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1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 553) Ref. 
Nós somos mui-
tos, mas forma-
mos um só cor-
po, Que é o cor-
po do Senhor, a 

sua Igreja; pois, todos nós par-
ticipamos do mesmo pão da uni-
dade, que é o corpo do Senhor, a 
comunhão.

1. O pão que, reunidos, nós par-
timos, é a participação do corpo 
do Senhor.

2. O cálice por nós abençoado é 
a nossa comunhão no sangue do 
Senhor.

3. À ordem do Senhor obedecen-
do, celebramos a memória da 
nossa redenção.

4. Da ceia do Senhor participan-
do, pelo Espírito seremos uni-
dos num só corpo.

5. Seu Corpo e seu Sangue co-
mungando, sua morte anuncia-
mos, até que Ele venha.

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

A. Amém.
P. A graça de Deus, nosso Pai, o 

amor de Jesus Cristo que nos dá 
seu Corpo e Sangue como alimen-
to e bebida de nossa comunhão, e 
a luz 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.: Nas dificuldades, como as 
causadas pela pandemia, perce-
bemos melhor a força da fé e o 
conforto dos sacramento, espe-
cialmente da Eucaristia. Nesta 
solenidade do Corpo e Sangue de 
Cristo, bendizemos a Deus por 

este grande dom e renovamos 
nosso compromisso de a ele cor-
respondermos. 

P. (... presença real e permanente de 
Cristo – na Diocese, Jubileu euca-
rístico / início do mês das festas 
dos santos populares, / necessida-
de de permanente iniciação a este 
sacramento que sustenta a fé de 
todos / as diversas iniciativas de 
promoção humana, decorrência 
indispensável da Eucaristia, espe-
cialmente a Cáritas e outras obras 
sociais...)

Ato Penitencial
P. Esta solenidade do Corpo de 

Deus ressalta que Cristo se ofe-
rece a si mesmo como alimento e 
permanece conosco na Eucaristia 
para sermos fortes na caminha-
da da vida e superarmos as difi-
culdades, como as da pandemia. 
Peçamos perdão a Deus por nem 
sempre participarmos da celebra-
ção litúrgica e não vivermos a co-
munhão fraterna. 

L. Senhor, que ensinastes muitas 
coisas à multidão faminta e lhe 
providenciastes o pão, tende pie-
dade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos dais vosso Cor-

po como Pão da vida eterna, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais vosso San-

gue, derramado para o perdão dos 
pecados, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.

Glória
A. (Nº 715/H) Ref. Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos 
homens!

1. Glória a Deus nas alturas e 

paz na terra aos homens por ele 
amados./ Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso:

2. Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos,/ Nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória.

3. 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.

4. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica./ 
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós.

5. Só vós sois o Santo, só vós o 
Senhor, só vós o altíssimo, Jesus 
Cristo,/ com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. (Final) 
Amém, amém, amém!

P. OREMOS. Senhor Jesus Cris-
to, neste admirável sacramento 
nos deixastes o memorial da 
vossa paixão; dai-nos venerar 
com tão grande amor o misté-
rio do vosso Corpo e Sangue, 
que possamos colher continua-
mente os frutos da vossa re-
denção. Vós, que viveis e rei-
nais com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade 

do Ssmo. Corpo e Sangue de Cris-
to, Paulinas-Paulus, p. 554-559).

Anim.: Na última Ceia Pascal com 
os discípulos, Cristo nos deu a 
Eucaristia para fazermos memó-
ria permanente da sua doação to-
tal ao Pai no sacrifício da Cruz. 
Celebrando-a, anunciamos sua 
ressurreição e sua vinda gloriosa, 
na esperança da vida eterna. 



1ª Leitura: Ex 24,3-8 
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, Moisés veio e trans-

mitiu ao povo todas as palavras 
do Senhor e todos os decretos. O 
povo respondeu em coro: “Fare-
mos tudo o que o Senhor nos dis-
se”. Então Moisés escreveu todas 
as palavras do Senhor. Levan-
tando-se na manhã seguinte, er-
gueu ao pé da montanha um al-
tar e doze marcos de pedra pelas 
doze tribos de Israel. Em seguida, 
mandou alguns jovens israelitas 
oferecer holocaustos e imolar no-
vilhos como sacrifícios pacíficos 
ao Senhor. Moisés tomou metade 
do sangue e o pôs em vasilhas, e 
derramou a outra metade sobre 
o altar. Tomou depois o livro da 
aliança e o leu em voz alta ao 
povo, que respondeu: “Faremos 
tudo o que o Senhor disse e lhe 
obedeceremos”. Moisés, então, 
com o sangue separado, aspergiu 
o povo, dizendo: “Este é o sangue 
da aliança que o Senhor fez con-
vosco, segundo todas estas pala-
vras”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: 115(116)
S. Elevo o cálice da minha salva-

ção, invocando o nome santo do 
Senhor. 

A. Elevo o cálice da minha salva-
ção, invocando o nome santo do 
Senhor. 

S. 1. - Que poderei retribuir ao Se-
nhor Deus* por tudo aquilo que 
ele fez em meu favor? - Elevo o 
cálice da minha salvação,* invo-
cando o nome santo do Senhor.

2. - É sentida por demais pelo Se-
nhor* a morte de seus santos, seus 
amigos. = Eis que sou o vosso 
servo, ó Senhor,+ que nasceu de 
vossa serva;* mas me quebrastes 
os grilhões da escravidão. 

3. - Por isso oferto um sacrifício de 
louvor,* invocando o nome santo 
do Senhor. - Vou cumprir minhas 
promessas ao Senhor* na presen-
ça de seu povo reunido. 

2ª Leitura: Hb 9,11-15 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Hebreus.

Irmãos: Cristo veio como sumo-sa-
cerdote dos bens futuros. Através 
de uma tenda maior e mais per-
feita, que não é obra de mãos hu-
manas, isto é, que não faz parte 
desta criação, e não com o san-
gue de bodes e bezerros, mas com 
o seu próprio sangue, ele entrou 
no Santuário uma vez por todas, 
obtendo uma redenção eterna. 
De fato, se o sangue de bodes e 
touros, e a cinza de novilhas es-
palhada sobre os seres impuros, 
os santifica e realiza a pureza 
ritual dos corpos, quanto mais 
o Sangue de Cristo purificará 
a nossa consciência das obras 
mortas, para servirmos ao Deus 
vivo, pois, em virtude do espíri-
to eterno, Cristo se ofereceu a si 
mesmo a Deus como vítima sem 
mancha. Para isso, ele é media-
dor de uma nova aliança. Pela 
sua morte, ele reparou as trans-
gressões cometidas no decorrer 
da primeira aliança. E, assim, 
aqueles que são chamados rece-
bem a promessa da herança eter-
na. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. Eu sou o pão vivo descido do 

céu;/ quem deste pão come,/ sem-
pre há de viver.

A. /:Aleluia, aleluia...

Evangelho: Mc 14,12-16.22-26 
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a Vós, Senhor!
P. No primeiro dia dos Ázimos, 

quando se imolava o cordeiro pas-
cal, os discípulos disseram a Je-
sus: “Onde queres que façamos os 
preparativos para comeres a Pás-
coa?” Jesus enviou então dois dos 
seus discípulos e lhes disse: “Ide à 
cidade. Um homem carregando um 
jarro de água virá ao vosso encon-
tro. Segui-o e dizei ao dono da casa 
em que ele entrar: ‘O Mestre man-
da dizer: onde está a sala em que 
vou comer a Páscoa com os meus 
discípulos?’ Então ele vos mostra-
rá, no andar de cima, uma grande 

sala, arrumada com almofadas. Aí 
fareis os preparativos para nós!” 
Os discípulos saíram e foram à 
cidade. Encontraram tudo como 
Jesus havia dito, e prepararam a 
Páscoa. Enquanto comiam, Jesus 
tomou o pão e, tendo pronunciado 
a bênção, partiu-o e entregou-lhes, 
dizendo: “Tomai, isto é o meu cor-
po”. Em seguida, tomou o cálice, 
deu graças, entregou-lhes, e todos 
beberam dele. Jesus lhes disse: 
“Isto é o meu sangue, o sangue 
da aliança, que é derramado em 
favor de muitos. Em verdade vos 
digo, não beberei mais do fruto da 
videira, até o dia em que beberei 
o vinho novo no Reino de Deus”. 
Depois de terem cantado o hino, 
foram para o monte das Oliveiras. 
- Palavra da Salvação.

A. Glória a Vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

A. (Nº 754/A) A/B. Eu sei em 
quem depositei minha confian-
ça!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Preces dos fiéis
P. Agradecidos a Deus pelo dom da 

Eucaristia, memorial da Paixão, 
Morte e Ressurreição de seu Filho 
Redentor, dirijamos-lhe nossas 
preces comunitárias.

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva 
o clamor: escutai nossa prece, 
Senhor.



L. 1. Para que a Igreja anuncie 
vossa Palavra e ofereça o Pão do 
Altar a todos, com ações para não 
faltar o pão da mesa a ninguém, 
especialmente nas consequências 
da pandemia, nós vos pedimos:

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva 
o clamor: escutai nossa prece, 
Senhor.

2. Para que o jubileu eucarístico 
em nossa Diocese neste ano do 
cinquentenário de sua criação nos 
ajude a compreender mais e a vi-
ver melhor o sacramento do altar, 
nós vos pedimos:

3. Para que em cada comunidade 
surjam vocações ao ministério or-
denado e à vida religiosa, nós vos 
pedimos: 

4. Para participarmos da missa, es-
pecialmente no domingo, dia eu-
carístico, nós vos pedimos: 

5. Para vivermos as exigências da 
Eucaristia de vida fraterna, de 
participação na construção de 
uma sociedade justa e do cuidado 
com a vida, nós vos pedimos:

P. Com parte da oração do Con-
gresso Eucarístico Nacional do 
próximo ano, rezemos: Ó Salva-
dor do Mundo,

A. no deserto, Deus Pai alimen-
tou o povo com o maná e prepa-
rou na sua bondade uma mesa 
para o pobre.

P. Fazei que vivamos em vós a co-
munhão e a partilha de nosso pão 
de cada dia, para que não haja ne-
cessitados entre nós.

A. Vós, cheio de compaixão, tomas-
tes o pão, destes graças e o distri-
buístes à multidão com fome.

P. E, para permanecer entre nós o 
sacrifício da Nova Aliança, na 
última ceia, mandastes que o ce-
lebrássemos em memória de vós.

A. Concedei-nos que, ao partici-
par do banquete do vosso Corpo 
e do vosso Sangue e adorando 
vossa presença na Eucaristia, 
continueis a vossa ação, em nós 
e através de nós. Amém.

 3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Colocando no Altar o pão e 

o vinho, frutos da terra e do traba-

lho humano, pela ação do Espírito 
Santo, teremos o Corpo e Sangue 
de Cristo, sustento de nossa fé. 

A. (Nº 457) 1. Ofertas singelas, 
pão e vinho, sobre a mesa co-
locamos, Sinal do trabalho que 
fizemos e aqui depositamos.

Ref. É teu também nosso cora-
ção! /:Aceita, Senhor, a nossa 
oferta Que será depois na certa 
o teu próprio ser.:/

2. Recebe, Senhor, da natureza, 
todo o fruto que colhemos. Re-
cebe o louvor de nossas obras e 
o progresso que fizemos.

3. Sabemos que tudo tem valor 
depois que a terra visitaste. Em-
bora tivéssemos pecado, foi bem 
mais o que pagaste.

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

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

P. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja 
os dons da unidade e da paz, sim-
bolizados pelo pão e pelo vinho 
que oferecemos na sagrada Euca-
ristia. Por Cristo, nosso Senhor!

A. Amém.

Oração Eucarística III
Pref. Ssma. Eucaristia I

(missal, p. 482 e 439)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo Senhor nosso. 
Ele verdadeiro e eterno sacerdote, 
oferecendo-se a vós pela nossa sal-
vação, institui o Sacrifício da nova 
Aliança e mandou que o celebrás-
semos em sua memória. Sua carne, 
imolada por nós, é o alimento que 
nos fortalece. Seu sangue, por nós 
derramado, é a bebida que nos pu-
rifica. Por essa razão, os anjos do 
céu, as mulheres e homens da ter-
ra, unidos a todas as criaturas, pro-
clamamos, jubilosos, vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 758/F) Ref. Santo, santo, san-
to 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.

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: 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. Salvador do mundo, salvai-

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição. 

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

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

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, (N.) 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 N., 
o nosso Bispo N., com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.

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

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

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

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

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

e toda graça.
P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-

to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, 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.: Ao participarmos da mesa 
eucarística, renovemos nossa fé e 
nosso compromisso de comunhão 
permanente com os irmãos e ir-
mãs na Igreja que formamos nes-
ta Diocese em seu ano jubilar de 
ouro, no ano de São José, nosso 
padroeiro, e ano da Família Amo-
ris Laetitia. 

A. (Nº 486) 1. Foi na ceia sagrada, 
banquete festivo de recordação, 
que Jesus tomou o pão, benzeu e 
o partiu e se fez refeição.

Ref. Desde pequenos nós lemos na 
bíblia sagrada que Deus é amor. 
Nós temos fé na palavra de Cris-
to presente no vinho e no pão.

2. Este é o meu corpo dado por 
vós, tomai e comei. Este é o meu 
sangue que, gota por gota, por 
vós derramei.

3. Celebrar esta ceia é recordar a 
paixão do Senhor. Proclamamos 
com fé a nossa esperança na res-
surreição.

4. Pais e filhos se entendem, mui-
to se amam e felizes são. Pois na 
mesa sagrada, todos comungam 
sinal de união.

5. A família cristã tem Deus no 
seu lar, procura o amor; Sempre 
reza, medita, promove a justiça, 
reparte o pão.

6. Cristo vem até nós na Bíblia 
Sagrada e na comunhão. É pre-
sença constante, seja em casa e 
em todo cristão.

OREMOS. Dai-nos, Senhor Je-
sus, possuir o gozo eterno da 
vossa divindade, que já come-
çamos a saborear na terra, pela 
comunhão do vosso Corpo e 
do vosso Sangue. Vós que vi-
veis e reinais com o Pai na uni-
dade do Espírito Santo.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

A. Em cada Missa, mas especial-
mente na de hoje, somos convida-
dos a renovar nossa fé na presença 
real de Cristo na Eucaristia e nos-
so compromisso de testemunhá-
-la na solidariedade fraterna em 
iniciativas de promoção humana, 
como neste tempo de consequên-
cias da pandemia.

A. (Ref. nº 283) O pão da vida, 
a comunhão, nos une a Cristo 
e aos irmãos/ /:e nos ensina a 
abrir as mãos para partir, re-
partir o pão.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos alimentou com o 

Pão do Céu, vos sustente no traba-
lho pelo pão da mesa e sua partilha 
solidária; Ele que vos deu o dom 
na fé no Batismo, a renove conti-
nuamente pela mesa da Palavra e 
da Eucaristia. E que vos abençoe 
o mesmo Deus benigno e fonte de 
amor, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Que a Eucaristia seja vossa for-

ça; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

“A festa de Corpus Christi é um 
mistério de atração a Cristo e 

de transformação nele”
... Precisamente em virtude do 

testamento de amor (de Cristo na 
última Ceia), a comunidade cris-
tã reúne-se todos os domingos, e 
cada dia, em volta da Eucaristia, 
sacramento do Sacrifício reden-
tor de Cristo. E, atraídos pela 
sua presença real, os cristãos 
adoram-no e contemplam-no 
através do sinal humilde do pão 
que se torna o seu Corpo.

... cada celebração eucarística re-
mete para a vida e para as vicis-
situdes concretas da nossa exis-
tência. ...

Portanto, a festa de Corpus Ch-
risti é um mistério de atração a 
Cristo e de transformação nele. 
E é escola de amor concreto, pa-
ciente e sacrificado, como Jesus 
na Cruz. Ensina-nos a ser mais 
hospitaleiros e disponíveis em 
relação a quantos estão em bus-
ca de compreensão, de ajuda e 
de encorajamento, e vivem mar-
ginalizados e sozinhos. (Papa 
Francisco, 03 de junho de 2018)

No site da Diocese, no campo “Hinário 
Litúrgico”, áudio e letra dos cantos de 

cada domingo deste folheto.
No site, também, diversos outros 

campos... Visite a Livraria Diocesana.



1. ACOLHIDA
A. (Nº 352) 1. 
Dom da vida, 
ó Pai celebra-
mos, / na ale-
gria de irmãos 
a cantar. / Por 
teu Filho Jesus, 

te louvamos / e queremos com 
força, aclamar!

Ref. Ó Senhor, nós queremos a vida 
/ por Jesus que se faz nosso irmão/ 
em seu povo, na fé reunido, / na 
partilha do amor e do pão.

2. Dom da vida é o sonho eterno 
/ de Deus Pai que nos fez filhos 
seus; seu projeto é um mundo 
fraterno / e, depois, vida plena 
nos céus.

4. Jesus Cristo por nós deu sua 
vida, / testemunho fiel, bom 
pastor./ A tal gesto também nos 
convida / pelo irmão nos doar-
mos no amor!

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

A. Amém.
P. Que a graça e a força de Cristo 

que tem o poder de Deus contra o 
mal, a luz e a comunhão do Espí-
rito Santo, estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia 

Anim.: Pela fé, a partir do Batis-
mo, fazemos parte da família 
dos discípulos missionários de 
Cristo, que fortalecem sua comu-
nhão fraterna e sua resistência às 
tentações do mal pela celebração 
litúrgica. Seguindo o exemplo dos 
santos e santas, especialmente os 
deste mês, e contando com sua in-
tercessão, louvemos a Deus pelo 
amor e pela vida que nos concede.

P. (...dia de oração pelas vocações 
e da partilha / encontros da Igre-
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ja no RS - Bispos, Superiores dos 
Religiosos e Bispos, As. da Ação 
Evang., nesta semana, em S. Leo-
poldo /  solenidade do Sagr. Cor. 
de Jesus sexta-feira, com recorda-
ção do Ap. da Or. /...)

Ato penitencial 
P. Precisamos sempre retomar 

nossos compromissos com Deus 
e com os irmãos, rejeitando as 
tentações que vêm do espírito do 
mal. Peçamos perdão a Deus por 
escolhas erradas que fazemos e 
por não assumirmos nossa res-
ponsabilidade, culpando os outros 
pelas nossas faltas.  

L. Senhor, que nos dais vossa Lei 
como caminho de vida feliz, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que tendes todo poder 

contra o mal, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais mem-

bros de vossa família pelo cum-
primento da vontade do Pai, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém. 

Glória 
A. (Nº 715/H) Ref. Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos 
homens!

1. Glória a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens por ele 
amados./ Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso:

2. Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos,/ Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

3. 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.

4. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica./ 
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós.

5. Só vós sois o Santo, só vós o 
Senhor, só vós o altíssimo, Jesus 
Cristo,/ com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. (Final) 
Amém, amém, amém!

P. OREMOS. Ó Deus, fonte de 
todo o bem, atendei ao nosso 
apelo e fazei-nos, por vossa 
inspiração, pensar o que é cer-
to e realizá-lo com vossa ajuda.  
PNSrJC.

A. Amém. 

3. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 10º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 595-598).
Anim. Com a força de Deus e a luz 

de sua Palavra, venceremos as 
tentações do mal e fortaleceremos 
a comunhão fraterna da família 
constituída por Cristo em seu amor. 

1ª Leitura: Gn 3,9-15 
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Depois que o homem comeu da 

fruta da árvore, o Senhor Deus 
chamou Adão, dizendo: “Onde 
estás? E ele respondeu: “Ouvi 
tua voz no jardim, e fiquei com 
medo, porque estava nu; e me es-
condi”. Disse-lhe o Senhor Deus: 
“E quem te disse que estavas nu? 
Então comeste da árvore, de cujo 
fruto te proibi comer?” Adão 
disse: “A mulher que tu me des-
te por companheira, foi ela que 
me deu do fruto da árvore, e eu 
comi”. Disse o Senhor Deus à 
mulher: “Por que fizeste isso? “E 
a mulher respondeu: “A serpente 
enganou-me e eu comi”. Então 
o Senhor Deus disse à serpente: 
“Porque fizeste isso, serás mal-
dita entre todos os animais do-
mésticos e todos os animais sel-



vagens! Rastejarás sobre o ventre 
e comerás pó todos os dias da tua 
vida! Porei inimizade entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência 
e a dela. Esta te ferirá a cabeça e 
tu lhe ferirás o calcanhar”.  - Pa-
lavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 129(130) 
S. No Senhor toda graça e reden-

ção!
A. No Senhor toda graça e reden-

ção!
S. 1. - Das profundezas eu clamo a 

vós,* Senhor, escutai a minha voz! 
- Vossos ouvidos estejam bem aten-
tos* ao clamor da minha prece!

2. - Se levardes em conta nossas fal-
tas,* quem haverá de subsistir? - 
Mas em vós se encontra o perdão,* 
eu vos temo e em vós espero.

3. No Senhor ponho a minha espe-
rança,* espero em sua palavra. - 
A minh’alma espera no Senhor* 
mais que o vigia pela aurora.

4. - Espere Israel pelo Senhor,* 
mais que o vigia pela aurora! - 
Pois no Senhor se encontra toda 
graça* e copiosa redenção. - Ele 
vem libertar a Israel* de toda a 
sua culpa.

2ª Leitura: 2Cor 4,13-18 – 5,1 
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Sustentados pelo mesmo 

espírito de fé, conforme o que 
está escrito: “Eu creio e, por isso, 
falei”, nós também cremos e, por 
isso, falamos, certos de que aque-
le que ressuscitou o Senhor Je-
sus nos ressuscitará também com 
Jesus e nos colocará ao seu lado, 
juntamente convosco. E tudo 
isso é por causa de vós, para que 
a abundância da graça em um 
número maior de pessoas faça 
crescer a ação de graças para a 
glória de Deus. Por isso, não de-
sanimamos. Mesmo se o nosso 
homem exterior se vai arruinan-
do, o nosso homem interior, pelo 
contrário, vai se renovando, dia a 
dia. Com efeito, o volume insig-
nificante de uma tribulação mo-
mentânea acarreta para nós uma 
glória eterna e incomensurável. E 

isso acontece, porque voltamos os 
nossos olhares para as coisas invi-
síveis e não para as coisas visíveis. 
Pois o que é visível é passageiro, 
mas o que é invisível é eterno.  De 
fato, sabemos que, se a tenda em 
que moramos neste mundo for 
destruída, Deus nos dá uma outra 
moradia no céu que não é obra de 
mãos humanas, mas que é eterna. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. O príncipe deste mundo agora 

será expulso; e eu, da terra levan-
tado, atrairei todos a mim mesmo. 

A. /:Aleluia, ... 

Evangelho: Mc 3,20-35 
P. O Senhor esteja convosco. / A. 

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

Jesus Cristo, escrito por Marcos. 
/ A. Glória a vós, Senhor! 

P. Naquele tempo, Jesus voltou para 
casa com os seus discípulos. E de 
novo se reuniu tanta gente que eles 
nem sequer podiam comer. Quando 
souberam disso, os parentes de Je-
sus saíram para agarrá-lo, porque 
diziam que estava fora de si. Os 
mestres da Lei, que tinham vindo 
de Jerusalém, diziam que ele esta-
va possuído por Belzebu, e que pelo 
príncipe dos demônios ele expul-
sava os demônios. Então Jesus os 
chamou e falou-lhes em parábolas: 
“Como é que Satanás pode expul-
sar a Satanás? Se um reino se divi-
de contra si mesmo, ele não poderá 
manter-se. Se uma família se divide 
contra si mesma, ela não pode man-
ter-se. Assim, se Satanás se levanta 
contra si mesmo e se divide, não po-
derá sobreviver, mas será destruído. 
Ninguém pode entrar na casa de um 
homem forte para roubar seus bens, 
sem antes o amarrar. Só depois po-
derá saquear sua casa. Em verdade 
vos digo: tudo será perdoado aos 
homens, tanto os pecados, como 
qualquer blasfêmia que tiverem 
dito. Mas quem blasfemar contra o 
Espírito Santo, nunca será perdoa-
do, mas será culpado de um peca-
do eterno”. Jesus falou isso, porque 
diziam: “Ele está possuído por um 

espírito mau”.  Nisso chegaram sua 
mãe e seus irmãos. Eles ficaram do 
lado de fora e mandaram chamá-lo. 
Havia uma multidão sentada ao re-
dor dele. Então lhe disseram: “Tua 
mãe e teus irmãos estão lá fora à tua 
procura”. Ele respondeu: “Quem 
é minha mãe, e quem são meus ir-
mãos?” E olhando para os que es-
tavam sentados ao seu redor, disse: 
“Aqui estão minha mãe e meus ir-
mãos. Quem faz a vontade de Deus, 
esse é meu irmão, minha irmã e mi-
nha mãe”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, 
creio, Senhor, mas aumentai 
meu ardor, minha fé!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso,/ criador do céu e da terra./ E 
em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,/ que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Oração dos fiéis
P. Peçamos a Deus a força de re-

sistir às tentações enganadoras do 
espírito do mal e a docilidade ao 
Espírito Santo para realizarmos o 
que é justo e verdadeiro.

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o cla-
mor: escutai nossa prece, Senhor.

L. 1. Para que a Igreja anuncie e 
testemunhe a todos a Boa Nova 
da Salvação e a alegria de parti-
cipar da nova família formada em 
Cristo, nós vos pedimos: 

2. Para sentir-nos felizes e compro-
metidos com a Igreja que formamos 
nesta Diocese de Erexim em seu ano 
jubilar de ouro, nós vos pedimos: 



3. Para que a devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus, cuja solenida-
de transcorre sexta-feira, renove 
nossas famílias e as ajude a viver o 
perdão e a união, nós vos pedimos:

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o cla-
mor: escutai nossa prece, Senhor.

4. Para que a ternura do Coração de 
vosso Filho nos faça viver rela-
ções misericordiosas para superar 
toda violência, nós vos pedimos:

5. Para que as celebrações dos san-
tos deste mês fortaleçam os laços 
da amizade e multipliquem os 
gestos de solidariedade fraterna, 
nós vos pedimos: 

6. Para que, com o compromisso de 
cada um e de todos, com as ações 
das entidades sociais e das instân-
cias governamentais, possamos 
superar logo as consequências da 
pandemia, nós vos pedimos:  

7. ... 
P. Nós vos agradecemos, ó Deus, 

porque nos indicais o caminho do 
bem, nos fortaleceis com vossa gra-
ça para segui-lo e nos acolheis se 
dele nos desviamos e a Vós retor-
namos. Ajudai-nos a realizar sem-
pre a vossa vontade e assim sermos 
da família reunida por vosso Filho 
Jesus Cristo que vive convosco na 
unidade do Espírito Santo.

A. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: De frutos da terra e de nosso 

trabalho, fazemos nossa oferta a 
Deus que nos liberta de todo mal. 

(Nº 446) Ref. Neste pão e neste 
vinho o suor de nossas mãos: o 
trabalho e a justiça para todos 
os irmãos.

1. Ofertamos, ó Senhor, os sofri-
mentos dos pequenos e dos po-
bres, teus amados, dos que lutam 
a procura de trabalho, das crian-
ças e anciãos abandonados.

2. Ofertamos a firmeza e a coragem 
dos que lutam em favor dos opri-
midos, dos famintos e sedentos 
de justiça e que são por tua causa 
perseguidos.

3. Ofertamos, ó Senhor, toda a 
certeza na vitória do amor sobre 
o pecado. Tua luz há de brilhar, 

vencendo a treva, sobre o mundo 
convertido e renovado.

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

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

P. Senhor nosso Deus, vede nossa 
disposição em vos servir e acolhei 
nossa oferenda, para que este sa-
crifício vos seja agradável e nos 
faça crescer na caridade. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circ. III

Jesus, caminho p/ o Pai
(Missal, p. 854)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai santo, Senhor do céu e da ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 
vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos des-
tes o vosso Filho como mediador. 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus pas-
sos. Ele é o caminho que conduz 
para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. 
Por vosso Filho, reunis em uma 
só família os homens e mulhe-
res, criados para a glória de vosso 
nome, redimidos pelo sangue de 
sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 758/M) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam vossa 
glória. Hosana, hosana, hosana 
nas alturas. Bendito o que vem 
em nome do Senhor. Hosana, 
hosana, hosana nas alturas.

P. Na verdade, vós sois santo e 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 reuni-
mos por seu amor. Como outrora 
aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, 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 RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

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

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

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
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imagem de vosso Filho. Fortale-
cei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa N. e o nosso 
Bispo N., com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o 
vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

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

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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

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

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

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda 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 percorrermos com fir-

meza e perseverança o caminho 
que nos indica, Cristo nos alimen-
ta com o Pão da Vida. Revigora-
dos por ele, resistiremos à tenta-
ção de seguir outras propostas de 
vida.

A. (507) 1. Os irmãos se sentam 
à mesma mesa; sabem dialogar 
com toda a franqueza.

Ref. /:São filhos do mesmo Pai, 
com sangue da mesma cor, her-
deiros do mesmo céu, nascidos 
do mesmo amor.:/

4. Os irmãos celebram na mesma 
igreja, rezam de mãos unidas: 
“Deus nos proteja!”

6. Os irmãos convivem na mesma 
terra, sabem se respeitar, ja-
mais fazem guerra.

7. Os irmãos confiam num só Se-
nhor e testemunham com fé a lei 
do amor.

8. Os irmãos se ajudam em cada dia  
e se reúnem no altar da eucaristia. 

9. Os irmãos praticam fraterni-
dade, dão-se as mãos no meio 
das dificuldades.

P. OREMOS! Ó Deus, que curais 
nossos males, agi em nós por 
esta Eucaristia, libertando-nos 
das más inclinações e orien-
tando para o bem a nossa vida. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso) 

Anim. Quem anuncia com vigor o 
Evangelho de Jesus, denunciando 
a mentira e a injustiça, pode ser 
desmoralizado como Jesus. Que 
nos mantenha fiéis à sua Palavra.

A. (Nº 541) Ref. /:Ide anunciar 
minha paz, ide sem olhar para 
trás! Estarei convosco e serei 
vossa luz na missão!:/

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

olhar e vos dê forças para perma-
necerdes fiéis a Ele nas tentações 
da vida e nas incompreensões na 
prática do bem. E vos abençoe 
Deus todo-poderoso e fonte da 
vida, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Proclamai que Cristo vence to-

dos os males; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes: (a confirmar)
- Seg.-feira, das 13h30 às 16h30, 

enc. das coord. par. da Animação 

Bíblico-catequética, local a ser 
definido.

- De seg. a sexta-feira, Encontro 
dos Bispos, Provinciais e As. 
Reg. da Ação Evang. do Sul 3 da 
CNBB, no Centro de Esp. Cristo 
Rei (CECREI), S. Leopoldo.

-Sexta-feira, Sagr. Cor. de Jesus.
- Sáb., jantar italiano comemora-

tivo aos 78 anos de par. e 19 do 
município de Paulo Bento.

- Domingo, 11º TC-B – Início da 
36ª Semana Nac. do Migrante 
(Migração e Diálogo - “Quem 
bate à nossa Porta?); Dia maria-
no e vocac. no Sant. de Fátima no 
ano jubilar de ouro da Diocese.

Leituras da semana:
dia 07, 2ªf, 2Cor 1,1-7; Sl 33 (34); 

Mt 5,1-12; dia 08, 3ªf, 2Cor 
1,18-22; Sl 1118(119); Mt 5,13-
16; dia 09, 4ªf, S. José de An-
chieta: 2Cor 3,4-11; Sl 98(99); 
Mt 5,17-19; dia 10, 5ªf, 2Cor 
3,15-4,1.3-6; Sl 84(85); Mt 5,20-
26; dia 11, 6ªf, SAGR. COR. 
DE JESUS: Os 11,1.3-4.8c-9; 
Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.3); Ef 3,8-
12.14-19; Jo 19,31-37; dia 12, 
sáb., Imac. Cor. de Maria: Is 
61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-
7 8abcd (R.cf. 1a); Lc 2,41-51; 
dia 13, dom., 11º DO TC-B: Ez 
17,22-24; Sl 91(92); 2Cor 5,6-
10; Mc 4,26-34; (A semente e o 
grão de mostarda).

Hino do Jubileu de Ouro
da Diocese de Erexim

Pe. José Carlos Sala
Ref. É tempo de 
graças, Senhor, 
é tempo de glória 
e louvor! Igreja 
diocesana que ce-

lebra sua história percorrida:  
‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, ger-
minou e deu bons frutos. Cele-
brando o jubileu, que aumente 
em todos nós a fé e o ardor: 
‘Caminha conosco, Senhor!’ 

2. Lideranças trabalharam, e à 
missão se entregaram. Cele-
brando o jubileu, que aumen-
te em todos nós a fé e o ardor: 
‘Caminha conosco, Senhor!’



1. RITOS INICIAIS 
A. (349) 1. 
Dentro de nos-
sa vida, viemos 
celebrar, nesta 
assembleia re-
unida, teu povo 
quer se encon-
trar.

Ref./: Bendito sejas, ó Deus que 
nos reuniste no amor de Cristo.:/ 

1. Dentro de nossa história, vie-
mos celebrar, juntos fazemos me-
mória, teus feitos vamos lembrar.

2. Dentro de nosso tempo, viemos 
escutar tua Palavra de vida, que 
faz o tempo mudar.

3. Dentro de nossa luta, viemos 
procurar / Pão que nos fortale-
ce, que a vida vai transformar.

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

A. Amém.
P. O Deus da vida, que em seu filho 

Jesus nos manifesta o seu amor 
e pela ação do Espírito Santo re-
nova nossa esperança, esteja con-
vosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Com sua graça, Deus faz cres-
cer o Reino pelo trabalho de pessoas 
simples que nele confiam, assim 
como de pequenas mudas e semen-
tes faz surgir grandes árvores e ex-
tensas plantações. Todos podemos 
produzir muitos frutos neste mundo, 
no qual peregrinamos, como nos 
lembra a realidade do migrante, cuja 
semana estamos iniciando. 

P. (...Início da 36ª Semana Nacional 
do Migrante [Migração e Diálogo 
e “Quem bate à nossa Porta?]; / 
festas de Santo Antonio e de ou-
tros santos populares... / encontro 
vocacional, sexta-feira, no Semi-
nário N. Sra. de Fátima)

Ato penitencial 
P. Deus conta conosco para semear 

a semente do Reino e fazê-la dar 
frutos abundantes. Peçamos perdão 
se nem sempre realizamos o que 
espera de nós e se não valorizamos 
as maravilhas que realiza com os 
pequenos e fracos, que não contam 
segundo os critérios do mundo. 

L. Senhor, que escolheis os fracos 
para confundir os fortes, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que exaltais os humildes 

e humilhais os orgulhosos, tende 
piedade de nós.  

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que não olhais as apa-

rências, mas a disposição do cora-
ção, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém

Glória
A. (Nº 723) Ref. /:Glória a Deus 

na imensidão e paz na terra ao 
homem, nosso irmão.:/

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, força da-
queles que esperam em vós, 
sede favorável ao nosso apelo, 
e como nada podemos em nossa 
fraqueza, dai-nos sempre o so-
corro da vossa graça, para que 
possamos querer e agir confor-
me vossa vontade e seguindo os 
vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA                                                                                                                                          
(Lecionário Dominical, 11º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, 599-601)
Anim. Na confiança absoluta em 

Deus e dedicação total, com ações 
simples e recursos limitados, os 
discípulos missionários de Cristo 
fazem crescer o Reino de justiça 
e de amor.

1ª Leitura: Ez 17,22-24 
L. Leitura do Livro de Ezequiel.
Assim diz o Senhor Deus: “Eu 

mesmo tirarei um galho da copa 
do cedro, do mais alto de seus 
ramos arrancarei um broto e o 
plantarei sobre um monte alto 
e elevado. Vou plantá-lo sobre 
o alto monte de Israel. Ele pro-
duzirá folhagem, dará frutos e 
se tornará um cedro majestoso. 
Debaixo dele pousarão todos os 
pássaros, à sombra de sua rama-
gem as aves farão ninhos. E to-
das as árvores do campo saberão 
que eu sou o Senhor, que abai-
xo a árvore alta e elevo a árvore 
baixa; faço secar a árvore verde 
e brotar a árvore seca. Eu, o Se-
nhor, digo e faço”. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 91(92)
S. Como é bom agradecermos ao 

Senhor. 
A. Como é bom agradecermos ao 

Senhor. 
S. 1. - Como é bom agradecermos 

ao Senhor* e cantar salmos de lou-
vor ao Deus Altíssimo! - Anunciar 
pela manhã vossa bondade,* e o 
vosso amor fiel, a noite inteira.

2. - O justo crescerá como a pal-
meira,* florirá igual ao cedro que 
há no Líbano; - na casa do Senhor 
estão plantados,* nos átrios de 
meu Deus florescerão.

3. - Mesmo no tempo da velhice 
darão frutos,* cheios de seiva e 
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de folhas verdejantes; - e dirão: 
“É justo mesmo o Senhor Deus:* 
meu Rochedo, não existe nele o 
mal!”

2ª Leitura: 2 Cor 5,6-10 
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: 
Estamos sempre cheios de con-

fiança e bem lembrados de que, 
enquanto moramos no corpo, so-
mos peregrinos longe do Senhor; 
pois caminhamos na fé e não na 
visão clara. Mas estamos cheios 
de confiança e preferimos deixar 
a morada do nosso corpo, para ir 
morar junto do Senhor. Por isso, 
também nos empenhamos em ser 
agradáveis a ele, quer estejamos 
no corpo, quer já tenhamos dei-
xado essa morada. Aliás, todos 
nós temos de comparecer às cla-
ras perante o tribunal de Cristo, 
para cada um receber a devida 
recompensa – prêmio ou castigo 
– do que tiver feito ao longo de 
sua vida corporal. 

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus. 
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, 

alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, 
alê, aleluia!:/ S. Semente é de 
Deus a Palavra, o Cristo é o se-
meador; todo aquele que o encon-
tra, vida eterna encontrou. 

A. Alê, alê....

Evangelho: Mc 4,26-34 
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus disse à mul-

tidão: “O Reino de Deus é como 
quando alguém espalha a semente 
na terra. Ele vai dormir e acorda, 
noite e dia, e a semente vai germi-
nando e crescendo, mas ele não 
sabe como isso acontece. A terra, 
por si mesma, produz o fruto: pri-
meiro aparecem as folhas, depois 
vem a espiga e, por fim, os grãos 
que enchem a espiga. Quando as 
espigas estão maduras, o homem 
mete logo a foice, porque o tempo 
da colheita chegou”.  E Jesus con-
tinuou: “Com que mais poderemos 

comparar o Reino de Deus? Que 
parábola usaremos para represen-
tá-lo? O Reino de Deus é como um 
grão de mostarda que, ao ser se-
meado na terra, é a menor de todas 
as sementes da terra. Quando é se-
meado, cresce e se torna maior do 
que todas as hortaliças, e estende 
ramos tão grandes, que os pássa-
ros do céu podem abrigar-se à sua 
sombra”. Jesus anunciava a Pala-
vra usando muitas parábolas como 
estas, conforme eles podiam com-
preender. E só lhes falava por meio 
de parábolas, mas, quando estava 
sozinho com os discípulos, explica-
va tudo. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé 

A. (Nº 755) S. Creio em um só 
Deus,

A. Pai todo-poderoso, criador do 
céu e da terra,/ de todas as coi-
sas visíveis e invisíveis./

S. Creio em um só Senhor,
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito 

de Deus,/ nascido do Pai antes 
de todos os séculos:/

S. Deus de Deus, luz da luz,
A. Deus verdadeiro de Deus ver-

dadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai./

S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, e para nos-

sa salvação, desceu dos céus:/ e 
se encarnou pelo Espírito Santo 
no seio da Virgem Maria, e se 
fez homem./

S. Também por nós, por nós
A. foi crucificado sob Pôncio Pi-

latos; padeceu e foi sepultado./ 
Ressuscitou ao terceiro dia, con-
forme as Escrituras,/

S. e subiu aos céus,
A. 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./

S. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e pro-

cede do Pai e do Filho;/ e com 
o Pai e o Filho é adorado e glo-
rificado: ele que falou pelos pro-
fetas./

S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostó-

lica./ Professo um só batismo 

para a remissão dos pecados./
S. E espero a ressurreição
A. e espero a ressurreição dos 

mortos/ e a vida do mundo que 
há de vir./ Amém! Amém!

Oração dos fiéis 
P. A Deus que faz dar bons e abun-

dantes frutos a todas as inciativas 
em favor do seu Reino, por meno-
res que sejam, apresentemos nos-
sas preces comunitárias. 

A. Ó Deus de bondade, atendei 
nossa súplica.

L. 1. Para que a Igreja lance com 
ardor a semente da vossa Palavra 
em todos os ambientes culturais 
da realidade atual na certeza de 
que vossa graça a fará dar muitos 
frutos, nós vos pedimos:

2. Para valorizarmos e promover-
mos as pequenas iniciativas de 
evangelização e promoção hu-
mana a fim de que resultem em 
grandes realizações de vida para 
todos, nós vos pedimos:

4. Pelos que passam pela experiência 
da angústia e desânimo especial-
mente pelas consequências da Co-
vid-19, para que renovem sua espe-
rança na vossa graça e na solidarie-
dade fraterna, nós vos pedimos:

5. ...
P. Iniciamos a 36ª Semana Nacional 

do Migrante, com o tema Migra-
ção e Diálogo e lema “Quem bate 
à nossa Porta? Rezemos parte da 
oração do Papa Francisco inspira-
da em São José. - “Pai, confiastes 
a São José o que tínheis de mais 
precioso: 

A. o Menino Jesus e sua mãe, 
para os proteger de perigos e 
ameaças dos malvados.

P. Tendo ele provado o sofrimento 
de quem foge por causa do ódio 
dos poderosos,

A. fazei que possa confortar e 
proteger todos os irmãos e ir-
mãs que, forçados por guerras, 
pobreza e carências, deixam a 
sua casa e a sua terra rumo a 
lugares mais seguros.

P. Ajudai-os, pela sua intercessão, 
a terem força para prosseguir, 
conforto na tristeza, coragem na 
provação.

A. Dai a quem os recebe um pou-
co da ternura deste pai justo e 



sábio, que amou Jesus como um 
verdadeiro filho e amparou Ma-
ria ao longo do caminho.

P. Nós Vo-lo pedimos por Jesus 
Cristo, vosso Filho, que São José 
salvou fugindo para o Egito, e por 
intercessão da Virgem Maria, a 
quem ele amou como esposo fiel 
segundo a vossa vontade.”

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. A Deus que engrandece e faz 

dar frutos o que é feito com amor, 
apresentemos nossos dons. 

A. (Nº 436) 1.És bendito, Deus 
ternura / pelo pão que, com far-
tura nos concedes cada dia. / 
Pelo vinho que alegra quem fes-
teja e quem celebra, / pelo amor 
que nos recria.

Ref. Abençoa, ó Pai de bondade 
/ a oferenda que o povo te traz, 
nosso esforço de fraternidade, /
nossa fome de pão e de paz.

3. Onde há tantos excluídos, / so-
litários, esquecidos nós quere-
mos construir /nova terra pro-
metida onde todos tenham vida, 
/ todos saibam repartir.

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

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

P. Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres hu-
manos e os renovais pelo sacra-
mento, fazei que jamais falte este 
sustento ao nosso corpo e à nossa 
alma. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circ. II

Deus conduz a Igreja
pelo caminho da salvação

(Missal, p. 848)
P. Na verdade, é justo e necessá-

rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai santo, criador 
do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabe-
doria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto o vosso povo 

de Israel. Hoje, com a luz e a força 
do Espírito Santo, acompanhais 
sempre a vossa Igreja, peregrina 
neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felici-
dade perfeita em vosso reino. Por 
esta razão, também nós, com os 
anjos e santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

A. (Nº 758/O) Santo, santo, santo, 
Senhor, Deus do universo!

O céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória. Hosana, 
hosana nas alturas! Hosana, ho-
sana nas alturas! Hosana, hosa-
na nas alturas! Hosana! Bendi-
to aquele que vem em nome do 
Senhor!

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 reuni-
mos por seu amor. Como outrora 
aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós. 

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

P. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem 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 tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!

A. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. 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 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. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nosso 
papa (...) e o nosso bispo (...) com 
todos os bispos, presbíteros, diá-
conos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e ale-
gria e caminhar com fé e esperan-
ça 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 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 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!



Romualdo: 2Cor 12,1-10; Sl 
33(34); Mt 6,24-34; dia 20, 
dom., 12º do TC-B. Jó 38,1.8-
11; Sl 106(107); 2Cor 5,14-17; 
Mc 4,35-41 (Jesus acalma o mar 
em tempestade). 

Lembretes:
 - Até domingo, 36ª Semana Nac. 

do Migrante, com o tema: Mi-
gração e Diálogo e lema “Quem 
bate à nossa Porta?. 

- Terça-feira, 07h30, Dom Adi-
mir, participação na reunião da 
Comissão Reg. de Presbíteros na 
sede da CNBB em Porto Alegre; 
13h30, de forma virtual, reunião 
da Cáritas, para todas as paró-
quias; 19h, reunião da Área Past. 
de Getúlio Vargas, em Estação. 

- Sexta-feira, das 09h às 15h, en-
contro vocacional, no Sem. N. 
Sra. de Fátima; Dom Adimir, 
visita administrativa na sede par. 
Sta. Teresinha, Estação. 

- Domingo – 12º DTC-B – 36º 
Dia Nac. do Migrante; Aniver-
sário de ordenação episcopal 
de Dom Adimir Antonio Mazali 
(2020); 09h, Dom Adimir, missa 
na Cde. S. João Batista, Quatro 
Irmãos, Par. Sagr. Cor. de Jesus, 
Paulo Bento, com festa do pa-
droeiro e bênção de inauguração 
do salão comunitário.

Hino do Jubileu de Ouro da 
Diocese de Erexim

Pe. José Carlos Sala
Ref. É tempo de 
graças, Senhor, 
é tempo de glória 
e louvor! Igreja 
diocesana que ce-

lebra sua história percorrida:  
‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, ger-
minou e deu bons frutos. Cele-
brando o jubileu, que aumente 
em todos nós a fé e o ardor: 
‘Caminha conosco, Senhor!’ 

2. Lideranças trabalharam, e à 
missão se entregaram. Cele-
brando o jubileu, que aumen-
te em todos nós a fé e o ardor: 
‘Caminha conosco, Senhor!’ 

Papa Francisco
na Fratelli Tutti sobre migrações 
37. ... na propaganda dalguns re-

gimes políticos populistas como 
em abordagens económico-libe-
rais, defende-se que é preciso 
evitar a todo o custo a chegada 
de pessoas migrantes. .... Muitos 
fogem da guerra, de persegui-
ções, de catástrofes naturais. Ou-
tros, com pleno direito, “andam 
à procura de oportunidades para 
si e para a sua família. Sonham 
com um futuro melhor, e dese-
jam criar condições para que se 
realize”.[ Exort. ap. pós-sinodal 
Christus vivit, 91]

38. Infelizmente, outros são 
“atraídos pela cultura ocidental, 
nutrindo por vezes expetativas 
irrealistas que os expõem a pe-
sadas decepções. Traficantes 
sem escrúpulos, frequentemente 
ligados a cartéis da droga e das 
armas, exploram a fragilidade 
dos imigrantes, que, ao longo 
do seu percurso, muitas vezes 
encontram a violência, o tráfico 
de seres humanos, o abuso psi-
cológico e mesmo físico e tri-
bulações indescritíveis”. [Ibid., 
92.] As pessoas que emigram 
“experimentam a separação do 
seu contexto de origem e, mui-
tas vezes, também um desenrai-
zamento cultural e religioso. A 
fratura tem a ver também com 
as comunidades de origem, que 
perdem os elementos mais vi-
gorosos e empreendedores, e as 
famílias, particularmente quan-
do emigra um ou ambos os pro-
genitores, deixando os filhos no 
país de origem”.[Ibid., 93] Por 
conseguinte, também deve ser 
“reafirmado o direito a não emi-
grar, isto é, a ter condições para 
permanecer na própria terra”.[ 
Bento XVI, Mensagem para o 
99º Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado em 2013]
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Com o Pão da Vida que 

Cristo nos dá,  teremos forças para 
realizar aquilo que não consegui-
ríamos só por nossas condições. 

A. (N º 522) 1. Toda semente é um 
anseio de frutificar e todo o fruto 
é uma forma de a gente se dar.

Ref. /:Põe a semente na terra, não 
será em vão. Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão.:/

2. Toda a palavra é um anseio de 
comunicar, e toda a fala é uma 
forma de a gente se dar.

3. Todo tijolo é um anseio de edifi-
car, e toda a obra é uma forma 
de a gente se dar.

P. OREMOS! Ó Deus, esta comu-
nhão na Eucaristia prefigura a 
união dos fiéis em vosso amor; 
fazei que realize também a co-
munhão na vossa Igreja. Por 
Cristo, nosso Senhor.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: O crescimento do Reino do 
bem, da verdade e da justiça se dá 
pela ação de Deus. mas precisa 
de nossa participação generosa e 
plena. 

A. (Nº 542) Ref. /:E pelo mundo 
eu vou, cantando teu amor,/ pois 
disponível estou para seguir-te, 
Senhor!:/

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

faça frutificar as obras de vossas 
mãos. E que vos abençoe Deus 
Criador e Providente, Pai e Filho 
e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Cristo 

Ressuscitado. Ide em paz e que o 
Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 14 2ªf: 2Cor 6,1-10; Sl 

97(98); Mt 5,38-42; dia 15, 3ªf: 
2Cor 8,1-9; Sl 145(146); Mt 
5,43-48; dia 16, 4ªf: 2Cor 9,6-
11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-18 
; dia 17, 5ªf: 2Cor 11,1-11; Sl 
110(111); Mt 6,7-15; dia 18, 6ªf: 
2Cor 11,18.21b-30; Sl 33(34); 
Mt 6,19-23; dia 19, sáb., S. 



1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 335) 1. 
Abre, Senhor, 
os meus lábios, 
pois quero en-
toar a canção 

que vem da fonte da vida, e 
toma o meu coração.

Ref. Abre, Senhor, os meus lábios 
e toma o meu coração.

2. Tu és rochedo que salva nas 
águas do mar desta vida. É teu 
o abismo profundo, é tua a mon-
tanha infinita.

5. Quando a vida se torna deserto 
de dura aflição; que nós possamos 
ouvir-te, mostrando-nos a direção.

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

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

nosso Pai, e de Cristo, nosso irmão, 
que caminha conosco em nossas di-
ficuldades, estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Quanto maiores as dificul-
dades da vida, como as causadas 
pela pandemia, mais experimen-
tamos a necessidade de nos aju-
darmos e confiarmos em Deus. 
Como recorda nosso Papa Fran-
cisco, Ele está sempre conosco. 
Com sua graça, seguiremos na 
peregrinação da vida com suas 
adversidades, como os migrantes, 
cujo dia celebramos, 

P. (... Primeiro aniversário de orde-
nação episcopal de Dom Adimir 
/ 36º Dia Nacional do Migrante 
/ Natividade de São João Batista, 
quinta-feira e festas juninas / re-
união do Conselho Diocesano de 
Pastoral, sábado próximo, no Se-
minário N. Sra. de Fátima...).

Ato penitencial
P. Na experiência da pandemia e de 

outras dificuldades, certamente, 
recorremos a Deus. Peçamos que 
nos perdoe por nem sempre agra-
decer-lhe e que nos sustente com 
sua graça na luta contra o mal.

L. Senhor, que sempre nos acom-
panhais com carinho e solicitude, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que destes a vida para 

nos salvar e nos tornastes nova 
criatura, tende piedade de nós.  

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que tendes poder sobre 

o mal e dele nos libertais, tende 
piedade de nós. 

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

Hino de louvor
A. (Nº 718) 1. Glória a Deus, que 

por amor a sua imagem nos 
criou. Glória ao Pai, eterna-
mente, que à vida nos chamou.

Ref.: /:Aleluia, aleluia, aleluia, 
glória a Deus!:/

2. Glória a Cristo, imagem viva, 
luz de nosso coração. Sua vida 
nos revela verdadeira vocação.

3. Ao Espírito, que anima nosso 
ser e nosso agir, seja dada toda 
a glória pela paz que faz sentir.

P. OREMOS. Senhor, nosso Deus, 
dai-nos por toda a vida a graça 
de vos amar e temer, pois nun-
ca cessais de conduzir os que 
firmais no vosso amor. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 602-604)
Anim.: Nas tempestades do mar da 

vida, sem medo mas com fé, de-
vemos recorrer a Cristo que tem 
poder sobre todas as coisas.  

1ª Leitura: Jó 38,1.8-11
L. Leitura do Livro de Jó.
O Senhor respondeu a Jó, do meio 

da tempestade, e disse: “Quem 
fechou o mar com portas, quan-
do ele jorrou com ímpeto do seio 
materno, quando eu lhe dava nu-
vens por vestes e névoas espessas 
por faixas; quando marquei seus 
limites e coloquei portas e tran-
cas, e disse: ‘Até aqui chegarás, e 
não além; aqui cessa a arrogân-
cia de tuas ondas?’” - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 106(107)
S. Dai graças ao Senhor, porque ele 

é bom,/ porque eterna é a sua mi-
sericórdia!

A. Dai graças ao Senhor, porque 
ele é bom,/ porque eterna é a 
sua misericórdia!

S. 1. - Os que sulcam o alto-mar 
com seus navios,* para ir comer-
ciar nas grandes águas, - testemu-
nharam os prodígios do Senhor* 
e as suas maravilhas no alto-mar.

2. - Ele ordenou, e levantou-se o fu-
racão,* arremessando grandes on-
das para o alto; - aos céus subiam 
e desciam aos abismos,* seus co-
rações desfaleciam de pavor.

3. - Mas gritaram ao Senhor na 
aflição,* e ele os libertou daquela 
angústia. - Transformou a tempes-
tade em bonança,* e as ondas do 
oceano se calaram.

4. - Alegraram-se ao ver o mar 
tranquilo,* e ao porto desejado os 
conduziu. - Agradeçam ao Senhor 
por seu amor* e por suas maravi-
lhas entre os homens. 

2ª Leitura: 2Cor 5,14-17
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: O amor de Cristo nos 

pressiona, pois julgamos que um 

Comunidade em Oração 
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só morreu por todos, e que, logo, 
todos morreram. De fato, Cristo 
morreu por todos, para que os vi-
vos não vivam mais para si mes-
mos, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou. Assim, 
doravante, não conhecemos nin-
guém conforme a natureza hu-
mana. E, se uma vez conhecemos 
Cristo segundo a carne, agora já 
não o conhecemos assim. Por-
tanto, se alguém está em Cristo, 
é uma criatura nova. O mundo 
velho desapareceu. Tudo agora é 
novo. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Um grande profeta surgiu,/ 

surgiu e entre nós se mostrou,/ 
é Deus que seu povo visita,/ seu 
povo, meu Deus visitou.

A. /:Aleluia...

Evangelho: Mc 4,35-41
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Marcos. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele dia, ao cair da tarde, 

Jesus disse a seus discípulos: 
“Vamos para a outra margem!” 
Eles despediram a multidão e le-
varam Jesus consigo, assim como 
estava, na barca. Havia ainda ou-
tras barcas com ele. Começou a 
soprar uma ventania muito forte 
e as ondas se lançavam dentro da 
barca, de modo que a barca já co-
meçava a se encher. Jesus estava 
na parte de trás, dormindo sobre 
um travesseiro. Os discípulos o 
acordaram e disseram: “Mestre, 
estamos perecendo e tu não te im-
portas?” Ele se levantou e orde-
nou ao vento e ao mar: “Silêncio! 
Cala-te!” O vento cessou e hou-
ve uma grande calmaria. Então 
Jesus perguntou aos discípulos: 
“Por que sois tão medrosos? Ain-
da não tendes fé?” Eles sentiram 
um grande medo e diziam uns aos 
outros: “Quem é este, a quem até 
o vento e o mar obedecem?” - Pa-
lavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Preces dos fiéis

P. Por vezes podemos sentir-nos 
impotentes e ameaçados diante 
das adversidades da vida, como o 
discípulos de Cristo na tempesta-
de no mar. Na certeza da fé de que 
Deus não nos abandona, apresen-
temos-lhe nossos pedidos, com 
toda a confiança. 

(Nº 756/C) Atendei, Senhor, nossa 
prece.

L. 1. Para não fraquejarmos na fé 
nas situações de dor, de sofrimen-
to e de outras provações, nós vos 
pedimos: 

2. Para sermos presença conforta-
dora de fé e de amor junto a quem 
padece, nós vos pedimos.

3. Para que todos os batizados te-
nham a força profética de São 
João Batista, cuja natividade ce-
lebramos quinta-feira, nós vos 
pedimos:

4. Para que os pescadores e os tra-
balhadores dos navios não tenham 
a vida ameaçada por tempestades 
e acidentes, nós vos pedimos: 

5. Para que nosso Bispo Dom Adi-
mir, em seu primeiro aniversário 
de ordenação episcopal neste do-
mingo, tenha sempre a assistência 
de vosso Espírito, nós vos pedi-
mos:  

P. Neste Dia Nacional do Migrante, 
rezemos parte da oração do Papa 
Francisco inspirada em São José. 
- “Pai, confiastes a São José o que 
tínheis de mais precioso: 

A. o Menino Jesus e sua mãe, 
para os proteger de perigos e 
ameaças dos malvados.

P. Tendo ele provado o sofrimento 
de quem foge por causa do ódio 
dos poderosos,

A. fazei que possa confortar e 
proteger todos os irmãos e ir-
mãs que, forçados por guerras, 
pobreza e carências, deixam a 
sua casa e a sua terra rumo a 
lugares mais seguros.

P. Ajudai-os, pela sua intercessão, 
a terem força para prosseguir, 
conforto na tristeza, coragem na 
provação.

A. Dai a quem os recebe um pou-
co da ternura deste pai justo e 
sábio, que amou Jesus como um 

verdadeiro filho e amparou Ma-
ria ao longo do caminho.

P. Nós Vo-lo pedimos por Jesus 
Cristo, vosso Filho, que São José 
salvou fugindo para o Egito, e por 
intercessão da Virgem Maria, a 
quem ele amou como esposo fiel 
segundo a vossa vontade.”

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Em nossa oferenda, apre-

sentamos a Deus a esperança dos 
mirantes em busca de condições 
de sobrevivência e as entidades 
de promoção humana que lhes 
oferecem acolhimento e apoio lo-
gístico.  

A. (Nº 445) 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.:/

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

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

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

P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purificados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circ. 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 reunis-



tes uma só Igreja de todos os po-
vos, línguas e nações. Vivificada 
pela força do vosso Espírito não 
deixais, por meio dela, de con-
gregar 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 ter-
ra, cantando (dizendo) com toda  
Igreja a uma só voz:

A. (Nº 758/E) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo, o 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória./ /:Hosana, hosana, hosa-
na nas alturas!:/ 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 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós. 

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

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

-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição 

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 
em N.). Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão 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 pro-
fético 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 conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida. 

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, esposo de Maria, 

com os Apóstolos e Mártires,  
(com S.N.: Santo do dia ou Patro-
no) e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda 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.: Como migrantes por este 

mundo, peregrinamos para a Casa 
do Pai. Com o vigor do Pão do céu 
que Cristo nos oferece na mesa do 
altar, seguiremos com segurança 
nossa caminhada terrestre.

A. (Nº 504) 1. O povo de Deus, no 
deserto andava,/ mas à sua fren-
te alguém caminhava./ O povo 
de Deus era rico de nada,/ só 
tinha a esperança e o pó da es-
trada. /:Também sou teu povo, 
Senhor, e estou nesta estrada, 
somente a tua graça me basta e 
mais nada.:/ 

2. O povo de Deus também va-
cilava,/ às vezes custava a crer 
no amor./ O povo de Deus, cho-
rando, rezava,/ pedia perdão e 
recomeçava. /:Também sou teu 
povo, Senhor, e estou nesta es-
trada, perdoa se, às vezes, não 
creio em mais nada.:/

3. O povo de Deus também teve 
fome/ e tu lhe mandaste o pão 
lá do céu./ O povo de Deus, can-
tando deu graças,/ provou teu 
amor, teu amor que não passa. 
/:Também sou teu povo, Senhor, 
e estou nesta estrada, tu és ali-
mento na longa jornada.:/

4. O povo de Deus ao longe avis-
tou/ a terra querida que o amor 
preparou./ O povo de Deus, 
sorria e cantava/ e nos seus lou-
vores teu poder proclamava. 
/:Também sou teu povo, Senhor, 
e estou nesta estrada, cada dia 
mais perto da terra esperada.:/

P. OREMOS. Renovados pelo 
Corpo e Sangue de vosso Fi-
lho, nós vos pedimos, ó Deus, 
que possamos receber um dia, 
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resgatados para sempre, a sal-
vação que devotamente esta-
mos celebrando. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Nossa fé nos garante: Deus 
não  nos abandona. Quando pas-
sarmos por dificuldades, com a im-
pressão de afundarmos no mar da 
vida, Ele estará nos sustentando.  

A. (Nº 539) Ref. Deus nos aben-
çoe, Deus nos dê a paz! /:A paz 
que só o amor é que nos traz!:/

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

vos dê sua paz; que ele volte para 
vós seu rosto e vos proteja nas di-
ficuldades do caminho, defenden-
do-vos dos perigos. E que desça 
sobre vós a bênção do Deus da 
Paz e do perdão, Pai e Filho e Es-
pírito Santo.

A. Amém. 
P. Levai a todos a certeza da pre-

sença de Deus em vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompa-
nhe. 

A. Graças a Deus. 

Oração do Migrante:
Ó Cristo Peregrino, que fizeste de 

tua vida toda uma caminhada ao 
encontro dos irmãos, a fim de 
levá-los ao Pai, nós te pedimos 
pelos migrantes mais pobres e 
abandonados.  Senhor, condu-
ze-os para uma terra que os ali-
mente, sem tirar-lhes a identida-
de e o coração. Que o teu Espíri-
to sensibilize a Igreja e a socie-
dade para a realidade migratória 
e incentive o povo na acolhida 
aos migrantes. Faze-nos ajudar 
os migrantes a caminharem com 
coragem e esperança. Maria, 
Mãe dos Migrantes, nós os colo-
camos sob o teu manto protetor. 
Amém. 

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, S. Luís Gonzaga: Gn 

12,1-9; Sl 32(33); Mt 7,1-5; 
dia 22, 3ªf, S. João Fisher, B. e 
Sto. Tomás More, S. Paulino de 

Nola: Gn 13,2.5-18; Sl 14(15); 
Mt 7,6.12-14; dia 23, 4ªf: Gn 
15,1-12.17-18; Sl 104(105); 
Mt 7,15-20; dia 24, 5ªf, NATI-
VIDADE DE S. JOÃO BA-
TISTA: Is 49,1-6; Sl 138(139); 
At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; 
dia 25, 6ªf: Gn 17,1.9-10.15-
22; Sl 127(128); Mt 8,1-4; dia 
26, sáb.: Gn 18,1-15; Lc 1,46-
47.48-49.50 e 53.54-55 (R. cf. 
54b); Mt 8,5-17; dia 27, dom., 
13º DO TEMPO COMUM-B: 
Sb 1,13-15.2,23-24; Sl 29(30); 
2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43; 
ou mais breve 5,21-24.35b-43 
(Filha de Jairo).

Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, 20h, reunião da 

equipe de Pastoral Vocacional, 
na sede paroquial São Cristóvão.

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

- Quarta-feira, Dom Adimir, visita 
administrativa na sede paroquial 
N. Sra. do Rosário, Barão de Co-
tegipe. 

- Quinta-feira – Solenidade da 
Natividade de São João Batista 

- De sexta-feira a 03 de julho, no-
vena em preparação da festa do 
padroeiro na sede paroquial São 
Pedro, Erechim.

- Sexta-feira, Dom Adimir, visita 
administrativa na sede paroquial 
São Roque, Itatiba do Sul.

- Sábado, 08h30, reunião do Con-
selho Diocesano da Ação Evan-
gelizadora, no Seminário de Fá-
tima.

- Domingo – 13º do TC-B – ani-
versário de falecimento de Dom 
João Aloysio Hoffmann (1998), 
primeiro Bispo da Diocese de 
Erexim; Dom Adimir, 09h, cris-
mas na comunidade São João 
Batista, Vila Hortência, Áurea.

. 
Hino do Jubileu de Ouro

da Diocese de Erexim
Pe. José Carlos Sala

Ref. É tempo de 
graças, Senhor, 
é tempo de glória 
e louvor! Igreja 
diocesana que ce-

lebra sua história percorrida:  
‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, ger-
minou e deu bons frutos. Cele-
brando o jubileu, que aumente 
em todos nós a fé e o ardor: 
‘Caminha conosco, Senhor!’ 

2. Lideranças trabalharam, e à 
missão se entregaram. Cele-
brando o jubileu, que aumen-
te em todos nós a fé e o ardor: 
‘Caminha conosco, Senhor!’ 

Papa Francisco na Fratelli
Tutti sobre migrações

39. Ainda por cima, “nalguns 
países de chegada, os fenóme-
nos migratórios suscitam alar-
me e temores, frequentemente 
fomentados e explorados para 
fins políticos. Assim se difun-
de uma mentalidade xenófoba, 
de clausura e retraimento em 
si mesmos”. [Francisco, Exort. 
ap. pós-sinodal Christus vivit, 
92]. Os migrantes não são con-
siderados suficientemente dig-
nos de participar na vida social 
como os outros, esquecendo-se 
que têm a mesma dignidade 
intrínseca de toda e qualquer 
pessoa. Consequentemente, 
têm de ser eles os “protagonis-
tas da sua própria promoção”. 
[Mensagem para o 106º Dia 
Mundial do Migrante e do Re-
fugiado em 2020, 8] Nunca se 
dirá que não sejam humanos, 
mas na prática, com as deci-
sões e a maneira de os tratar, 
manifesta-se que são conside-
rados menos valiosos, menos 
importantes, menos humanos. 
É inaceitável que os cristãos 
partilhem esta mentalidade e 
estas atitudes, fazendo às vezes 
prevalecer determinadas pre-
ferências políticas em vez das 
profundas convicções da sua 
própria fé: a dignidade inalie-
nável de toda a pessoa huma-
na, independentemente da sua 
origem, cor ou religião, e a lei 
suprema do amor fraterno.



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 339) 
A c l a m e m o s 
nosso Deus, é 
o Senhor, é o 
bom pastor./ 

E o sirvamos com alegria, com 
gratidão e muito amor.

1. Vinde todos louvar nosso Deus, 
e contar todo bem que nos fez:/ 
Preparou-nos a terra e os céus; 
Ele mesmo nos fez, somos seus.

2. Vinde todos, entrai com louvor 
em sua casa, à mesa do Pai,/ Ele 
mesmo se dá para nós, sua Pala-
vra é nosso Pão.

3. Vinde todos, provai como é 
bom, o Senhor, nosso Deus é 
amor./ Sua bondade é mais alta 
que o céu, seu amor para sem-
pre há de ser.

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

A. Amém.
P. A graça de Deus Pai que nos 

criou para a imortalidade, o amor 
de Jesus Cristo que se fez pobre 
para nos enriquecer e a luz do Es-
pírito Santo que nos guia no ca-
minho do bem estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Mesmo diante dos milhões 
de mortes causadas pela pandemia, 
pela fome, pelo trânsito, pela cri-
minalidade, em nossa fé proclama-
mos que Deus é a fonte e o senhor 
da vida. Celebrando seus louvores, 
renovemos nosso compromisso de 
trabalharmos por condições dignas 
de vida para todos.

P. (...pessoas enfermas / iniciativas 
de organizações populares e de pas-
torais em favor da vida / início do 
mês do agricultor, quinta-feira...)

Ato penitencial
P. Deus nos criou para a vida e quer vida 

digna para todos. Peçamos-lhe perdão 
por nossas faltas que prejudicam nos-
sa própria vida e a de nossos irmãos e 
irmãs e que nos confirme na fé. 

L. Senhor, que restituístes a saúde a 
doentes que vos procuraram com 
fé, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais a Palavra da 

Verdade e o Pão da Vida, tende 
piedade de nós.

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

em plenitude junto do Pai, tende 
piedade de nós.

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

Glória
A. (Nº 715/G) Ref. Glória, glória, 

glória a Deus nas alturas e na 
terra paz aos homens!

1. Senhor Deus, rei dos céus,/ 
Deus Pai todo poderoso./ Nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos.

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

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Flho 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.

OREMOS. Ó Deus, pela vossa 
graça, nos fizestes filhos da luz. 
Concedei que não sejamos en-
volvidos pelas trevas do erro, 
mas brilhe em nossas vidas a 
luz da vossa verdade. PNSrJC.

A. Amém

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 605-609)
Anim.: Deus, criador de tudo, nos 

enviou seu Filho para libertar-nos 
das ameaças contra a vida e indi-
car-nos o caminho para garanti-la 
com dignidade para todos aqui e 
em plenitude na eternidade.  

1ª Leitura: Sb 1,13-15.2,23-24
Leitura do Livro da Sabedoria – 

Deus não fez a morte, nem tem 
prazer com a destruição dos vi-
vos. Ele criou todas as coisas para 
existirem, e as criaturas do mundo 
são saudáveis: nelas não há ne-
nhum veneno de morte, nem é a 
morte que reina sobre a terra: pois 
a justiça é imortal. Deus criou o 
homem para a imortalidade e o 
fez à imagem de sua própria natu-
reza; foi por inveja do diabo que 
a morte entrou no mundo, e expe-
rimentam-na os que a ele perten-
cem. – Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus

Salmo: Sl 29(30)
S. Eu vos exalto, ó Senhor, pois 

me livrastes e preservastes minha 
vida da morte!

A. Eu vos exalto, ó Senhor, pois 
me livrastes e preservastes mi-
nha vida da morte!

1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois 
me livrastes / e não deixastes rir 
de mim meus inimigos! / Vós ti-
rastes minha alma dos abismos / 
e me salvastes quando estava já 
morrendo! 

2. Cantai salmos ao Senhor, povo 
fiel, / dai-lhe graças e invocai seu 
santo nome! / Pois sua ira dura 
apenas um momento, / mas sua 
bondade permanece a vida inteira; 
/ se à tarde vem o pranto visitar-
-nos, / de manhã vem saudar-nos 
a alegria.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 13º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 27.6.2021

- Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e para a imortalidade
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: VERDE           Ano 43 - Nº 2522          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



3. Escutai-me, Senhor Deus, tende 
piedade! / Sede, Senhor, o meu 
abrigo protetor! / Transformastes 
o meu pranto em uma festa, / Se-
nhor meu Deus, eternamente hei 
de louvar-vos!

2ª Leitura: 2Cor 8,7.9.13-15
Leitura da segunda carta de São 

Paulo aos Coríntios – Irmãos, 
como tendes tudo em abundân-
cia – fé, eloquência, ciência, zelo 
para tudo, e a caridade de que vos 
demos o exemplo - assim também 
procurai ser abundantes nesta 
obra de generosidade. Na verda-
de, conheceis a generosidade de 
nosso Senhor Jesus Cristo: de rico 
que era, tornou-se pobre por causa 
de vós, para que vos torneis ricos 
por sua pobreza. Não se trata de 
vos colocar numa situação afli-
tiva para aliviar os outros; o que 
se deseja é que haja igualdade. 
Nas atuais circunstâncias, a vos-
sa fartura supra a penúria deles e, 
por outro lado, o que eles têm em 
abundância venha suprir a vos-
sa carência. Assim haverá igual-
dade, como está escrito: “Quem 
recolheu muito não teve de sobra 
e quem recolheu pouco não teve 
falta”. – Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, 

ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! 
Aleluia, aleluia!

L. Jesus Cristo, Salvador, destruiu 
o mal e a morte; / fez brilhar, pelo 
Evangelho, a luz e a vida impere-
cíveis,

A. Ale, ale ...

Evangelho: Mc 5,21-43
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Marcos. 
A. Glória a vós, Senhor! 
Naquele tempo, Jesus atravessou 

de novo, numa barca, para a outra 
margem. Uma numerosa multidão 
se reuniu junto dele, e Jesus ficou 
na praia. Aproximou-se, então, um 
dos chefes da sinagoga, chamado 
Jairo. Quando viu Jesus, caiu a 
seus pés e pediu com insistência: 
“Minha filhinha está nas últimas. 

Vem e põe as mãos sobre ela, para 
que ela sare e viva!” Jesus então 
o acompanhou. Uma numerosa 
multidão o seguia e o comprimia. 
Ora, achava-se ali uma mulher 
que, há doze anos, estava com 
hemorragia; tinha sofrido nas 
mãos de muitos médicos, gastou 
tudo o que possuía e, em vez de 
melhorar, piorava cada vez mais. 
Tendo ouvido falar de Jesus, apro-
ximou-se dele por detrás, no meio 
da multidão, e tocou na sua rou-
pa. Ela pensava: “Se eu ao menos 
tocar na roupa dele, ficarei cura-
da”. A hemorragia parou imedia-
tamente, e a mulher sentiu dentro 
de si que estava curada da doença. 
Jesus logo percebeu que uma for-
ça tinha saído dele. E, voltando-se 
no meio da multidão, perguntou: 
“Quem tocou na minha roupa?” 
Os discípulos disseram: “Estás 
vendo a multidão que te compri-
me e ainda perguntas:’ Quem te 
tocou?’” Ele, porém, olhava ao 
redor para ver quem havia feito 
aquilo. A mulher, cheia de medo 
e tremendo, percebendo o que lhe 
havia acontecido, veio e caiu aos 
pés de Jesus, e contou-lhe toda a 
verdade. Ele lhe disse: “Filha, a 
tua fé te curou. Vai em paz e fica 
curada dessa doença”. Ele estava 
ainda falando quando chegaram 
alguns da casa do chefe da sinago-
ga e disseram a Jairo: “Tua filha 
morreu. Por que ainda incomodar 
o mestre?” Jesus ouviu a notícia e 
disse ao chefe da sinagoga: “Não 
tenhas medo. Basta ter fé!” E não 
deixou que ninguém o acompa-
nhasse, a não ser Pedro, Tiago e 
seu irmão João. Quando chega-
ram à casa do chefe da sinagoga, 
Jesus viu a confusão e como esta-
vam chorando e gritando. Então, 
ele entrou e disse: “Por que essa 
confusão e esse choro? A crian-
ça não morreu, mas está dormin-
do”. Começaram então a caçoar 
dele. Mas ele mandou que todos 
saíssem, menos o pai e a mãe da 
menina, e os três discípulos que o 
acompanhavam. Depois entraram 
no quarto onde estava a criança. 
Jesus pegou na mão da criança e 
disse: “Talitá cum” – que quer di-

zer: “Menina, levanta-te!” Ela le-
vantou-se imediatamente e come-
çou a andar, pois tinha doze anos. 
E todos ficaram admirados. Ele 
recomendou com insistência que 
ninguém ficasse sabendo daquilo. 
E mandou dar de comer à menina. 
– Palavra da salvação. 

A. Glória a  Vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé

(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem 
depositei minha confiança!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Preces dos fiéis
P. Com a confiança da mulher e do 

chefe da sinagoga do evangelho 
de hoje que procuraram a ajuda de 
Jesus, apresentemos a Deus Pai 
nossas preces comunitárias.

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

L. 1. Para que a Igreja ofereça sem-
pre a força da Palavra e dos sacra-
mentos aos enfermos e o conforto 
da fé às famílias enlutadas, nós 
vos pedimos, ó Deus.

2. Para que nossa Diocese, com vi-
gor renovado neste ano jubilar de 
ouro de sua criação, esteja sempre 
a serviço da fé e da vida, nós vos 
pedimos:

3. Para que todas as pessoas pos-
sam ter tratamento de saúde ime-
diato e amplo quando acometidas 
por doenças ou machucadas em 
acidentes, nós vos pedimos:  



4. Para que os hospitais, clínicas, 
servidores e profissionais da saúde 
tenham as condições necessárias 
para o atendimento digno a todos 
os doentes, nós vos pedimos:

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

5. Para que as famílias e comuni-
dades sejam solícitas e dediquem 
toda a assistência necessária aos 
enfermos, nós vos pedimos:

6. Para que os doentes vivam seus 
sofrimentos em união com Cristo 
sofredor e os ofereçam pelo bem 
de todos, nós vos pedimos: 

7. ...
P. Ó Deus, fonte da vida, que nos 

criastes para a imortalidade, aco-
lhei benigno nossos pedidos e 
concedei força e cura aos irmãos 
e irmãs que passam por proble-
mas de saúde. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Na apresentação do pão 

e do vinho a Deus, coloquemos 
junto os serviços aos doentes de 
todas as iniciativas em favor da 
vida das pessoas, especialmente 
dos mais desprotegidos. 

A. (Nº 455) 1. Ofertar nossa vida 
queremos como gesto de amor, 
doação. Procuramos criar mun-
do 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, distante da fé.

4. Juventude, milhões pelo mundo, 
tanto anseio de libertação! Gente 
nova, sem cercas e muros, 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. Ó Deus, que nos assegurais os 
frutos dos vossos sacramentos, 
concedei que o povo reunido para 
vos servir corresponda à santida-
de dos vossos dons. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística 
Div. Circ. IV

 (Jesus que 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 lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso filho, Jesus 
Cristo, nosso Senhor e reden-
tor. Ele sempre se mostrou cheio 
de misericórdia pelos pequenos 
e pobres, pelos doentes e peca-
dores, 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, nos vos louvamos e bendi-
zemos, e proclamamos o hino de 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

A. (Nº 758/J) Santo, santo, santo, 
Senhor Deus do universo!/ O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!

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 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 San-
gue 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 novamen-
te e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PARA A REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!

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

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com 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. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso papa 
(...), o nosso bispo (...), 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 neces-
sidades e os sofrimentos dos nos-
sos irmãos e irmãs; inspirai-nos 
palavras e ações para confortar os 
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desanimados e oprimidos; fazei 
que, a exemplo de Cristo e seguin-
do o seu mandamento, nos empe-
nhemos 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 (...), 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-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Cristo, vencedor da morte 

e do pecado, nos oferece o pão 
da vida. Alimentados por ele, de-
vemos empenhar-nos pela vida e 
saúde dos irmãos e irmãs.

A. (Nº 523) 1. Tu deste saúde aos 
doentes, Senhor, mostrando que 
veio teu reino de amor. Contigo 
queremos os fracos amar, /:da 
vida e saúde de todos cuidar.:/

2. Dos cegos curaste a vista, Se-
nhor, mostrando que veio o teu 
reino de amor. Contigo quere-
mos os cegos amar, /:da vida e 
saúde de todos cuidar.:/

3. Dos mudos soltaste a língua, 
Senhor, mostrando que veio o 
teu reino de amor. Contigo que-

remos os mudos amar, /:da vida 
e saúde de todos cuidar.:/

4. Dos surdos abriste o ouvido, 
Senhor, mostrando que veio teu 
reino de amor. Contigo quere-
mos os surdos amar, /:da vida e 
saúde de todos cuidar.:/

5. O mal de leprosos saraste, Se-
nhor, mostrando que veio teu 
reino de amor. Contigo quere-
mos os doentes amar, /: da vida 
e saúde de todos cuidar.:/

6. Os coxos fizeste andar, ó Se-
nhor, mostrando que veio teu 
reino de amor. Contigo quere-
mos os coxos amar, /: da vida e 
saúde de todos cuidar.:/

7. Os mortos chamaste à vida, 
Senhor, mostrando que veio teu 
reino de amor. Contigo quere-
mos a vida doar, /:da vida e saú-
de de todos cuidar.:/

P. OREMOS. Ó Deus, o Corpo e 
o sangue de Jesus Cristo, que 
recebemos em comunhão, nos 
transmitam uma vida nova, 
para que, unidos a vós pela 
caridade que não passa, pos-
samos produzir frutos que per-
maneçam. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Conscientes do cuidado de 
Deus pela vida e de seu senhorio 
sobre ela, vamos lutar pelo bem 
viver de todos e pela preserva-
ção do meio ambiente, condição 
indispensável para todos os seres 
vivos.  

A. (Nº 481) Ref. Senhor, olha teu 
povo que luta para construir, à 
espera de um mundo novo, na fé 
vamos te seguir.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus faça frutificar em vós a 

sua graça e vos disponha para o 
progresso espiritual, a fim de que, 
sustentados por Ele em vossa 
ações, produzais muitos frutos de 
justiça e de paz. E que vos aben-
çoe Deus clemente e indulgente, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 

P. Levai a todos a certeza da presen-
ça de Deus em vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Sto. Irineu: Gn 18,16-

33; Sl 102(103); Mt 8,18-22; dia 
29, 3ªf: Gn 19,15-29; Sl 25(26); 
Mt 8,23-27; dia 30, 4ªf, Santos 
Protomártires da Igreja de Roma: 
Gn 21,5.8-20; Sl 33(34); Mt 8,28-
34; dia 01, 5ªf: Gn 22,1-19; Sl 
114(115); Mt 9,1-8; dia 02, 6ªf: 
Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sl 
105(106); Mt 9,9-13; dia 03, sáb., 
S. Tomé: Ef 2,19-22; Sl 116(117); 
Jo 20,24-29; dia 04 dom. 14º 
do TC-B, S.PEDRO E S. PAU-
LO APÓSTOLOS: At 12,1-11; 
Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 
16,13-19; (Tu és Pedro).

Lembretes: (a confirmar)
– Quarta-feira, Dom Adimir, visita 

administrativa na sede paroquial N. 
Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul. 

- Domingo – 14º DTC-B – Paróquia 
São Pedro, Sede Dourado, e São 
Pedro, Erechim, festa do padroeiro

Hino do Jubileu de Ouro da
Diocese de Erexim
Pe. José Carlos Sala

Ref. É tempo 
de graças, Se-
nhor, é tempo 
de glória e louvor! 
Igreja diocesana 

que celebra sua história percor-
rida:  ‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, ger-
minou e deu bons frutos. Cele-
brando o jubileu, que aumente 
em todos nós a fé e o ardor: ‘Ca-
minha conosco, Senhor!’ 

2. Lideranças trabalharam, e à 
missão se entregaram. Cele-
brando o jubileu, que aumente 
em todos nós a fé e o ardor: ‘Ca-
minha conosco, Senhor!’ 

No site da Diocese de Erexim
www.diocesedeerexim.org.br

Hinário Litúrgico, notícias, artigos, 
documentos, este folheto,

jornal diocesano mensal...
Livraria Pastoral, no Centro  Diocesano.


