos os santos, que 
na vida souberam amar Cristo e 
seus irmãos.

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

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

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

P. E a nós, que agora estamos reuni-
dos 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/ Fração do Pão)

Comunhão
Anim.: Conscientes da missão re-

cebida no Batismo, buscamos o 
Pão da Vida na mesa do Altar para 
servirmos somente a Deus e não 
aos poderes do mundo.

A. (Cantos a Maria/19) 1. Quando 
teu Pai revelou o segredo a Ma-
ria, que, pela força do Espírito, 
conceberia, a ti, Jesus, ela não 



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

hesitou logo em responder: Fa-
ça-se em mim, pobre serva, o que 
a Deus aprouver! Hoje, imitando 
Maria, que é imagem da Igreja, 
nossa família outra vez te recebe 
e deseja, cheia de fé, de esperan-
ça e de amor, dizer “sim” a Deus:  
Eis aqui os teus servos, Senhor!

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

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

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

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

P. (Missal, p. 904) OREMOS. Ó 
Deus, santificai-nos pela co-
munhão na vossa mesa e fa-
zei que as nações recebam 
com alegria, pelo sacramento 
da vossa Igreja, a salvação 
realizada na cruz. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Todos ser humano é de Deus 
e devemos trabalhar para que to-
dos sejam respeitados com esta 
dignidade, realizando a “missão 
de sempre” da Igreja.  

A. Ref. Eis que eu vou proclamar 
tua vida./ Sim, eu vou anun-
ciar teu amor./ Livre pra poder 
amar./ Feliz por querer te anun-
ciar./ Pronto para escutar quan-
do tua voz me falar!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos chama a reconhe-

cê-lo como Senhor da vida, ao 
respeito a cada irmão e irmã, vos 
livre do domínio de qualquer po-
der e vos torne ardorosos missio-
nários e missionárias. E que vos 
abençoe Deus Criador e Provi-
dente, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do encon-

tro renovador com Cristo ressus-
citado; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes: (a confirmar)
– Seg.-feira, às 09h, reunião das 

coord. paroquiais da Animação 
Bíblico-Catequética, no Centro 
Dioc. de Adm. e Past.; 18h30, 
reunião do Cons. Econômico, no 
mesmo local.

- De sexta-feira a domingo, Esco-
la Catequética do Reg. Sul 3 da 
CNBB, em Porto Alegre e reu-
nião das coordenações dioc. do 
Setor de Animação Bíblico-cate-
quética.

- Domingo, Dia Nacional da Ju-
ventude (DNJ), - “Fraternidade 
e Vida: Dom e Compromisso”, 
inspirado pela Camp. da Frat., e 
o lema “Ouviu e junto com eles 
caminhou” (Lc 24,15-17). Have-
rá live(s) sobre o evento.

Leituras da semana:
Dia 19, 2ªf, Ss. João de Brébeuf, 

Isaac Jogues e Comps. Mts; S. 
Paulo da Cruz: Ef 2,1-10; Sl 
99(100); Lc 12,13-21; Dia 20, 
3ªf, Ef 2,12-22; Sl 84(85); Lc 
12,35-38; dia 21, 4ªf, Ef 3,2-12; 

Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6; Lc 
12,39-48; dia 22, 5ªf, S. João 
Paulo II: Ef 3,14-21; Sl 32(33); 
Lc 12,49-53; dia 23, 6ªf, S. 
João de Capistrano: Ef 4,1-6; 
Sl 23(24); Lc 12,54-59; dia 24, 
sáb, Sto. Antônio Maria Claret: 
Ef 4,7-16; Sl 121(122); Lc 13,1-
9; dia 25, dom. 30º do TC-A: 
Ex 22,20-26; Sl 17(18); 1Ts 
1,5c-10; Mt 22,34-40 (O maior 
mandamento).

Da mensagem do Papa                   
para este Dia das Missões:

Neste ano, marcado pelas tribu-
lações e desafios causados pela 
pandemia do covid-19, o caminho 
missionário de toda a Igreja con-
tinua à luz da palavra que encon-
tramos na narração da vocação 
do profeta Isaías: «Eis-me aqui, 
envia-me» (Is 6, 8). É a resposta, 
sempre nova, à pergunta do Se-
nhor: «Quem enviarei?» (Ibid.). 
Esta chamada provém do coração 
de Deus, da sua misericórdia, que 
interpela quer a Igreja quer a hu-
manidade na crise mundial atual. 
«À semelhança dos discípulos do 
Evangelho, fomos surpreendidos 
por uma tempestade inesperada e 
furibunda. Demo-nos conta de es-
tar no mesmo barco, todos frágeis 
e desorientados mas, ao mesmo 
tempo, importantes e necessários: 
todos chamados a remar juntos, 
todos carecidos de mútuo encora-
jamento. E, neste barco, estamos 
todos. Como os discípulos que, 
a uma só voz, dizem angustiados 
“vamos perecer” (cf. Mc 4, 38), 
assim também nós nos apercebe-
mos de que não podemos conti-
nuar estrada cada qual por conta 
própria, mas só o conseguiremos 
juntos» (Francisco, Meditação na 
Praça de São Pedro, 27/3/2020). 
... Neste contexto, a chamada à 
missão, o convite a sair de si mes-
mo por amor de Deus e do pró-
ximo aparece como oportunidade 
de partilha, serviço, intercessão. 
A missão que Deus confia a cada 
um faz passar do «eu» medroso e 
fechado ao «eu» resoluto e reno-
vado pelo dom de si.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html


1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 483) 
Ref. Eis-me 
aqui, Senhor! 
Eis-me aqui, 
Senhor,/ pra 
fazer tua von-

tade, pra viver do teu amor,/ pra 
fazer tua vontade, pra viver do 
teu amor,/ eis-me aqui, Senhor!

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

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

3. Ponho a minha confiança no 
Senhor./ Da esperança, sou cha-
mado a ser sinal./ Seu ouvido se 
inclinou ao meu clamor/ E, por 
isso, respondi: aqui estou!

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

A. Amém. 
P. A graça e a paz de Deus, o nos-

so Pai, que em seu infinito amor, 
enviou seu Filho para salvar toda 
a humanidade, na comunhão do 
Espírito Santo, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico                                      
e a vida na liturgia 

Anim.: No final do mês das mis-
sões, no Dia Nacional da Juventu-
de, no ano jubilar de ouro de nos-
sa Diocese, com a confiança em 
Deus de superarmos a pandemia 
e suas consequências, renovamos 
nosso amor a Ele e ao próximo, o 
maior mandamento, que resume 
toda a lei e os profetas, centro da 
vida cristã.  

P. (... final do mês das missões – 
Tema: A vida é missão - Lema: 
“Eis-me aqui, envia-me” [Is 
6,8] / Dia Nacional da Juventu-
de (DNJ) - “Fraternidade e Vida: 
Dom e Compromisso”, inspirado 
pela Campanha da Fraternidade, 
e o lema “Ouviu e junto com eles 
caminhou” [Lc 24,15-17] / ...).

Ato penitencial
P. Em seu amor infinito, Deus nos 

criou à sua imagem e semelhança. 
Assim, é de nossa natureza viver-
mos no amor. Porque nem sempre 
lhe correspondemos, especialmen-
te não amando os irmãos e irmãs, 
peçamos que nos perdoe. (Pausa)    

L. Senhor, que nos reunis na comu-
nhão fraterna do amor, tende pie-
dade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que unis toda a Lei e os 

Profetas no mandamento do amor 
ao Pai e aos irmãos, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais partici-

pantes da missão de anunciar e 
testemunhar a todos vosso amor 
redentor, tende piedade de nós.

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

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

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

Ref.: /:Glória a Deus! Glória a 
Deus!/ Glória ao nosso criador!:/

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

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

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

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

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

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 30º DTC-

-A, Paulinas-Paulus, 345-347)
Anim. O amor a Deus se comprova 

no amor ao próximo, testemunha-
do em gestos de bondade, de ser-
viço e de promoção de vida digna 
para todos. 

1ª Leitura: Ex 22,20-26
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Assim diz o Senhor: Não oprimas 

nem maltrates o estrangeiro, pois 
vós fostes estrangeiros na terra 
do Egito. Não façais mal algum 
à viúva nem ao órfão. Se os mal-
tratardes, gritarão por mim, e eu 
ouvirei o seu clamor. Minha có-
lera, então, se inflamará e eu vos 
matarei à espada; vossas mulhe-
res ficarão viúvas e órfãos os vos-
sos filhos. Se emprestares dinhei-
ro a alguém do meu povo, a um 
pobre que vive ao teu lado, não 
sejas um usurário, dele cobrando 
juros. Se tomares como penhor o 
manto do teu próximo, deverás 
devolvê-lo antes do pôr-do-sol. 
Pois é a única veste que tem para 
o seu corpo, e coberta que ele tem 
para dormir. Se clamar por mim, 
eu o ouvirei, porque sou miseri-
cordioso. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 30º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 25.10.2020

- O amor a Deus e ao próximo - maior mandamento, centro da vida cristã
- Mês das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
- Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
Cor litúrgica: VERDE         Ano 42 - Nº 2479       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Salmo: Sl 17 (18)
S. Eu vos amo, ó Senhor, sois mi-

nha força e salvação. 
A. Eu vos amo, ó Senhor, sois mi-

nha força e salvação. 
S. 1. - Eu vos amo, ó Senhor! Sois 

minha força,* minha rocha, meu 
refúgio e Salvador! - Ó meu Deus, 
sois o rochedo que me abriga,* 
minha força e poderosa salvação. 

2. - Ó meu Deus, sois o rochedo 
que me abriga,* sois meu escudo 
e proteção: em vós espero! - Invo-
carei o meu Senhor: a ele a glória! 
* E dos meus perseguidores serei 
salvo!

3. - Viva o Senhor! Bendito seja o 
meu Rochedo! * E louvado seja 
Deus, meu Salvador! - Concedeis 
ao vosso rei grandes vitórias * e 
mostrais misericórdia ao vosso 
Ungido.

2ª Leitura: 1Ts 1,5c-10
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Tessalonicenses. 
Irmãos: Sabeis de que maneira 

procedemos entre vós, para o 
vosso bem. E vós vos tornastes 
imitadores nossos e do Senhor, 
acolhendo a Palavra com a ale-
gria do Espírito Santo, apesar 
de tantas tribulações. Assim vos 
tornastes modelo para todos os 
fiéis da Macedônia e da Acaia. 
Com efeito, a partir de vós, a 
Palavra do Senhor não se divul-
gou apenas na Macedônia e na 
Acaia, mas a vossa fé em Deus 
propagou-se por toda parte. As-
sim, nós já nem precisamos falar, 
pois as pessoas mesmas contam 
como vós nos acolhestes e como 
vos convertestes, abandonando 
os falsos deuses, para servir ao 
Deus vivo e verdadeiro, esperan-
do dos céus o seu Filho, a quem 
ele ressuscitou dentre os mortos: 
Jesus, que nos livra do castigo 
que está por vir. - Palavra do Se-
nhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 22,34-40
A. Aleluia...
L. “Se alguém me ama, guardará a 

minha palavra, e meu Pai o amará, 
e a ele nós viremos”.

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, os fariseus ou-

viram dizer que Jesus tinha feito 
calar os saduceus. Então eles se 
reuniram em grupo, e um deles 
perguntou a Jesus, para experi-
mentá-lo: “Mestre, qual é o maior 
mandamento da Lei?” Jesus res-
pondeu: “‘Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento!’ Esse é o maior e o 
primeiro mandamento. O segundo 
é semelhante a esse: ‘Amarás ao 
teu próximo como a ti mesmo’. 
Toda a Lei e os profetas depen-
dem desses dois mandamentos”. 
- Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
(Fórmula niceno-constantinopo-

litana)
P. Creio em Deus Pai todo-podero-

so, 
A. criador do céu e da terra, de 

todas as coisas visíveis e invi-
síveis. 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 San-
to no seio da Virgem Maria, e se 
fez homem. Também por nós foi 
crucificado sob Pôncio Pilatos; 
padeceu e foi sepultado. Ressus-
citou 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 glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 

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

Oração dos fiéis
P. Com a consciência renovada 

da importância da oração pura e 
verdadeira para superarmos as 
dificuldades da vida como as da 
pandemia, apresentemos nossas 
preces a Deus sempre misericor-
dioso com todos.  

A. Ó Deus de amor, escutai nossa 
súplica

L. 1. Para que a Igreja Católica em 
nosso País exerça com vigor sem-
pre renovado sua missão proféti-
ca, promovendo a dignidade e a 
defesa da vida de todos, nós vos 
pedimos, Senhor:

2. Para que os ministros e todos 
os membros da Igreja anunciem, 
com o testemunho de vida, vosso 
amor misericordioso, nós vos pe-
dimos:

3. Para que os jovens possam rea-
lizar seu protagonismo na Igreja 
e na sociedade na construção do 
mundo novo que desejam, nós vos 
pedimos:

4. Para que os perseguidos por 
causa da fé e da promoção dos 
excluídos sejam sustentados por 
vossa graça e pela solidariedade 
fraterna, nós vos pedimos:

5. Para progredirmos na prática do 
amor, sobretudo com os pobres, 
dependentes químicos, desempre-
gados, os que estão na depressão, 
nós vos pedimos:

6. Para que não faltem políticas pú-
blicas e iniciativas das organiza-
ções da sociedade civil em favor 
dos mais atingidos pela pandemia 
e problemas sociais permanentes, 
nós vos pedimos: 

7. ... 
P. Neste último domingo do mês 

das missões, rezemos a oração 
proposta para ele.

A. Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo, fonte transbordante da 
missão, ajudai-nos a compreen-
der que a vida é missão, dom e 
compromisso. Que Maria, nos-



sa intercessora na cidade, no 
campo, na Amazônia e em toda 
parte, ajude cada um de nós a 
ser testemunhas proféticas do 
Evangelho, numa Igreja sino-
dal e em estado permanente de 
missão. Eis-nos aqui, Senhor, 
enviai-nos! Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação            

das oferendas
Anim.: Os gestos e opções de amor, 

o entusiasmo e o idealismo dos jo-
vens  se tornam agora nossa oferta 
agradável a Deus. 

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

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

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

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

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

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

P. Olhai, ó Deus, com bonda-
de, as oferendas que coloca-
mos diante de vós, e seja para 
vossa glória a celebração que 
realizamos. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circ. III-Missal, 854)
Jesus, caminho para o Pai

P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever 
dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai santo, Senhor do céu e 
da terra, por Cristo, Senhor nos-
so. Pela vossa palavra criastes o 

universo e em vossa justiça tudo 
governais. Tendo-se encarnado, 
vós nos destes o vosso Filho como 
mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir 
seus passos. Ele é o caminho que 
conduz para vós, a verdade que 
nos liberta e ávida que nos enche 
de alegria. Por vosso filho, reunis 
em uma só família os homens e as 
mulheres criados para a glória de 
vosso nome, reunidos pelo sangue 
de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 247) 1. Santo, santo, san-
to, dizem todos os anjos./ Santo, 
santo, santo é o Senhor Jesus!

Ref. Santo, santo, santo é quem 
nos redime:/ Porque meu Deus 
é santo, a terra cheia de sua gló-
ria está!/ Porque meu Deus é 
santo, a terra cheia de sua gló-
ria está./ Céus e terra passarão, 
mas tua palavra não passará!/ 
Céus e terra passarão, mas tua 
palavra não passará!/ Não, não, 
não passará! Não, não, não pas-
sará!

2. Hosana a Jesus Cristo, o Filho 
de Maria!/ Bendito o que vem 
em nome do Senhor!

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

A. O vosso filho permaneça entre 
nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, du-
rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e 

deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, P.A REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!

A. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda! 

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

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

P. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso filho. Fortale-
cei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso papa (...) e o nosso 
bispo (...), com todos os bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o 
vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

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

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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

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

P. Concedei-nos, ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada virgem Maria, com 
os apóstolos e mártires (santo do 
dia ou padroeiro) e todos os san-
tos, vos louvaremos e glorificare-
mos, por Jesus Cristo, vosso filho.  
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém!

Rito de Comunhão
(Pai-Nosso/ Or. da Paz/ Fração do Pão)

Comunhão
Anim.: A comunhão eucarística, 

com outros meios, sustenta nosso 
amor a Deus e aos irmãos e irmãs.  

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

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

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

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

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

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

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

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.:  O amor, o maior mandamen-
to, centro da vida cristã, se concre-
tiza na participação da ação missio-
nária da Igreja, em gestos de solida-
riedade, de serviço, de conforto às 
pessoas com quem vivemos. 

A. (Canto Lit. 2011/13) Ref, Ser-
vir a Vós, ó Deus,/ e aos irmãos 
também;/ amar de coração,/ 
perseverar no bem;/- eis vossa 
lei de Pai,/ eis nossa lei de ir-
mãos/ /:Unir os corações e abrir 
as mãos.:/

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

do Evangelho e testemunhas do 
seu amor no mundo; o Senhor 
Jesus dirija os vossos passos e 
confirme as vossas palavras; o Es-
pírito Santo esteja sobre vós, para 
que, percorrendo os caminhos do 
mundo, possais anunciar a alegria 
do Evangelho.

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

eterno: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Se-

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

A. Graças a Deus. 

Da Mensagem do Papa para o 
Dia Mundial das Missões:

 Celebrar este dia significa também 
reiterar que a oração, a reflexão 
e a ajuda material das vossas 
ofertas são oportunidades para 
participar ativamente na missão 
de Jesus na sua Igreja. A carida-
de manifestada nas coletas das 
celebrações litúrgicas do terceiro 
domingo de outubro tem por ob-
jetivo sustentar o trabalho mis-
sionário, realizado em meu nome 
pelas Obras Missionárias Pontifí-
cias, que acodem às necessidades 
espirituais e materiais dos povos 
e das Igrejas de todo o mundo 
para a salvação de todos.

A Santíssima Virgem Maria, Es-
trela da Evangelização e Con-
soladora dos Aflitos, discípula 
missionária do seu Filho Jesus, 
continue a amparar-nos e a inter-
ceder por nós.

Nota: No Rio Grande do Sul, as 
coletas deste semestre são subs-
tituídas pela guirlanda de Natal, 
à disposição na secretaria paro-
quial, para sua família e para 
brindar outras.

Lembretes: (A confirmar)
 - Segunda-feira, 19h, reunião da 

Coordenação ampliada da Ação 
Evangelizadora, no Centro Dio-
cesano.

- Quarta-feira, das 19h às 22h, es-
tudo sobre Evangelho, no Cen-
tro Diocesano.

- Quinta-feira, das 08h30 às 16h, 
reunião da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano. 

- Domingo - Todos os Santos 

Leituras da semana:
dia 26, 2ªf, Ef 4,32-5,8; Sl 1,1-

2.3.4 e 6; Lc 13,10-17; dia 27, 
3ªf, Ef 5,21-33; Sl 127(128); Lc 
13,18-21; dia 28, 4ªf, Ss. Simão 
e Judas Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 
18(19A); Lc 6,12-19; dia 29, 
5ªf, Ef 6,10-20; Sl 143(144); Lc 
13,31-35; dia 30, 6ªf, Ef 1,1-11; 
Sl 110(111); Lc 14,1-6; dia 31, 
sáb.: Fl 1,18b-26; Sl 41(42); Lc 
14,1.7-11; dia 1º, dom., 31º do 
TC-A: TODOS OS SANTOS: 
Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 
3,1-3; Mt 5,1-12a; (Bem-aven-
turanças).


