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1. RITOS
INICIAIS 

A. (Nº 653) Ref. 
Toda a Igreja 
unida celebra / 
a memória pas-
cal do Cordeiro 

Irmanada com Pedro e com Paulo / 
que seguiram a Cristo por primeiro.

1. Publicai em toda a terra os pro-
dígios do Senhor! Reuni seu povo 
amado para o canto de louvor!

2. Bendizei, louvai a Pedro pela 
fé que professou! Esta fé é rocha 
firme da Igreja do Senhor.

3. Bendizei, louvai a Paulo pelo 
empenho na missão! O seu zelo 
no Evangelho leva ao mundo a 
salvação!

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

A. Amém.
P. Que a alegria e o amor de Cris-

to, testemunhados por São Pedro 
e São Paulo, colunas da Igreja e 
mártires do Evangelho, estejam 
convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Em São Pedro e São Pau-
lo, hoje celebrados, temos a ro-
cha  firme na qual Cristo edifica 
sua Igreja e o grande missionário 
do seu Evangelho. Impulsionados 
pelo Espírito Santo, foram fiéis à 
missão até o martírio. Celebrando 
seu testemunho renovemos nosso 
amor a Cristo e à Igreja e bendi-
gamos a Deus pelo Papa Francis-
co, sucessor de Pedro, Bispo de 
Roma, que preside, na caridade, a 
todas as Igrejas. 

P. (.../ dia de oração pelas vocações 
e da partilha / início do mês do 
agricultor / dedicação dos médi-
cos, enfermeiros/as e outros servi-

dores de hospitais e casas de saúde 
na pandemia ... )

Ato penitencial 
P. São Pedro e São Paulo São teste-

munhas e modelos de fidelidade ao 
Evangelho e de amor à Igreja. Pe-
çamos perdão a Deus pelas vezes 
que não fomos fiéis aos compro-
missos assumidos, especialmente 
em relação à fé e à participação 
ativa na vida e missão da Igreja.

L. Senhor, que enviais sempre no-
vos mensageiros a anunciar o 
Evangelho da Salvação a todos os 
povos, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que permaneceis ao lado 

dos evangelizadores e lhes dais 
vossa força, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que edificais a Igreja so-

bre o fundamento dos Apóstolos, 
tende piedade de nós.

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

ria...
A. Amém. 

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

glória a Deus nas alturas./ E paz 
na terra, e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados.

1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso,/ nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos,/ nós 
vos adoramos, nós vos glorifica-
mos,/ nós vos damos graças por 
vossa imensa glória.

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

3. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós./ Só vós 

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

P. OREMOS. Ó Deus, que hoje 
nos concedeis a alegria de fes-
tejar são Pedro e são Paulo, 
concedei à vossa Igreja seguir 
em tudo os ensinamentos des-
tes Apóstolos que nos deram as 
primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, São Pedro 
e São Paulo, Apóstolos, Paulinas-
-Paulus, p. 1025-1028)

Anim. A dedicação de São Pedro e 
São Paulo a Cristo e à Igreja deve 
inspirar nossa fidelidade na fé, 
nosso compromisso com a comu-
nidade cristã e com o anúncio do 
Evangelho.

1ª Leitura: At 12,1-11  
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o rei Herodes pren-

deu alguns membros da Igreja, 
para torturá-los. Mandou matar 
à espada Tiago, irmão de João. 
E vendo que isso agradava aos 
judeus, mandou também prender 
a Pedro. Eram os dias dos Pães 
ázimos. Depois de prender Pedro, 
Herodes colocou-o na prisão, 
guardado por quatro grupos de 
soldados, com quatro soldados 
cada um. Herodes tinha a inten-
ção de apresentá-lo ao povo, de-
pois da festa da Páscoa. Enquan-
to Pedro era mantido na prisão, 
a Igreja rezava continuamente 
a Deus por ele. Herodes estava 
para apresentá-lo. Naquela mes-
ma noite, Pedro dormia entre 
dois soldados, preso com duas 
correntes; e os guardas vigiavam 



a porta da prisão. Eis que apare-
ceu o anjo do Senhor e uma luz 
iluminou a cela. O anjo tocou 
o ombro de Pedro, acordou-o e 
disse: “Levanta-te depressa!” As 
correntes caíram-lhe das mãos. O 
anjo continuou: “Coloca o cinto 
e calça tuas sandálias!” Pedro 
obedeceu e o anjo lhe disse: “Põe 
tua capa e vem comigo!” Pedro 
acompanhou-o, e não sabia que 
era realidade o que estava acon-
tecendo por meio do anjo, pois 
pensava que aquilo era uma vi-
são. Depois de passarem pela pri-
meira e segunda guarda, chega-
ram ao portão de ferro que dava 
para a cidade. O portão abriu-se 
sozinho. Eles saíram, caminha-
ram por uma rua e logo depois o 
anjo o deixou.

Então Pedro caiu em si e disse: 
“Agora sei, de fato, que o Senhor 
enviou o seu anjo para me liber-
tar do poder de Herodes e de tudo 
o que o povo judeu esperava!” - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33 (34) 
S. De todos os temores me livrou o 

Senhor Deus! 
A. De todos os temores me livrou 

o Senhor Deus! 
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em 

todo o tempo,* seu louvor estará 
sempre em minha boca. - Minha 
alma se gloria no Senhor;* que 
ouçam os humildes e se alegrem!

2. - Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus,* exaltemos todos juntos o 
seu nome! - Todas as vezes que o 
busquei, ele me ouviu,* e de todos 
os temores me livrou.

3. - Contemplai a sua face e alegrai-
-vos,* e vosso rosto não se cubra 
de vergonha! - Este infeliz gritou a 
Deus, e foi ouvido,* e o Senhor o 
libertou de toda angústia.

4. - O anjo do Senhor vem acam-
par* ao redor dos que o temem, 
e os salva. - Provai e vede quão 
suave é o Senhor!* Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio.

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18.)
L. Segunda Carta de São Paulo a 

Timóteo. 

Caríssimo: Quanto a mim, eu já 
estou para ser derramado em sa-
crifício; aproxima-se o momento 
de minha partida. Combati o bom 
combate, completei a corrida, 
guardei a fé. Agora está reserva-
da para mim a coroa da justiça, 
que o Senhor, justo juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a 
mim, mas também a todos os que 
esperam com amor a sua mani-
festação gloriosa. Mas o Senhor 
esteve a meu lado e me deu for-
ças, ele fez com que a mensagem 
fosse anunciada por mim inte-
gralmente, e ouvida por todas as 
nações; e eu fui libertado da boca 
do leão. O Senhor me libertará de 
todo mal e me salvará para o seu 
Reino celeste. A ele a glória, pelos 
séculos dos séculos! Amém.

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus. 
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
S. Tu és Pedro e sobre esta pedra 

eu irei construir minha Igreja; e as 
portas do inferno não irão derro-
tá-la.

A. Aleluia....

Evangelho: Mt 16,13-19 
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por Mateus 
(16,13-19).

A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus foi à re-

gião de Cesareia de Filipe e ali 
perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens ser o Filho do 
Homem?” Eles responderam: 
“Alguns dizem que é João Batis-
ta; outros que é Elias; outros ain-
da, que é Jeremias ou algum dos 
profetas”.  Então Jesus lhes per-
guntou: “E vós, quem dizeis que 
eu sou?” Simão Pedro respondeu: 
“Tu és o Messias, o Filho do Deus 
vivo”.  Respondendo, Jesus lhe 
disse: “Feliz és tu, Simão, filho 
de Jonas, porque não foi um ser 
humano que te revelou isso, mas o 
meu Pai que está no céu. Por isso 
eu te digo que tu és Pedro, e so-
bre esta pedra construirei a minha 
Igreja, e o poder do inferno nunca 

poderá vencê-la. Eu te darei as 
chaves do Reino dos Céus: tudo o 
que tu ligares na terra será ligado 
nos céus; tudo o que tu desligares 
na terra será desligado nos céus”.  
- Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Na prisão de são Pedro, a Igreja 

rezava continuamente a Deus por 
ele. Lembrando a missão do Papa 
e os desafios da humanidade espe-
cialmente os decorrentes  da pan-
demia Covid-19, façamos nossas 
preces comunitárias. 

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

1. Para que nosso Papa Francis-
co, sucessor de São Pedro, tenha 
sempre a luz do vosso Espírito e a 
colaboração de todos na condução 
vossa Igreja, nós vos pedimos.

2. Para que vossa Igreja tenha o ar-
dor missionário de são Paulo no 
anúncio do Evangelho a todos os 
povos em sua própria cultura, nós 
vos pedimos.

3. Para que os perseguidos por cau-
sa da fé tenham a intercessão dos 
mártires, a oração e o apoio de 
suas comunidades, nós vos pedi-
mos. 

4. Para que os presos disponham das 
condições necessárias para reparar 
seus delitos e serem reinseridos na 
vida social, nós vos pedimos:

5. Para que o trabalho dos agricul-
tores e motoristas profissionais, 
lembrados neste mês, seja devida-
mente reconhecido, nós vos pedi-
mos. 

6. ...
P. (--- motiva a oração vocacional):
A. Jesus Divino Mestre, que cha-

mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convidadas. 
Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-



ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Com a oração pelo Papa 

neste seu dia, oferecemos nossa 
doação para as iniciativas dele de 
ajuda aos necessitados, de modo 
particular a populações atingidas 
por algum tipo de calamidade, 
como na pandemia.  

A. (Nº 580) 1. Daqui do meu lugar 
eu olho teu altar/ e fico a imagi-
nar aquele pão, aquela refeição./ 
Partiste aquele pão e o deste aos 
teus irmãos,/ criaste a religião 
do pão do céu,/ do pão que vem 
do céu.

Ref. /:Somos a Igreja do pão do 
pão repartido e do abraço da 
paz.:/

2. Daqui do meu lugar eu olho teu 
altar/ e fico a imaginar aquela 
paz, aquela comunhão./ Viveste 
aquela paz e a deste aos teus ir-
mãos,/ criaste a religião do pão 
da paz, da paz que vem do céu.

Ref. /:Somos a Igreja da paz da 
paz partilhada e do abraço e do 
pão.:/ (Final): Daqui do meu lu-
gar.

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

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

P. Ó Deus, que a oração de vos-
sos Apóstolos acompanhe as 
oferendas que vos apresenta-
mos para serem consagradas, 
e nos alcance celebrarmos este 
sacrifício com o coração volta-
do para vós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio: a dupla missão de Pedro 
e Paulo na Igreja (missal, p. 609)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 

nosso. Hoje, vós nos concedeis a 
alegria de festejar os Apóstolos 
São Pedro e São Paulo. Pedro, o 
primeiro a proclamar a fé, fundou 
a Igreja primitiva sobre a herança 
de Israel. Paulo, mestre e doutor 
das nações, anunciou-lhes o Evan-
gelho da Salvação. Por diferentes 
meios, os dois congregaram a úni-
ca família de Cristo e, unidos pela 
coroa do martírio, recebem hoje, 
por toda a terra, igual veneração. 
Por essa razão, os anjos celebram 
vossa grandeza, os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos aos 
seus louvores, cantando a uma só 
voz: 

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

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santida-
de a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nas-
cer ao pôr-do-sol, um sacrifício 
perfeito.

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

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

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 

deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

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

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus! P. Celebrando agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascen-
são ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferece-
mos em ação de graças este sacri-
fício de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

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

P. Que ele faça de nós uma 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.(o santo do dia 
ou o padroeiro) e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

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

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

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: São Pedro e São Paulo vive-

ram as exigências da fé até o mar-
tírio. Com a força da eucaristia e o 
testemunho deles, também pode-
remos viver a fidelidade até o fim.  

A. (Nº 524) 1. Tu vieste à margem 
do lago, não buscaste nem sá-
bios, nem ricos. Queres somente 
que eu te siga.

Ref. Senhor, olhaste em meus 
olhos e sorrindo disseste meu 
nome. Lá na areia, deixei o meu 
barco e, contigo, vou buscar ou-
tro mar.

2. Tu necessitas de mim, do meu 
cansaço, que a outros descanse; de 
amor que queira seguir amando.

3. Tu sabes tudo o que eu tenho, no 
meu barco não há ouro, nem pra-
ta, somente redes e meu trabalho.

4. Tu, pescador de outros lagos, 
ânsia eterna de homens que espe-
ram, meu bom amigo que assim 
me chamas.

P. OREMOS. Concedei-nos, ó 
Deus, por esta Eucaristia, viver 
de tal modo na vossa Igreja que, 
perseverando na fração do pão 
e na doutrina dos Apóstolos, e 
enraizados no vosso amor, se-

jamos um só coração e uma só 
alma. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Inspirados em São Pedro e 
São Paulo, devemos testemunhar 
a verdade de Cristo pela qual de-
ram sua vida, participando ativa-
mente da missão do Papa na con-
dução da Igreja.  

A. (Nº 543) Ref. /:Ide pregar a paz de 
Cristo e o bem querer. Ide anunciar 
que ele nos ama.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos o Deus todo-pode-

roso, que vos deu por fundamento 
aquela fé proclamada pelo Após-
tolo Pedro e sobre a qual se edifica 
toda a Igreja. A. Amém.

P. Ele, que vos instruiu pela incan-
sável pregação de São Paulo, vos 
ensine a despertar novos irmãos 
para Cristo./ A. Amém.

P. Que a autoridade de Pedro e a 
pregação de Paulo vos levem à pá-
tria celeste, onde chegaram glorio-
samente um pela cruz e outro pela 
espada. / A. Amém.

P. Abençoe-vos Deus onipotente e 
compassivo, Pai e Filho e Espírito 
Santo. / A. Amém.

P. A alegria do Senhor seja a vossa 
força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. / A. Graças a Deus. 

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

Ref. É tempo 
de graças, Se-
nhor, é tem-
po de glória e 
louvor! Igreja 
diocesana que 
celebra 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: ‘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!’ 

A. (Nº 657) 1. A ti, São Pedro, nós 
viemos, em nosso canto na ora-
ção, para pedir humildemente a 
tua bênção e proteção.

Ref. /:São Pedro, amaste o Senhor. 
São Pedro, pede a Deus por nós.:/

2. Ao ser chamado por Jesus, abando-
naste a pesca, o mar, e o seguiste com 
amor para espalhar o bem e a paz.

4. Tu que sofreste com Jesus in-
compreensões, angústia e dor, 
mas que venceste todo o mal, 
dá-nos a força, a fé em Deus.

Leituras:
dia 05, 2ªf, Sto. Antônio Ma-

ria Zacaria: Gn 28,10-22a; Sl 
90(91); Mt 9,18-26; dia 06, 3ªf, 
Sta. Maria Goretti: Gn 32,23-
33; Sl 16(17); Mt 9,32-38; dia 
07, 4ªf: Gn 41,55-57.42,5-7a.
17-24a; Sl 32(33); Mt 10,1-7; 
dia 08, 5ªf, Sto. Agostinho Zhao 
Rong, Presb e Comps: Gn 44,18-
21.23b-29.45,1-5; Sl 104(105); 
Mt 10,7-15; dia 09, 6ªf, Sta. 
Paulina do Coração Agonizan-
te de Jesus: Gn 46,1-7.28-30; 
Sl 36(37); Mt 10,16-23; dia 10, 
sáb.: Gn 49,29-32.50,15-26a; Sl 
104,(105); Mt 10,24-33; dia 11, 
dom., 15º do Tempo Comum: 
Am 7,12-15; Sl 84(85); Ef 1,3-
14 ou mais breve 1,3-10; Mc 6,7-
13 (Missão dos doze Apóstolos).

Lembretes:
- Segunda-feira, 18h30, reunião 

do Conselho Econômico, no 
Centro Diocesano.

- Quarta-feira, Dom Adimir, visita 
administrativa na sede paroquial 
N. Sra. da Glória, Erval Grande.

- Domingo, 15º  do TC-B - Dia 
Mundial da População; festa de 
São Cristóvão, com bênção de 
carros na sede paroquial São Ro-
que, Itatiba do Sul.

Os áudios dos cantos deste
folheto dominical estão no site

da Diocese de Erexim
www.diocesedeerexim.org.br
acervo digital, hinário litúrgico.



1. RITOS 
INICIAIS

 A. (Hino do jubi-
leu) Ref. É tempo 
de graças, Se-
nhor, é tempo de 
glória e louvor! 
Igreja diocesana 

que celebra sua história percorri-
da: ‘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!’ 

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

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

Cristo, que nos chama e envia a 
evangelizar, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Pelo Batismo, recebemos 
a graça da vida nova em Cristo e 
assumimos a missão de anunciar 
e testemunhar o seu Evangelho. 
Agradecidos por esses dons, par-
ticipemos ativamente desta cele-
bração dominical pedindo a graça 
da perseverança no testemunho da 
fé e no combate a todo tipo de mal 
em nossa sociedade. 

P. (... segunda feira, primeiro ani-
versário do início do ministério 
episcopal de Dom Adimir na Dio-
cese de Erexim no seu ano jubilar 
de ouro; sexta-feira, N. Sra. do 
Carmo – devoção popular do es-
capulário; consequências da pan-
demia ...).

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 15º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 11.07.2021

- Acolher Cristo e o Reino por Ele anunciado, revelados por pessoas e meios simples
- 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 2524     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Ato penitencial 
P. Peçamos perdão a Deus se nem 

sempre acolhemos e não vivemos 
com prontidão, fidelidade e gra-
tuidade o seu chamado e o seu en-
vio para anunciar a alegria da sal-
vação em seu Filho Jesus Cristo. 

L. Senhor, que continuamente cha-
mais a todos a exercer o profetis-
mo, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enriqueceis sempre a 

Igreja de vocacionados ao serviço 
da caridade, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis às comu-

nidades os ministros da liturgia, 
tende piedade de nós.

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

amor...
A. Amém. 

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

glória a Deus nas alturas./ E paz 
na terra, e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados.

1. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso,/ nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos,/ nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

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

3. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós./ Só vós sois 
o Santo, só vós o Senhor./ Só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o 
Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai./ (Final) Amém! Amém!

P. OREMOS. Ó Deus, que mos-
trais a luz da verdade aos que 

erram para retomarem o bom 
caminho, dai a todos os que 
professam a fé rejeitar o que 
não convém ao cristão e abra-
çar tudo o que é digno deste 
nome. PNSrJC.

A. Amém. 

4. PROCLAMAÇÃO 
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, 15º DTC-
-B, Paulins-Paulus, p. 613-616)

Anim. Em seus critérios, bem di-
ferentes dos nossos, Deus chama 
e envia pessoas para anunciar ao 
povo seu projeto de amor e lhes 
garante sua força na missão que 
lhes confia. 

1ª Leitura: Am 7,12-15 
L. Leitura da Profecia de Amós.
Naqueles dias, disse Amasias, sa-

cerdote de Betel, a Amós: “Vi-
dente, sai e procura refúgio em 
Judá, onde possas ganhar teu 
pão e exercer a profecia; mas 
em Betel não deverás insistir em 
profetizar, porque aí fica o san-
tuário do rei e a corte do reino”. 
Respondeu Amós a Amasias, 
dizendo: “Não sou profeta nem 
sou filho de profeta; sou pastor 
de gado e cultivo sicômoros. O 
Senhor chamou-me, quando eu 
tangia o rebanho, e o Senhor me 
disse: ‘Vai profetizar para Israel, 
meu povo’”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 84(85)  
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa 

bondade, e a vossa salvação nos 
concedei!

A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa 
bondade, e a vossa salvação nos 
concedei!

S. 1. - Quero ouvir o que o Senhor 
irá falar:* é a paz que ele vai 
anunciar. - Está perto a salvação 



dos que o temem,* e a glória ha-
bitará em nossa terra.

A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa 
bondade, e a vossa salvação nos 
concedei!

2. - A verdade e o amor se encontra-
rão*, a justiça e a paz se abraçarão; 
- da terra brotará a fidelidade,* e a 
justiça olhará dos altos céus. 

3. - O Senhor nos dará tudo o que 
é bom,* e a nossa terra nos dará 
suas colheitas; - a justiça andará 
na sua frente* e a salvação há de 
seguir os passos seus. 

2ª Leitura: Ef 1,3-14 
Leitura da Carta de São Paulo aos 

Efésios. 
Bendito seja Deus, Pai de nosso Se-

nhor Jesus Cristo. Ele nos aben-
çoou com toda a bênção do seu 
Espírito em virtude de nossa união 
com Cristo, no céu. Em Cristo, 
ele nos escolheu, antes da funda-
ção do mundo, para que sejamos 
santos e irrepreensíveis sob o seu 
olhar, no amor. Ele nos predesti-
nou para sermos seus filhos adoti-
vos por intermédio de Jesus Cris-
to, conforme a decisão da sua von-
tade, para o louvor da sua glória e 
da graça com que ele nos cumulou 
no seu Bem-amado. Pelo seu san-
gue, nós somos libertados. Nele, 
as nossas faltas são perdoadas, 
segundo a riqueza da sua graça, 
que Deus derramou profusamen-
te sobre nós, abrindo-nos a toda a 
sabedoria e prudência. Ele nos fez 
conhecer o mistério da sua vonta-
de, o desígnio benevolente que de 
antemão determinou em si mesmo, 
para levar à plenitude o tempo es-
tabelecido e recapitular em Cristo, 
o universo inteiro: tudo o que está 
nos céus e tudo o que está sobre a 
terra. Nele também nós recebemos 
a nossa parte. Segundo o projeto 
daquele que conduz tudo confor-
me a decisão de sua vontade, nós 
fomos predestinados a sermos, 
para o louvor de sua glória, os que 
de antemão colocaram a sua es-
perança em Cristo. Nele também 
vós ouvistes a palavra da verdade, 
o evangelho que nos salva. Nele, 
ainda, acreditastes e fostes mar-
cados com o selo do Espírito pro-

metido, o Espírito Santo, que é o 
penhor da nossa herança para a 
redenção do povo que ele adqui-
riu, para o louvor da sua glória. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia, aleluia!:/
S. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo 

nos dê do saber o Espírito; conhe-
çamos, assim, a esperança à qual 
nos chamou como herança.

A. Aleluia....

Evangelho: Mc 6,7-13 
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 chamou os 

doze, e começou a enviá-los dois 
a dois, dando-lhes poder sobre os 
espíritos impuros. Recomendou-
-lhes que não levassem nada para 
o caminho, a não ser um cajado; 
nem pão, nem sacola, nem dinheiro 
na cintura. Mandou que andassem 
de sandálias e que não levassem 
duas túnicas. E Jesus disse ainda: 
“Quando entrardes numa casa, fi-
cai ali até vossa partida. Se em al-
gum lugar não vos receberem, nem 
quiserem vos escutar, quando sair-
des, sacudi a poeira dos pés, como 
testemunho contra eles!” Então os 
doze partiram e pregaram que to-
dos se convertessem. Expulsavam 
muitos demônios e curavam nu-
merosos doentes, ungindo-os com 
óleo. - 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 car-
ne; na vida eterna. Amém./

Oração dos fiéis
P. A missão precisa da oração con-

fiante e permanente. Peçamos a 
Deus a graça da fidelidade na res-
posta ao chamado que nos faz.

A. Atendei, Senhor, nossa súpli-
ca.

L. 1. Para que a Igreja, à luz de vos-
sa Palavra, conforte os mais atin-
gidos pelas consequências da pan-
demia do Coronavírus e renove 
sua esperança, nós vós pedimos.

2. Para que os  missionários orde-
nados, religiosos, leigos e leigas 
superem as dificuldades no anún-
cio da Boa Nova da Salvação, es-
pecialmente a rejeição e até a per-
seguição, nós vos pedimos. 

3. Para que os cristãos sejam se-
meadores de esperança e vida e 
participem da construção de um 
mundo justo e fraterno, nós vos 
pedimos.   

4. Para que os jovens comprome-
tidos com Cristo ajudem outros 
a dedicarem sua vida a Ele, parti-
cipando ativamente da missão da 
Igreja, nós vos pedimos.  

5. Para que nossa Diocese, em seu 
ano jubilar de ouro, vos louve 
pela fé dos pioneiros e projete seu 
futuro na realidade atual, nós vos 
pedimos: 

6. Para que as iniciativas de solida-
riedade neste tempo da Covid-19 
tenham continuidade em favor 
dos necessitados, nós vos pedi-
mos.

7. ...
P. No Ano de São José, Padroeiro da 

Igreja Universal e de nossa Dio-
cese jubilar, rezemos com o Papa 
Francisco: Salve, guardião do Re-
dentor e esposo da Virgem Maria! 
A. A vós, Deus confiou o seu Fi-
lho; em vós, Maria depositou a 
sua confiança; convosco, Cristo 
tornou-Se homem.



P. Ó Bem-aventurado José, mos-
trai-vos pai também para nós 
A. e guiai-nos no caminho da 
vida. Alcançai-nos graça, mise-
ricórdia e coragem, e defendei-
-nos de todo o mal. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, com 

as oferendas do altar, a fidelidade 
de todos os que são perseguidos 
por causa da fé em Cristo e se 
mantêm firmes em seu profetis-
mo.

A. (N 422) Ref. Aceita, Senhor, 
nossos dons. Aceita, Senhor, 
nosso pão. Aceita, Senhor, nos-
so vinho. / Aceita, Senhor, nossa 
gente, sofrida, oprimida, esque-
cida. Aceita esta dor que ma-
chuca demais.

1. Aceita, também, nossa fome de 
paz. / Aceita, Senhor, nossa fome 
de amor. Aceita, Senhor, este hu-
mano calor / dos povos latinos 
que querem viver sem fome e sem 
medo, num mundo de paz, / na 
paz da justiça de homens iguais. 
/:Aceita, Senhor, nosso Deus, os 
dons que por certo são teus!:/

2. Aceita, também, nossos povos, 
Senhor, / crianças e jovens seden-
tos de amor e todos aqueles sem 
voz e sem vez, / com fome de paz 
e de amor e de pão. Que esperam 
os ventos da renovação, / à luz 
do que disse Jesus, nosso irmão! 
/:Aceita, Senhor, nosso Deus os 
dons que por certo são teus!:/

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, as oferendas da 
vossa Igreja em oração, e fazei 
crescer em santidade os fiéis que 
participam deste sacrifício. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística div. circ. III 
- Jesus, Caminho para o Pai

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

é nosso dever e salvação, dar-vos 

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

A. (Nº 758 N) Ref. Santo, santo, 
santo, Senhor/ Deus do univer-
so, hosana nas alturas!

Os céus e toda a terra proclamam a 
vossa glória. Bendito é o que vem 
em nome do Senhor. Hosana nas 
alturas!

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 

mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS 

PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA 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 oferta!
P. Pela participação neste misté-

rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortale-
cei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa N. e 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!
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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.: A Palavra de Deus nos ilu-

mina na missão e o Pão do Altar 
nos revigora na sua realização. 

A. (Nº 527) 1. Vejam, eu andei 
pelas vilas,/ apontei as saídas 
como o Pai me pediu;/ Portas eu 
cheguei para abri-las./ Eu curei 
as feridas como nunca se viu.

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

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

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

4. Vejam, semeei consciência/ nos 
caminhos do povo, pois o Pai 

quer assim./ Tramas, enfrentei 
prepotência/ dos que temem o 
novo qual perigo sem fim.

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

P. OREMOS! Alimentados pela 
vossa Eucaristia, nós vos pe-
dimos, ó Deus, que cresça em 
nós a vossa salvação cada vez 
que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Cristo envia também a nós a 
anunciar e a testemunhar sua Pa-
lavra de Salvação. Devemos ser 
livres e corajosos nesta missão.

A. (Nº 836) Ref. Senhor, que que-
res que eu faça? Senhor, que 
queres de mim? Mostra-me 
os teus caminhos! Senhor, que 
queres de mim?

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos enriqueça com sua gra-

ça e vos torne santos e puros dian-
te dele. Que Ele vos instrua com 
as palavras da verdade, forman-
do-vos pelo Evangelho da Salva-
ção e inflamando-vos de amor por 
todos. E que vos abençoe, pois, 
Deus Onipotente e Eterno, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
P. Em nome do Senhor, ide em paz 

e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

(Nº 534) Ref. Eis-me, aqui, Se-
nhor! Eis-me aqui, Senhor! 
Prá fazer tua vontade, pra 
viver do teu amor, prá fazer 
tua vontade, prá viver do teu 
amor, eis-me aqui, Senhor!

1. O Senhor é o pastor que me 
conduz, por caminhos nunca 
vistos me enviou. Sou chama-
do a ser fermento, sal e luz, e, 
por isso, respondi: “Aqui es-
tou!”

2. Ele pôs em minha boca uma 
canção, me ungiu como profe-
ta e trovador da história e da 

vida do meu povo, e, por isso, 
respondi: “Aqui estou!”

3. Ponho a minha confiança no Se-
nhor, da esperança sou chamado 
a ser sinal, seu 
ouvido se in-
clinou ao meu 
clamor, e, por 
isso, respondi: 
“Aqui estou!”

Lembretes:
- Segunda-feira, aniversário do 

início do ministério episcopal 
de Dom Adimir na Diocese de 
Erexim (2020).

- Terça-feira, dia mariano e voca-
cional no Santuário de Fátima no 
ano jubilar de ouro da Diocese, 
com oração da manhã às 07h, 
oração do Angelus às 11h50, ter-
ço e missa às 14h e às 18h30.

- Domingo – 16º do TC-B – Festa 
do/a agricultor/a e do motorista 
na comunidade N. Sra. das Do-
res, Chapadão,  Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 12 2ªf: Ex 1,8-14.22; Sl 

123(124); Mt 10,34-11,1; dia 13, 
3ªf, Sto. Henrique: Ex 2,1-15a; 
Sl 68(69); Mt 11,20-24; dia 14, 
4ªf, S. Camilo de Lellis: MFac. 
Ex 3,1-6.9-12; Sl 102(103); Mt 
11,25-27; dia 15, 5ªf, S. Boaven-
tura: Ex 3,13-20; Sl 104(105); 
Mt 11,28-30; dia 16, 6ªf, Nossa 
Senhora do Carmo:. Zc 2,14-17; 
Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-
53.54-55(R.49); Mt 12,46-50; dia 
17, sáb., Bv. Inácio de Azevedo 
Presb e Comps: Ex 12,37-42; Sl 
135(136); Mt 12,14-21; dia 18, 
dom., 16º do Tempo Comum: Jr 
23,1-6; Sl 22(23); Ef 2,13-18; Mc 
6,30-34 (Urgência da missão).

O áudio dos cantos deste folheto 
estão no site da Diocese de 
Erexim, em  acervo digital, 

hinário litúrgico.

www.diocesedeerexim.org.br

A Livraria Diocesana dispõe do 
livro texto, de partituras e de 
cifras do Hinário Litúrgico.



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Hino do ju-
bileu) Ref. É 
tempo de gra-
ças, Senhor, é 
tempo de glória 
e louvor! Igreja 

diocesana que celebra sua histó-
ria 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: ‘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!’ 

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

A. Amém.
P. Que a misericórdia e a ternura do 

Pai, que em seu Filho nos reúne 
com cuidado de pastor cheio de 
compaixão, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia 

Anim.: Como Pai bondoso, Deus 
nos reúne para renovar nossa 
comunhão com seu Filho Jesus, 
que se compadece dos enfraque-
cidos ou até sem rumo na vida, 
e dar-nos a força necessária para 
seguirmos as exigências de seus 
ensinamentos. 

P. (...preparação ou já festa de São 
Cristóvão e celebrações do dia do 
agricultor e motorista em diversas 
comunidades / famílias com in-
fectados pela Covid-19 ou enluta-
das por causa dela ...)

Ato penitencial
P. Deus tem cuidados de pastor com 

todos nós, especialmente com os 
mais frágeis. Peçamos-lhe per-
dão por nem sempre deixar-nos 
conduzir por ele e não vivermos 
o cuidado de uns para os outros e 
com a Casa Comum. 

L. Senhor, que revelais imensa 
compaixão pelos pobres e margi-
nalizados, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, rosto da misericórdia di-

vina, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que revigorais os en-

fraquecidos com a força de vossa 
Palavra e do Pão da Vida, tende 
piedade de nós. 

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

Glória
A. (Nº 715 F) Ref. Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados!

1. Senhor Deus, Rei dos Céus,/ 
Deus Pai todo poderoso:/ Nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos,/ Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai./

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

3. Só vós sois o Santo,/ só vós o Se-
nhor,/ só vós, o Altíssimo, Jesus 
Cristo,/ com Espírito Santo,/ na 
glória de Deus Pai./ Amém!

P. OREMOS. Ó Deus, sede gene-
roso para com os vossos filhos 
e filhas e multiplicai em nós os 

dons da vossa graça, para que, 
repletos de fé, esperança e ca-
ridade, guardemos fielmente os 
vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém. 

4. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 16º DTC-
-B, Paulinas-Paulus, p. 617-620)

Anim .  Deus sempre enviou pas-
tores a seu povo e quando não 
cumpriam sua missão, ele mesmo 
assumia o seu pastoreio. Por fim, 
enviou seu Filho Jesus que revela 
compaixão pelo povo disperso e o 
conforta com seus ensinamentos e 
gestos de misericórdia.

1ª Leitura: Jr 23,1-6 
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias.
“Ai dos pastores que deixam perder-

-se e dispersar-se o rebanho de mi-
nha pastagem, diz o Senhor! Deste 
modo, isto diz o Senhor, Deus de 
Israel, aos pastores que apascen-
tam o meu povo: Vós dispersastes 
o meu rebanho, e o afugentastes 
e não cuidastes dele; eis que irei 
verificar isto entre vós e castigar 
a malícia de vossas ações, diz o 
Senhor. E eu reunirei o resto de 
minhas ovelhas de todos os países 
para onde forem expulsas, e as fa-
rei voltar a seus campos, e elas se 
reproduzirão e multiplicarão. Sus-
citarei para elas novos pastores que 
as apascentem; não sofrerão mais o 
medo e a angústia, nenhuma delas 
se perderá, diz o Senhor. Eis que 
virão dias, diz o Senhor, em que fa-
rei nascer um descendente de Davi; 
reinará como rei e será sábio, fará 
valer a justiça e a retidão na terra. 
Naqueles dias, Judá será salvo e Is-
rael viverá tranquilo; este é o nome 
com que o chamarão: ‘Senhor, nos-
sa Justiça’”. - Palavra do Senhor. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 16º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 18.07.2021

- Cristo, Pastor cheio de compaixão pelo povo sofrido e abandonado
- 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 2525    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Salmo: Sl 22(23)
S. O Senhor é o Pastor que me con-

duz; felicidade e todo bem hão de 
seguir-me!

A. O Senhor é o Pastor que me 
conduz; felicidade e todo bem 
hão de seguir-me!

S. l. - O Senhor é o Pastor que me 
conduz;* não me falta coisa al-
guma. - Pelos prados e campinas 
verdejantes* ele me leva a des-
cansar. - Para as águas repousan-
tes me encaminha,* e restaura as 
minhas forças. 

2. - Ele me guia no caminho mais 
seguro,* pela honra do seu nome. 
- Mesmo que eu passe pelo vale 
tenebroso,* nenhum mal eu teme-
rei; - estais comigo com bastão e 
com cajado;* eles me dão a segu-
rança. 

3. - Felicidade e todo bem hão de 
seguir-me* por toda a minha vida; 
- e na casa do Senhor habitarei* 
pelos tempos infinitos. 

2ª Leitura: Ef 2,13-18 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios.  
Irmãos, agora, em Jesus Cristo, 

vós, que outrora estáveis longe, 
vos tornastes próximos, pelo san-
gue de Cristo. Ele, de fato, é a 
nossa paz: do que era dividido, ele 
fez uma unidade. Em sua carne 
ele destruiu o muro de separação: 
a inimizade. Ele aboliu a lei com 
seus mandamentos e decretos. Ele 
quis, assim, a partir do judeu e do 
pagão, criar em si um só homem 
novo, estabelecendo a paz. Quis 
reconciliá-los com Deus, ambos 
em um só corpo, por meio da cruz; 
assim ele destruiu em si mesmo a 
inimizade. Ele veio anunciar a paz 
a vós, que estáveis longe, e a paz 
aos que estavam próximos. É gra-
ças a ele que uns e outros, em um 
só Espírito, temos acesso junto ao 
Pai. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia, aleluia!:/
S. Minhas ovelhas escutam minha 

voz, minha voz estão elas a es-
cutar. Eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem comigo 
a caminhar. 

A. Aleluia....
Evangelho: Mc 6,30-34 
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, os apóstolos 

reuniram-se com Jesus e con-
taram tudo o que haviam feito e 
ensinado. Ele lhes disse: “Vinde 
sozinhos para um lugar deserto, 
e descansai um pouco”. Havia, 
de fato, tanta gente chegando 
e saindo que não tinham tempo 
nem para comer. Então foram so-
zinhos, de barco, para um lugar 
deserto e afastado. Muitos os vi-
ram partir e reconheceram que 
eram eles. Saindo de todas as ci-
dades, correram a pé, e chegaram 
lá antes deles. Ao desembarcar, 
Jesus viu uma numerosa multidão 
e teve compaixão, porque eram 
como ovelhas sem pastor. Come-
çou, pois, a ensinar-lhes muitas 
coisas. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé

A/B. (Nº 754/A) 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./

Oração dos fiéis
P. Confiantes na bondade de Deus 

que em seu Filho Jesus revela sua 
compaixão com a multidão desas-

sistida, apresentemos-lhe nossas 
preces comunitárias. 

A. Ouvi-nos, Senhor, e socorrei a 
todos. 

L. 1. Para que os ministros da Igre-
ja tenham vossa ternura de pastor 
misericordioso com os irmãos e 
irmãs, especialmente com os mais 
vulneráveis, nós vos pedimos:

2. Para que os governantes sejam 
sempre atentos às necessidades 
daqueles a quem devem servir, 
de modo especial aos que mais 
sofrem as consequências da pan-
demia, nós vos pedimos:

3. Para que as organizações popula-
res e as instituições públicas, prio-
rizando a promoção humana dos 
excluídos, disponham dos recur-
sos necessários e contem com o 
apoio de todos, nós vos pedimos:

4. Para que neste mês do agricul-
tor e do motorista, todos reconhe-
çam  e valorizem seu trabalho e 
ao mesmo tempo se empenhem 
por um trânsito seguro e humano, 
nós vos pedimos: 

5. Para que as comunidades de nos-
sa Diocese, em seu ano jubilar de 
ouro, revigorem sua comunhão e 
participação, nós vos pedimos:

6. Para que as famílias de nossa 
Diocese jubilar, neste ano dedi-
cado a São José, possam imitar a 
Sagrada Família de Nazaré, nós 
vos pedimos:

7. ...
P. Acolhei nossas súplicas, ó Deus, 

e concedei-nos viver a mesma 
solicitude de vosso Filho com 
nossos irmãos e irmãs que não 
dispõem do necessário para viver 
dignamente. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém.
 
3. LITURGIA EUCARÍSTICA 

Procissão e apresentação
das oferendas

Anim.: Em nossa oferenda a Deus, 
coloquemos as diversas iniciati-
vas de solidariedade realizadas 
ou em andamento neste tempo de 
pandemia. 

A. (N 422) Ref. Aceita, Senhor, 
nossos dons. Aceita, Senhor, 
nosso pão. Aceita, Senhor, nos-
so vinho. / Aceita, Senhor, nossa 



gente, sofrida, oprimida, esque-
cida. Aceita esta dor que ma-
chuca demais.

1. Aceita, também, nossa fome de 
paz. / Aceita, Senhor, nossa fome 
de amor. Aceita, Senhor, este hu-
mano calor / dos povos latinos 
que querem viver sem fome e sem 
medo, num mundo de paz, / na 
paz da justiça de homens iguais. 
/:Aceita, Senhor, nosso Deus, os 
dons que por certo são teus!:/

2. Aceita, também, nossos povos, 
Senhor, / crianças e jovens seden-
tos de amor e todos aqueles sem 
voz e sem vez, / com fome de paz 
e de amor e de pão. Que esperam 
os ventos da renovação, / à luz 
do que disse Jesus, nosso irmão! 
/:Aceita, Senhor, nosso Deus os 
dons que por certo são teus!:/

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 no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Anti-
ga Aliança, santificai, como o de 
Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em 
vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor.  

A. Amém. 

Oração Eucarística Div. Circ. II
Deus conduz a Igreja p/ 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 
essa razão, também nós, com os 

Anjos e Santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

A. (Nº 758/D) Ref. Santo, santo, 
santo sois Senhor!/ Santo, santo, 
santo sois Senhor, nosso Deus!

1. O céu e a terra proclamam vossa 
glória. Hosana nas alturas, hosana 
nas alturas!

2. Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas alturas, hosa-
na 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 tornem para nós o Corpo e † 
o Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM EMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. 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. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nosso 
Papa N. e o nosso Bispo N., com 
todos os Bispos, presbíteros, 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 (N. e N.),  que adorme-
ceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos, cuja fé só 
vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no 
dia da ressurreição, a plenitude da 
vida.

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada 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.:  patrono/a) 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 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 



P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus vos faça sempre solí-

citos com quem precisar de uma 
palavra de esperança, de um ges-
to de amor e solidariedade. E que 
vos enriqueça com sua bênção 
Deus benigno e fonte de amor, Pai 
e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

(Nº 339) Ref. Aclamemos nosso 
Deus, é o Senhor, é o bom pas-
tor./ 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.

 “O olhar de Jesus” – “... Somos 
chamados a imitar o que Jesus 
fez: “Ao desembarcar, Jesus viu 
uma grande multidão e com-
padeceu-se dela, porque eram 
como ovelhas sem pastor. E 
começou a ensinar-lhes muitas 
coisas” (v. 34). Nesta breve fra-
se, o evangelista apresenta-nos 
um flash de singular intensidade, 
fotografando os olhos do Mes-
tre divino e o seu ensinamento. 
Observemos os três verbos deste 
fotograma: ver, compadecer-se, 
ensinar. Podemos chamá-los os 
verbos do Pastor. O olhar de Je-
sus não é neutro nem, pior ain-
da, frio e distante, porque Ele vê 
sempre com os olhos do cora-
ção. E o seu coração é tão terno 
e cheio de compaixão, que sabe 
sentir as necessidades inclusive 
as mais escondidas das pessoas. 
Além disso, a sua compaixão não 
indica simplesmente uma reação 

emotiva perante uma situação de 
dificuldade das pessoas, mas é 
muito mais: é a atitude e a predis-
posição de Deus para com o ho-
mem e a sua história. Jesus ma-
nifesta-se como a realização da 
solicitude e da bondade de Deus 
pelo seu povo. ... Jesus fez-se 
dom para os outros, tornando-se 
assim modelo de amor e de servi-
ço para cada um de nós. ... Maria 
Santíssima nos ajude a assumir 
os problemas, os sofrimentos e as 
dificuldades do nosso próximo, 
mediante uma atitude de partilha 
e de serviço. 
(Papa Fran-
cisco, ora-
ção do Anjo 
do Senhor, 
22/7/2018)

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, Reunião 

do Conselho de Formadores, no 
Centro Diocesano; 14h, Reunião 
do Conselho de Presbíteros, no 
Centro Diocesano. 

- Domingo, – 17º do TC-B – Pri-
meiro Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos – Eu estou contigo 
todos os dias - Paróquia São Tia-
go, Aratiba, festa do padroeiro; 
festa do padroeiro na Paróquia 
São Cristóvão, Erechim; festa de 
São Cristóvão, do agricultor e do 
motorista na sede paroquial São 
Francisco, Mariano Moro.

Leituras:
dia 19, 2ªf: Ex 14,5-18; Ex 15,1-

2.3-4.5-6(R.1a); Mt 12,38-42; 
dia 20, 3ªf: Ex 14,21-15,1; Ex 
15,8-9.10 e 12.17(R.1a); Mt 
12,46-50; dia 21, 4ªf, Lourenço 
de Bríndisi: Ex 16,1-5.9-15; Sl 
77(78); Mt 13,1-9; dia 22, 5ªf, 
Sta. Maria Madalena: Ct 3,1-4a 
ou 2Cor 5,14-17; Sl 62(63); Jo 
20,1-2.11-18; dia 23, 6ªf, Sta. Brí-
gida: Ex 20,1-17; Sl 18(19B); Mt 
13,18-23; dia 24, sáb., S. Charbel 
Makhluf: Ex 24,3-8; Sl 49(50); 
Mt 13,24-30; dia 25, dom., 17º 
do Tempo Comum. 2Rs 4,42-44; 
Sl 144(145); Ef 4,1-6; Jo 6,1-15 
(Multiplicação dos pães).
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Ao participarmos da mesa 

eucarística, peçamos a Cristo que 
renove nosso coração com o seu 
amor, tornando-nos sempre mais 
solidários com todos. 

A. (Nº 489) 1. Jesus sempre es-
tava a caminhar,/ com amor a 
visitar as aldeias do país;/ a pé, 
sem dinheiro a carregar,/ sem 
ter casa pra morar, na pobreza 
mui feliz.

Ref. As multidões acorriam ao 
Pastor/ para ouvir a sua voz que 
falava do amor./ O Bom Pastor 
procurava socorrer/ quem não 
tinha lar nem pão, nem saúde 
pra viver.

2. Jesus, contemplando a multi-
dão,/ sente grande compaixão 
pelo seu abatimento;/ está já 
cansado em sua dor,/ são ove-
lhas sem pastor, vivem só de so-
frimento.

3. Jesus, vendo o povo, diz as-
sim:/ ‘A seara não tem fim, mas 
são poucos a ceifar./ Pedi mais 
discípulos ao Pai,/ operários en-
viai para a messe cultivar.’

4. Senhor, muitas graças eu te 
dou,/ sou semente que brotou 
do clamor do povo teu./ Em 
mim põe agora aquele amor/ de 
Jesus o Bom Pastor, que por nós 
na cruz se deu.

P. OREMOS! Ó Deus, permane-
cei junto ao povo que iniciastes 
nos sacramentos do vosso rei-
no, para que, despojando-nos 
da velha criatura, passemos 
a uma vida nova. Por Cristo, 
Nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Mesmo que tivesse convida-
do os apóstolos a um lugar deser-
to para descansar, Cristo acolheu 
com carinho o povo que o procu-
rou e ensinou-lhe muitas coisas. 
Que Ele nos dê a mesma solicitu-
de com quem precisar de nós.

A. (Nº 855) Ref. /:Misericordio-
sos, misericordiosos, misericor-
diosos como o Pai!:/



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Hino do ju-
bileu) Ref. É 
tempo de gra-
ças, Senhor, é 
tempo de glória 

e louvor! Igreja diocesana que 
celebra 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: ‘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!’ 

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

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

a paz de Cristo, que tem compai-
xão pelo povo sofrido, 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.: Desde o início deste lon-
go tempo da Covid-19, o Papa 
Francisco exorta a todos à soli-
dariedade concreta com os que 
mais sofrem suas consequências 
e realizando muitos gestos de aju-
da humanitária. Como em todo o 
mundo, aqui no Brasil a CNBB, 
dioceses, paróquias e organiza-
ções sociais realizam iniciativas 
de ajuda aos necessitados, tornan-
do presentes as ações de Cristo 
que conforta a multidão necessi-
tada que o procura e não a deixa ir 
embora sem alimento. 

P. (... Festas de São Cristóvão/ final 
do mês do agricultor / primeiro 

Dia Mundial dos Avós e Idosos – 
“Eu estou contigo todos os dias” 
[cf Mt 28,20)]  / sábado próximo, 
na Catedral São José, ordenação 
diaconal do seminarista Leonardo 
Fávero / domingo próximo, cele-
bração festiva do jubileu de ouro 
da Diocese...)

Ato penitencial
P. Nossa oração, a celebração litúr-

gica e todas as devoções devem 
ser acompanhadas da boa convi-
vência, da prática da justiça, da 
solidariedade com os necessita-
dos. Invoquemos o perdão divino 
por aquilo que nossas obras não 
expressam nossa oração e nossa 
liturgia. 

L. Senhor, que vos compadeceis 
da multidão sem pão e sedenta da 
verdade, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que não quereis que o 

povo desfaleça pelo caminho por 
falta de alimento, tende piedade 
de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos garantis o Pão 

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

Glória 
A. (Nº 715 F) Ref. Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados!

1. Senhor Deus, Rei dos Céus,/ 
Deus Pai todo poderoso:/ Nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos,/ 
nós vos adoramos, nós vos glo-
rificamos,/ Nós vos damos graças 
por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai./

Vós que tirais o pecado do mundo,/ 
tende piedade de nós./ Vós que ti-

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

3. Só vós sois o Santo,/ só vós o Se-
nhor,/ só vós, o Altíssimo, Jesus 
Cristo,/ com Espírito Santo,/ na 
glória de Deus Pai./ Amém!

P. Oremos. Ó Deus, sois o amparo 
dos que em vós esperam e, sem 
vosso auxílio, ninguém é forte, 
ninguém é santo; redobrai de 
amor para conosco, para que, 
conduzidos por vós, usemos de 
tal modo os bens que passam, 
que possamos abraçar os que 
não passam. PNSJC.  

A. Amém. 
 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 17º DTC-
-B, Paulinas-Paulus, p. 621-623)

Anim. A justa e fraterna destinação 
dos bens da terra e dos frutos do 
trabalho humano garantiria ali-
mento para todos, sem ninguém 
passar fome. 

1ª Leitura: 2Rs 4,42-44 
L. Leitura do Segundo Livro dos 

Reis.
Naqueles dias, veio também um 

homem de Baal-Salisa, trazendo 
em seu alforje para Eliseu, o ho-
mem de Deus, pães dos primeiros 
frutos da terra: eram vinte pães de 
cevada e trigo novo. E Eliseu dis-
se: “Dá ao povo para que coma”. 
Mas o seu servo respondeu-lhe: 
“Como vou distribuir tão pouco 
para cem pessoas?” Eliseu disse 
outra vez: “Dá ao povo para que 
coma; pois assim diz o Senhor: 
‘Comerão e ainda sobrará’”. O 
homem distribuiu e ainda sobrou, 
conforme a palavra do Senhor. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 17º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 25.07.2021

- Na partilha do pão, a superação da fome do povo necessitado
- 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 2526     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



 Salmo: Sl 144 (145)
S. /:Saciai os vossos filhos, ó Se-

nhor!:/
A. /:Saciai os vossos filhos, ó Se-

nhor!:/
S. 1. - Que vossas obras, ó Senhor, 

vos glorifiquem,* e os vossos san-
tos com louvores vos bendigam! 
- Narrem a glória e o esplendor do 
vosso reino* e saibam proclamar 
vosso poder!

2. - Todos os olhos, ó Senhor, em 
vós esperam* e vós lhes dais no 
tempo certo o alimento; - vós abris 
a vossa mão prodigamente* e sa-
ciais todo ser vivo com fartura.

3. - É justo o Senhor em seus cami-
nhos,* é santo em toda obra que 
ele faz. - Ele está perto da pessoa 
que o invoca,* de todo aquele que 
o invoca lealmente. 

2ª Leitura: Ef 4,1-6 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios.
Irmãos: Eu, prisioneiro do Senhor, 

vos exorto a caminhardes de acor-
do com a vocação que recebestes: 
com toda a humildade e mansi-
dão, suportai-vos uns aos outros 
com paciência, no amor. Aplicai-
-vos a guardar a unidade do es-
pírito pelo vínculo da paz. Há um 
só Corpo e um só Espírito, como 
também é uma só a esperança à 
qual fostes chamados. Há um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo, 
um só Deus e Pai de todos, que 
reina sobre todos, age por meio de 
todos e permanece em todos. 

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus. 
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. um grande profeta surgiu, surgiu 

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

A. Aleluia...

Evangelho: Jo 6,1-15 
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus foi para 

o outro lado do mar da Galileia, 

também chamado de Tiberíades. 
Uma grande multidão o seguia, 
porque via os sinais que ele opera-
va a favor dos doentes. Jesus subiu 
ao monte e sentou-se aí, com os 
seus discípulos. Estava próxima a 
Páscoa, a festa dos judeus. Levan-
tando os olhos, e vendo que uma 
grande multidão estava vindo ao 
seu encontro, Jesus disse a Filipe: 
“Onde vamos comprar pão para 
que eles possam comer?” Disse 
isso para pô-lo à prova, pois ele 
mesmo sabia muito bem o que ia 
fazer. Filipe respondeu: “Nem du-
zentas moedas de prata bastariam 
para dar um pedaço de pão a cada 
um”. Um dos discípulos, André, 
o irmão de Simão Pedro, disse: 
“Está aqui um menino com cinco 
pães de cevada e dois peixes. Mas 
o que é isso para tanta gente?” 
Jesus disse: “Fazei sentar as pes-
soas”.  Havia muita relva naquele 
lugar, e lá se sentaram, aproxima-
damente, cinco mil homens. Jesus 
tomou os pães, deu graças e dis-
tribuiu-os aos que estavam senta-
dos, tanto quanto queriam. E fez 
o mesmo com os peixes. Quando 
todos ficaram satisfeitos, Jesus 
disse aos discípulos: “Recolhei 
os pedaços que sobraram, para 
que nada se perca!” Recolheram 
os pedaços e encheram doze ces-
tos com as sobras dos cinco pães, 
deixadas pelos que haviam comi-
do. Vendo o sinal que Jesus tinha 
realizado, aqueles homens excla-
mavam: “Este é verdadeiramente 
o Profeta, aquele que deve vir ao 
mundo”.  Mas, quando notou que 
estavam querendo levá-lo para 
proclamá-lo rei, Jesus retirou-se 
de novo, sozinho, para o monte. - 
Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé 

S. (Nº 755) 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 fei-
tas./

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

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. Diante das muitas carências de 

uma multidão de irmãos e irmãs, 
agravadas pela pandemia, há be-
las iniciativas de solidariedade 
e partilha. Solidários também na 
oração, apresentemos a Deus nos-
sas preces comunitárias pelas ne-
cessidades de todos. 

A. (Nº 756/B) Atendei a nossa 
prece, Senhor, e fazei-nos aco-
lher o nosso irmão.

1. Para que nossa Diocese, em seu 
ano jubilar de ouro, cresça como 
Igreja misericordiosa com os ne-
cessitados, aberta a acolher a to-
dos em comunidades vivas, de 
inclusão, dignidade e paz, nós vos 
pedimos: 

2. Para sermos Igreja com renovada 
iniciação à vida cristã e formação 
permanente com espírito missio-



nário na atual cultura urbana, na 
comunhão e participação, nós vos 
pedimos:

A. (Nº 756/B) Atendei a nossa 
prece, Senhor, e fazei-nos aco-
lher o nosso irmão.

3. Para que o seminarista Leonardo 
Fávero, a ser ordenado diácono no 
próximo sábado, possa realizar fe-
cundo ministério encaminhando-
-se para a ordenação presbiteral, 
nós vos pedimos: 

4. Para que Igreja, com coragem 
profética e gestos de partilha, pro-
mova o uso solidário dos bens da 
terra e dos frutos do trabalho hu-
mano, nós vos pedimos: 

5. Para que não faltem recursos às 
pessoas e organizações que com-
batem a fome no mundo e che-
guem aos verdadeiros destinatá-
rios, nós vos pedimos: 

6. Para que os avós e todos os ido-
sos, neste seu primeiro dia mun-
dial, testemunhem a esperança e 
a alegria da vida, tendo o cuidado 
dos familiares e das organizações 
voltadas a eles, nós vos pedimos: 

7. ...
P. Ó Deus que fecundais a terra e 

nos confiais a missão de cultivá-
-la, concedei-nos preservá-la e 
estabelecer nela relações justas e 
fraternas, a fim de que cada ser 
humano desfrute o que para todos 
criastes. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Vamos incluir em nossa 

oferta a Deus as iniciativas de par-
tilha que prolongam os gestos de 
Jesus em favor dos necessitados. 

A. (452) 1. O nosso Deus, com amor 
sem medida, chamou-nos à vida, 
nos deu muitos dons. Nossa res-
posta ao amor será feita se a nos-
sa colheita mostrar frutos bons.

Ref. /:Mas é preciso que o fruto 
se parta e se reparta na mesa do 
amor.:/

2. Participar é criar comunhão 
fermento no pão, saber repartir. 
Comprometer-se com a vida do 
irmão viver a missão de se dar 
e servir.

3. Os grãos de trigo em farinha se 
tornam depois se transformam 
em vida no pão. Assim também, 
quando participamos, unidos 
criamos maior comunhão.

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

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

P. Aceitai, ó Pai, os dons que re-
cebemos de vossa bondade e 
trazemos a este altar. Fazei que 
estes sagrados mistérios, pela 
força da vossa graça, nos san-
tifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração eucarística
 para 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 o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor e Redentor. Ele 
sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colo-
cando-se ao lado dos perseguidos 
e marginalizados. Com a vida e a 
palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com 
todos os Anjos e Santos, nós vos 
louvamos e bendizemos, e pro-
clamamos o hino de vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

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

P. Na verdade, vós sois santo e 
digno de louvor, ó Deus, que 
amais os seres humanos e sem-
pre 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 Es-
crituras 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

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

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

A. Aceitai, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!
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P. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
N., o nosso Bispo N., com todos 
os Bispos, presbíteros e diáconos 
e todo o povo que conquistastes.

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

P. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, 
e seguindo o seu mandamento, 
nos empenhemos lealmente no 
serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da 
liberdade, da justiça e da paz, para 
que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo. 

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós 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.: Com cinco pães e dois pei-

xes, Cristo alimentou a multidão. 
Com o Pão da Eucaristia alimenta 
nossa fé que deve ser testemu-

nhada na comunhão fraterna do 
alimento partilhado para ninguém 
passar fome.

A. (Nº 489) 1. Jesus sempre es-
tava a caminhar,/ com amor a 
visitar as aldeias do país;/ a pé, 
sem dinheiro a carregar,/ sem 
ter casa pra morar, na pobreza 
mui feliz.

Ref. As multidões acorriam ao 
Pastor/ para ouvir a sua voz que 
falava do amor./ O Bom Pastor 
procurava socorrer/ quem não 
tinha lar nem pão, nem saúde 
pra viver.

2. Jesus, contemplando a multi-
dão,/ sente grande compaixão 
pelo seu abatimento;/ está já 
cansado em sua dor,/ são ove-
lhas sem pastor, vivem só de so-
frimento.

3. Jesus, vendo o povo, diz as-
sim:/ ‘A seara não tem fim, mas 
são poucos a ceifar./ Pedi mais 
discípulos ao Pai,/ operários en-
viai para a messe cultivar.’

4. Senhor, muitas graças eu te 
dou,/ sou semente que brotou 
do clamor do povo teu./ Em 
mim põe agora aquele amor/ de 
Jesus o Bom Pastor, que por nós 
na cruz se deu.

P. OREMOS. Recebemos, ó 
Deus, este sacramento, memo-
rial permanente da paixão do 
vosso Filho; fazei que o dom 
da vossa inefável caridade, 
possa servir à nossa salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Diante dos que passam fome 
e outras necessidades, devemos 
lembrar sempre que um dia Jesus 
ordenou aos apóstolos para provi-
denciarem o pão para uma multi-
dão faminta. 

A. (Nº 290) Ref. /:Dai-lhes vós 
mesmos de comer,/ que o mila-
gre vai acontecer!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos dê a generosidade do 

coração e a alegria da comunhão 
fraterna na partilha do alimento. E 
que vos abençoe Deus Criador e 

Providente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém. 
P. Sede testemunhas da compaixão 

do Senhor! Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

(Nº 353) Ref. /:E todos repar-
tiam o pão/ e não havia neces-
sitados entre eles!:/

1. Nossos irmãos repartiam os 
seus bens,/ fraternalmente ti-
nham tudo em comum;/ e era 
grande a alegria e união, / no 
dia-a-dia e ao partir o pão.

2. Hoje de novo a palavra nos 
reúne/ e com a mesma união 
e alegria,/ vamos, na ceia do 
Senhor, partir 
o pão, para de-
pois repartir 
com nosso ir-
mão.

Lembretes:
- Terça-feira, 13h30, no Centro 

Diocesano, reunião da Cáritas.
- Quinta-feira, 08h30, Dom Adi-

mir reunião da URI. 
- Sábado, às 15h, na Catedral, or-

denação diaconal do seminarista 
Leonardo Fávero.

- Domingo. – 18º DTC- B – Mês 
Vocacional, vocação ao Ministério 
ordenado; Aniversário de instala-
ção da Diocese de Erexim (1971) 
– 16h, na Catedral, missa festiva 
pelo Jubileu de Ouro da Diocese.

Leituras:
dia 30/7, 2ªf, S. Pedro Crisólo-

go Jr 13,1-11; Cânt. Dt 32,18-
19.20.21 (R/18ª); Mt 13,31-35; 
dia 31/7, 3ªf: Jr 14,17-22; Sl 
78(79); Mt 13,36-43; dia 1º/8, 
4ªf, Sto. Afonso Maria de Ligó-
rio: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59); 
Mt 13,44-46; dia 02/8, 5ªf, Sto. 
Eusébio de Vercelli e S. Pe-
dro Julião Eymard: Jr 18,1-6; 
Sl 145(146); Mt 13,47-53; dia 
03/8, 6ªf.: Jr 26,1-9; Sl 68(69); 
Mt 13,54-58; dia 04/8, sáb., S. 
João Maria Vianney: Jr 26,11-
16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12; 
dia 05/8, dom., 18º TC-B: Ex 
16,2-4.12-15; Sl 77(78); Ef 
4,17.20-24; Jo 6,24-35 (Jesus 
em Cafarnaum).  


