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- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
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1. RITOS
INICIAIS

A. (Hino do jubi-
leu) Ref. É tem-
po 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!’ 

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

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

que em seu Filho Jesus Cristo nos 
oferece o pão da vida, e a luz do 
Espírito Santo, que guia e conduz 
a Igreja, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia 

Anim. Celebrando o Jubileu de 
Ouro de nossa Diocese, no pri-
meiro domingo do mês vocacio-
nal, cujo tema é Cristo nos salva e 
nos envia, louvamos a Deus pelos 
ministros ordenados que servem o 
Pão da Palavra e o Pão do Altar, 
sustento de  nossa fé, nas comuni-
dades. Também pedimos a perse-
verança dos seminaristas e novas 
vocações ao ministério ordenado.   

P. (... dia de oração pelas vocações 
e da partilha / mês vocacional 
– “Cristo nos salva e nos envia – 
Quem escuta a minha Palavra tem 

a vida eterna” (Jo 5,24) / semana 
do ministério ordenado, diáconos, 
padres e bispos / ...).

Ato penitencial 
P. Na alegria de celebrarmos os 50 

anos de nossa Diocese, em Jesus, 
Pão da vida e Verdade que liberta, 
abramos o coração ao arrependi-
mento para alcançamos o perdão 
de nossos pecados, a graça da fide-
lidade na fé e o ambiente familiar 
e comunitário favorável ao surgi-
mento e realização de todas as vo-
cações, especialmente ao ministé-
rio ordenado. 

L. Senhor, que nos tornastes parti-
cipantes de vossa Igreja nesta cin-
quentenária Diocese de Erexim, 
tende piedade de nós.

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

como Pão da vida e vosso sangue 
para a remissão dos pecados, tende 
piedade de nós.

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

de muitos dons e ministérios, ten-
de piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Glória 
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus 

nas alturas 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. Manifestai, ó Deus, 
vossa inesgotável bondade para 
com os filhos e filhas que vos 
imploram e se gloriam de vos 
ter como criador e guia, restau-
rando para eles a vossa criação, 
e conservando-a renovada. 

e/ou(Missal, p. 880-pela Igreja lo-
cal): Ó Deus, que em cada uma 
das Igrejas da terra manifestais a 
Igreja uma, santa, católica e apos-
tólica, concedei à nossa comunida-
de diocesana, unida ao seu pastor 
e reunida no Espírito Santo pelo 
Evangelho e a Eucaristia, repre-
sentar a universalidade do vosso 
povo e ser no mundo o sinal e o 
instrumento da presença do Cristo, 
vosso Filho. PNSJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 18º DTC-B, 

Paulinas-Paulus, p. 624-627).
Anim.: Pela fé, a ser sempre reno-

vada, reconhecemos Cristo como 
Filho de Deus, o Pão da vida, 
prefigurado no maná do deserto, 
sustento de nossa peregrinação 
terrestre.  

1ª Leitura: Ex 16,2-4.12-15 
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, a comunidade dos 

filhos de Israel pôs-se a murmu-
rar contra Moisés e Aarão, no de-
serto, dizendo: “Quem dera que 
tivéssemos morrido pela mão do 
Senhor no Egito, quando nos sen-
távamos junto às panelas de carne 



e comíamos pão com fartura! Por 
que nos trouxestes a este deserto 
para matar de fome a toda esta 
gente?” O Senhor disse a Moisés: 
“Eis que farei chover para vós o 
pão do céu. O povo sairá diaria-
mente e só recolherá a porção de 
cada dia, a fim de que eu o ponha 
à prova, para ver se anda ou não 
na minha lei. Eu ouvi as murmu-
rações dos filhos de Israel. Dize-
-lhe, pois: ‘Ao anoitecer, comereis 
carne, e pela manhã vos fartareis 
de pão. Assim sabereis que eu 
sou o Senhor vosso Deus’”.  Com 
efeito, à tarde, veio um bando de 
codornizes e cobriu o acampa-
mento; e, pela manhã, formou-se 
uma camada de orvalho ao redor 
do acampamento. Quando se eva-
porou o orvalho que caíra, apare-
ceu na superfície do deserto uma 
coisa miúda, em forma de grãos, 
fina como a geada sobre a terra. 
Vendo aquilo, os filhos de Israel 
disseram entre si: “Que é isto?” 
Porque não sabiam o que era. 
Moisés respondeu-lhes: “Isto é o 
pão que o Senhor vos deu como 
alimento”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 77(78)     
S. O Senhor deu a comer o pão do 

céu.
A. O Senhor deu a comer o pão do 

céu.
S. 1. - Tudo aquilo que ouvimos e 

aprendemos,* e transmitiram para 
nós os nossos pais, = não havere-
mos de ocultar a nossos filhos,+ 
mas à nova geração nós contare-
mos:* As grandezas do Senhor e 
seu poder.

2. - Ordenou, então, às nuvens lá 
dos céus,* e as comportas das al-
turas fez abrir; - fez chover-lhes o 
maná e alimentou-os,* e lhes deu 
para comer o pão do céu.

3. - O homem se nutriu do pão dos 
anjos*, e mandou-lhes alimen-
to em abundância. - Conduziu-os 
para a Terra Prometida,* para o 
Monte que seu braço conquistou.

2ª Leitura: Ef 4,17.20-24 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios.

Irmãos: Eis, pois, o que eu digo e 
atesto no Senhor: não continueis 
a viver como vivem os pagãos, 
cuja inteligência os leva para o 
nada. Quanto a vós, não é assim 
que aprendestes de Cristo, se ao 
menos foi bem ele que ouvistes fa-
lar, e se é ele que vos foi ensinado, 
em conformidade com a verdade 
que está em Jesus. Renunciando 
à vossa existência passada, des-
pojai-vos do homem velho, que se 
corrompe sob o efeito das paixões 
enganadoras, e renovai o vosso 
espírito e a vossa mentalidade. 
Revesti o homem novo, criado à 
imagem de Deus, em verdadeira 
justiça e santidade. - Palavra do 
Senhor. 

A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, ale-
luia, aleluia!:/

L. O homem não vive somente de 
pão, mas vive de toda palavra que 
sai da boca de Deus e não só de 
pão, amém! aleluia, aleluia!

A. Aleluia...

Evangelho: Jo 6,24-35 
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, quando a multi-

dão viu que Jesus não estava ali, 
nem os seus discípulos, subiram às 
barcas e foram à procura de Je-
sus, em Cafarnaum. Quando o en-
contraram no outro lado do mar, 
perguntaram-lhe: “Rabi, quando 
chegaste aqui?” Jesus respondeu: 
“Em verdade, em verdade, eu vos 
digo: estais me procurando não 
porque vistes sinais, mas porque 
comestes pão e ficastes satisfeitos. 
Esforçai-vos não pelo alimento 
que se perde, mas pelo alimento 
que permanece até a vida eterna, 
e que o Filho do Homem vos dará. 
Pois este é quem o Pai marcou 
com seu selo”.  Então pergunta-
ram: “Que devemos fazer para 
realizar as obras de Deus? “Je-
sus respondeu: “A obra de Deus 
é que acrediteis naquele que ele 
enviou”.  Eles perguntaram: “Que 
sinal realizas, para que possa-
mos ver e crer em ti?” Que obras 

fazes?  Nossos pais comeram o 
maná no deserto, como está na 
Escritura: “Pão do céu deu-lhes 
a comer”. Jesus respondeu: “Em 
verdade, em verdade vos digo, não 
foi Moisés quem vos deu o pão que 
veio do céu. É meu Pai que vos 
dá o verdadeiro pão do céu. Pois 
o pão de Deus é aquele que des-
ce do céu e dá vida ao mundo”. 
Então pediram: “Senhor, dá-nos 
sempre desse pão”.  Jesus lhes dis-
se: “Eu sou o pão da vida. Quem 
vem a mim não terá mais fome e 
quem crê em mim nunca mais terá 
sede”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!
 

Homilia - Profissão da fé 
Oração dos fiéis

P. Nossa Diocese, celebrando seu 
jubileu de ouro, louva Deus e lhe 
pede a graça sempre renovada para 
realizar sua missão nesta região. 
Confiantes façamos nossas preces 
comunitárias.

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

1. Para que nosso Bispo, nossos 
padres, diáconos, ministros e in-
tegrantes das diversas pastorais 
tenham sempre a luz de vosso Es-
pírito no serviço às comunidades 
da Diocese, nós vos pedimos:

2. Para que as 30 Paróquias e as 
mais de 400 comunidades da Dio-
cese sejam sempre casa da Palavra 
e do Pão da vida que acolhem a to-
dos, nós vos pedimos.  

3. Para que as famílias de nossa 
Diocese jubilar cultivem ambiente 
favorável ao desenvolvimento de 
todas as vocações, nós vos pedi-
mos:

4. Para que os jovens de nossas fa-
mílias coloquem seus dons a ser-
viço da comunhão fraterna das 
comunidades e da vitalidade de 
nosso Diocese, nós vos pedimos: 

5. Para que nossa Diocese, com 
o vigor da celebração jubilar de 
ouro, seja Igreja de comunhão e 
participação, missionária e miseri-
cordiosa, nós vos pedimos: 

6. Para que tenhais em vossa glória 
todos os falecidos em nossa Dio-
cese, Dom João, Dom Girônimo, 



os padres, diáconos, religiosos e 
religiosas, leigos e leigas, nós vos 
pedimos.

P. Neste primeiro domingo do mês 
vocacional, rezemos com renova-
da confiança:

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 as oferendas para o sa-

crifício do altar, apresentemos a 
Deus a caminhada da Diocese em 
nossa região.

(Nº 451) 1. Nesta mesa da irman-
dade,/ a nossa comunidade se 
oferece a ti, Senhor./ Nosso so-
nho e nossa luta, nossa fé, nos-
sa conduta, te entregamos com 
amor.

Ref. /:Novo jeito de sermos Igre-
ja, nós buscamos, Senhor, na tua 
mesa.:/

 2.Neste pão te oferecemos/ muti-
rões que nós fazemos, a partilha 
e a produção./ Neste vinho, a ale-
gria, que floresce cada dia,/ den-
tro de nossa união. 

3. Nosso coração inteiro,/ Deus 
humano e companheiro coloca-
mos no altar./ Nosso canto e a 
memória do martírio a vitória,/ 
nós trazemos pra te dar.

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. Dignai-vos, ó Deus, santificar 
estas oferendas e, aceitando este 
sacrifício espiritual, fazei de nós 
uma oferenda eterna para vós. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A Amém. 

Oração eucarística V
(missal, p. 496)

Prefácio: O sacerdócio de Cristo
e o ministério sacerdotal

(Missal, p. 244-245)
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. Pela unção do Es-
pírito Santo, constituístes vosso 
Filho unigênito Pontífice da nova 
e eterna aliança. E estabelecestes 
que seu único sacerdócio se per-
petuasse na Igreja. Por isso, vos-
so Filho, Jesus Cristo, enriqueceu 
a Igreja com um sacerdócio real. 
E, com bondade fraterna, escolhe 
homens que, pela imposição das 
mãos, participem do seu ministé-
rio sagrado. Em nome de Cristo, 
estes renovam para nós o sacrifício 
da redenção humana, servindo aos 
fiéis o banquete da Páscoa. Presi-
dindo o povo na caridade, eles o 
alimentam com vossa palavra e o 
restauram com vossos sacramen-
tos. Dando a vida por vós e pela 
salvação de todos, procuram asse-
melhar-se cada vez mais ao pró-
prio Cristo, testemunhando, cons-
tantes, a fidelidade e o amor para 
convosco. Por essa razão, com os 
anjos do céu e com as mulheres e 
os homens da terra, unidos a todas 
as criaturas, proclamamos, jubilo-
sos, a vossa glória, cantando a uma 
só voz: 

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

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

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

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

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

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

ceando com seus apóstolos, Jesus, 

tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

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

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

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

P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Se-
nhor, sua ressurreição e ascensão; 
nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, 
este Vinho que nos salva e dá co-
ragem.

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

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

A. O Espírito nos una num só cor-
po!

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

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

P. Dai ao santo Padre, o Papa N., ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a 
N., que é Bispo desta Igreja, muita 
luz pra guiar o seu rebanho.

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

P. Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, São José, seu esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
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vida souberam amar Cristo e seus 
irmãos.

A. Esperamos entrar na vida eter-
na!

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

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

P. E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos 
o vosso reino que também é nosso.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim. Com pessoas de nossas fa-

mílias e comunidades convidadas  
para o ministério ordenado, Cristo 
nos oferece o verdadeiro Pão do 
céu, aquele que nos sustenta na 
realização da obra de Deus Pai. 

A. (Nº 810) 1. Há um barco es-
quecido na praia, já não leva 
ninguém a pescar.  É o barco de 
André e de Pedro, que partiram 
pra não mais voltar. Quantas ve-
zes partiram seguros, enfrentan-
do os perigos do mar: era chuva, 
era noite, era escuro.. Mas os 
dois precisavam pescar.

Ref . De repente aparece Jesus, 
pouco a pouco, se acende uma 
luz: é preciso pescar diferente, 
que o povo já sente que o tempo 
chegou. E partiram sem mesmo 
pensar nos perigos de profetizar. 
Há um barco esquecido na praia, 
um barco esquecido na praia, 
um barco esquecido na praia.

2. Há um barco esquecido na 
praia, já não leva ninguém a 
pescar. É o barco de João e Tia-
go 9ue partiram pra não mais 
voltar. Quantas vezes em tempos 
sombrios, enfrentando os peri-
gos do mar. Barco e rede volta-
ram vazios, mas os dois precisa-
vam pescar...

3. Quantos barcos deixados na 
praia, entre eles o meu deve es-
tar. Era o barco dos sonhos que 
eu tinha, mas eu nunca deixei de 
sonhar. Quanta vez enfrentei o 
perigo no meu barco de sonho a 
singrar. /Jesus Cristo remava co-
migo: eu no leme, Jesus a remar.

Ref. De repente me envolve uma 
luz e eu entrego meu leme a Je-
sus. É preciso pescar diferente 
que o povo já sente que o tempo 
chegou. E partimos pra onde ele 
quis, tenho cruzes mas vivo feliz. 
Há um barco esquecido na praia, 
um barco esquecido na praia, 
um barco esquecido na praia.

P. OREMOS. Acompanhai, ó 
Deus, com vossa proteção cons-
tante os que renovastes com o 
pão do céu e, como não cessais 
de alimentá-los, tornai-os dig-
nos da salvação eterna.  

e/ou: Floresçam, ó Deus, nesta vos-
sa Igreja jubilar e permaneçam até 
o fim a integridade da fé, a santida-
de dos costumes e a religião verda-
deira. E jamais deixeis de proteger 
os que alimentais com vossa pala-
vra e com o corpo do vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. No jubileu de ouro de nossa 
Diocese, renovamos nosso com-
promisso com sua missão nesta re-
gião e com a promoção das voca-
ções sacerdotais de que necessita. 

A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e 
luz do mundo”, O Senhor nos 
chama e nos envia! Testemunhas 
do seu Reino em toda a parte, 
Vivendo a fé no amor e na ale-
gria!:/

3. A serviço do Reino, numa Igre-
ja em saída, fiéis ao chamado, em 
nome da vida.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que todos vós sejais iluminados e 

aquecidos pelo sol da Justiça, para 
percorrerdes caminhos de retidão; 
e, pela intercessão de São José, pa-
droeiro da Diocese e de N. Sra. de 
Fátima, vos abençoe e acompanhe 
sempre Deus infinitamente mise-

ricordioso, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

A. Amém.  
P. Ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes: (dependendo da situa-
ção em relação à Covid-19)

- Segunda-feira, confraternização 
dos padres pelo dia do padre; às 
19h, reunião do Conselho Eco-
nômico, no Centro Diocesano; às 
20h, reunião da equipe de Pastoral 
Vocacional, em Marcelino Ramos.

- De segunda a sexta-feira, curso 
para os novos Bispos, de forma 
virtual.

- Sexta-feira, dia de oração pelos 
cristãos perseguidos.

- Sábado, às 10h, Dom Adimir, cris-
mas na igreja São Roque, Itatiba 
do Sul, na festa do padroeiro; 18h, 
Dom Adimir, crismas na igreja 
São Tiago, Aratiba, com comemo-
ração dos 70 anos da Paróquia.

- Domingo – 19º DTC-B - Dia dos 
Pais - até dia 16, vocação à vida 
matrimonial, Semana Nacional da 
Família – “A alegria do amor na fa-
mília” – 10h, missa festiva do pa-
droeiro São Roque, Itatiba do Sul;

às 09h, Dom Adimir, missa na igre-
ja Santa Isabel da Hungria, Três 
Arroios, comemorativa aos 70 
anos da Paróquia; 

Leituras da semana:
dia 02, 2ªf, Sto. Eusébio de Vercel-

li / S. Pedro Julião Eymard: Nm 
11,4b-15; Sl 80(81); Mt 14,13-
21; dia 03, 3ªf:  Nm 12,1-13; Sl 
50(51); Mt 14,22-36; dia 04, 
4ªf, S. João Maria Vianney: Nm 
13,1-2.25-14,1.26-30.34-35; Sl 
105(106); Mt 15,21-28; dia 05, 
5ªf, Dedicação da Basílica de 
Sta. Maria Maior: Nm 20,1-13; 
Sl 94(95); Mt 16,13-23; dia 06, 
6ªf, Transfiguração do Senhor: 
Dn 7,9-10,13-14 ou 2Pd 1,16-
19; Sl 96(97); Mc 9,2-10; dia 07, 
sáb, S. Sisto II e Comps. Mts. / 
S. Caetano: Dt 6,4-13; Sl 17(18); 
Mt 17,14-20; dia 08, dom. 19º do 
TC-B: 1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 
4,30-5,2; Jo 6,41-51 (Ouvir o Pai 
e crer).



1. RITOS 
INICIAIS 

A. (Nº 92) Ref. 
/:Olhando a 
Sagrada Fa-
mília, Jesus, 
Maria e José, 
saibamos fazer 
a partilha dos 

gestos de amor e de fé.:/
1. Maria, Mãe santa e esposa 

exemplar, José, pai zeloso volta-
do a seu lar. Jesus, Filho amado 
em missão de salvar, caminhos 
distintos num só caminhar.

2. Maria do Sim e do amor-doa-
ção, José, operário a serviço do 
pão; Jesus, ocupado com sua 
missão: três vidas distintas num 
só coração.

3. Se todas as mães em Maria se 
acharem, se todos os pais em 
José se espelharem, se todos os 
filhos em Cristo se olharem, se-
rão mais família quanto mais se 
amarem.

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

A. Amém. 
P. O Senhor que sempre encaminha 

os nossos corações para o amor 
do Pai e para a comunhão frater-
na entre seus filhos e filhas esteja 
convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia 

Anim.: Com nossos pais, em seu 
dia, no mês vocacional,  no início 
da Semana Nacional da Família, 
louvamos a Deus pelo Pão da vida 
que nos oferece e pelos nossos la-
res, no ano da Alegria do Amor na 
Família. Partilhando o Pão da Vida, 
poderemos viver relações fraternas, 
no amor, no perdão e na justiça. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 19º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 08.08.2021

- CRISTO, Pão da vida, sustento e vigor nas dificuldades da vida
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
- 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 2528     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

P. (... a importância das famílias 
na constituição e organização das 
comunidades da Diocese em seus 
50 anos/  de segunda a sexta-feira, 
retiro dos padres da Diocese /...)

Ato penitencial 
P. Com nossos Pais, louvemos a 

Deus pela “alegria do amor em 
nossas famílias”. Também peça-
mos-lhe  perdão pelas faltas que 
nelas cometemos e que nos ajude 
a defender nossos lares de tudo 
o que os ameaça, a fim de que o 
“Evangelho da família seja ale-
gria para o mundo”. (Pausa)

A. (Nº 675) Confesso a Deus to-
do-poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, Que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, Atos 
e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa. E peço à virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, Que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.

P. Deus Criador e Senhor da histó-
ria......

A. Amém. 
P. Senhor, tende piedade de nós./ 

Cristo.../ Senhor..
A. Senhor, tende piedade de nós./
Glória
A. (Nº 724) Glória a Deus no céu 

e na terra paz aos homens! Gló-
ria, aleluia!

1. Glória ao Pai, o criador, seu 
poder nos chamou à vida.

2. Glória ao Filho, redentor, sua 
cruz reconciliou-nos.

3. Glória ao Espírito de amor, sua 
graça é que nos renova.

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, a quem ousamos 
chamar de Pai, dai-nos cada 
vez mais um coração de filhos, 
para alcançarmos um dia a he-
rança que prometestes. PNSrJC.

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO 
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 19º DTC-
-B, Paulinas-Paulus, p. 628-630)

Anim. Na mesa do lar, a família for-
talece sua comunhão. Na mesa da 
Palavra e da Eucaristia, a comuni-
dade alimenta sua comunhão fra-
terna para sua missão no mundo.

1ª Leitura: 1Rs 19,4-8 
L. Leitura do Primeiro Livro dos 

Reis.
Naqueles dias, Elias entrou de-

serto adentro e caminhou o dia 
todo. Sentou-se finalmente de-
baixo de um junípero e pediu 
para si a morte, dizendo: “Ago-
ra basta, Senhor! Tira a minha 
vida, pois não sou melhor que 
meus pais”.  E, deitando-se no 
chão, adormeceu à sombra do 
junípero. De repente, um anjo 
tocou-o e disse: “Levanta-te e 
come!” Ele abriu os olhos e viu 
junto à sua cabeça um pão assa-
do debaixo da cinza e um jarro 
de água. Comeu, bebeu e tornou 
a dormir. Mas o anjo do Senhor 
veio pela segunda vez, tocou-o e 
disse: “Levanta-te e come! Ainda 
tens um caminho longo a percor-
rer”.  Elias levantou-se, comeu e 
bebeu, e, com a força desse ali-
mento, andou quarenta dias e 
quarenta noites, até chegar ao 
Horeb, o monte de Deus. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 33(34)
S. /:Provai e vede quão suave é o 

Senhor!:/
A. /:Provai e vede quão suave é o 

Senhor!:/
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!

A. /:Provai e vede quão suave é o 
Senhor!:/

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 ho-
mem que tem nele o seu refúgio!

2ª Leitura: Ef 4,30 – 5,2 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios. 
Irmãos: 
Não contristeis o Espírito San-

to com o qual Deus vos marcou 
como com um selo para o dia da 
libertação. Toda a amargura, ir-
ritação, cólera, gritaria, injúrias, 
tudo isso deve desaparecer do 
meio de vós, como toda espécie 
de maldade. Sede bons uns para 
com os outros, sede compassivos; 
perdoai-vos mutuamente, como 
Deus vos perdoou por meio de 
Cristo. Sede imitadores de Deus, 
como filhos que ele ama. Vivei no 
amor, como Cristo nos amou e se 
entregou a si mesmo a Deus por 
nós, em oblação e sacrifício de 
suave odor. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. Eu sou o pão vivo, descido do céu, 

quem deste pão come, sempre há de 
viver. Eu sou o pão vivo, descido do 
céu, Amém, Aleluia, Aleluia!

A. Aleluia...

Evangelho: Jo 6,41-51 
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, os judeus come-

çaram a murmurar a respeito de 
Jesus, porque havia dito: “Eu sou 
o pão que desceu do céu”. Eles 
comentavam: “Não é este Jesus, o 
filho de José? Não conhecemos seu 
pai e sua mãe? Como então pode 
dizer que desceu do céu?” Jesus 
respondeu: “Não murmureis entre 
vós. Ninguém pode vir a mim, se o 
Pai que me enviou não o atrai. E eu 
o ressuscitarei no último dia. Está 
escrito nos Profetas: ‘Todos serão 
discípulos de Deus’. Ora, todo 
aquele que escutou o Pai e por 
ele foi instruído, vem a mim. Não 
que alguém já tenha visto o Pai. 
Só aquele que vem de junto do Pai 
viu o Pai. Em verdade, em verdade 
vos digo, quem crê, possui a vida 
eterna. Eu sou o pão da vida. Os 
vossos pais comeram o maná no 
deserto e, no entanto, morreram. 
Eis aqui o pão que desce do céu: 
quem dele comer, nunca morrerá. 
Eu sou o pão vivo descido do céu. 
Quem comer deste pão viverá eter-
namente. E o pão que eu darei é a 
minha carne dada para a vida do 
mundo”.  - 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-
-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. Ao recordarmos os pais de nos-

sas famílias pelo dia a eles dedi-
cado, apresentemos a Deus, o Pai 
de todos nós, nossas preces comu-
nitárias.  .

A. (Nº 756/M) Ó Senhor, que fa-
zeis maravilhas, dai o dom do 
amor às famílias!

1. Para que a Igreja, com sempre 
renovado ardor missionário, ofe-
reça a todos o pão da Palavra e o 
Pão do Altar, nós vos pedimos: 

2 Para que nossos pais busquem 
sempre a luz de vossa Palavra e a 
força de vossa graça para viverem 
com fidelidade e alegria sua mis-
são na família, nós vos pedimos:

3. Para que todos os pais tenham 
terra para cultivar ou emprego 
para garantirem o sustento de suas 
famílias, nós pedimos: 

4. Pelos jovens namorados e noi-
vos, a fim de que encaminhem a 
constituição de sua família segun-
do os vossos ensinamentos, nós 
vos pedimos:

5. Por todas famílias enlutadas por 
causa da pandemia Covid-19 ou 
outras causas para que tenham a 
força da esperança em vós e a so-
lidariedade fraterna, nós vos pedi-
mos: 

P. Estamos no Ano de São José e no 
Ano da Família Amoris Laetitia. 
Rezemos parte da oração à Sagra-
da Família que o Papa Francisco 
nos oferece no final do documen-
to sobre a Alegria do amor na fa-
mília: Jesus, Maria e José, 

A. Confiantes, a Vós nos consa-
gramos.

P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. tornai também as nossas fa-

mílias lugares de comunhão e 
cenáculos de oração, autênticas 
escolas do Evangelho e peque-
nas igrejas domésticas.

P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. que nunca mais haja nas fa-

mílias episódios de violência, de 
fechamento e divisão; 

P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. mantende-nos conscientes do 

carácter sagrado e inviolável da 
família, da sua beleza no proje-
to de Deus. Amém.



3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Em nossa oferta a Deus, co-

locamos a vida e o trabalho dos 
pais, as alegrias e dificuldades de 
nossas famílias.

A. (Nº 438) 1. É o momento de 
nossa oferenda, ao Senhor pão 
e vinho trazemos. E um pouco 
de água juntamos: nossa vida, 
humildade ofertamos.

Ref. A nossa oferta nós elevamos, 
e nossa vida vos entregamos: As 
nossas dores e alegrias, nossos 
trabalhos e nosso dia.

2. Neste pão que é fruto da ter-
ra, entregamos, Senhor, nossas 
obras. Neste vinho, que é fru-
to da luta, entregamos, Senhor 
nosso amor.

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

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

P. Ó Deus, acolhei com miseri-
córdia os dons que concedestes 
à vossa Igreja e que ela agora 
vos oferece. Transformai-os 
por vosso poder em sacramen-
to de salvação.  Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística VI-A 
(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 
terra, cantando (dizendo) a uma 
só voz:

A. (Nº 758/B) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória./ /:Hosa-
na nas alturas!:/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor!

P. Na verdade, vós sois santo 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, 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 A 
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 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. Renovai, Senhor, à luz do evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 
em...). Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão com o nosso papa e o 
nosso bispo (...) 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 (...), 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, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada virgem Maria, 
com os apóstolos e mártires (san-
to do dia ou padroeiro) e todos os 
santos, vos louvaremos e glorifi-
caremos, 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!
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Desanimado e prostrado 

no deserto, Elias foi alimentado 
pelo pão que o anjo lhe ofereceu 
e pôde caminhar até o monte do 
Senhor. Com o alimento da mesa 
e o Pão do Altar, nossas famílias 
sustentam sua união e sua fideli-
dade a Deus. 

A. (Nº 849) 1. Ó Deus da vida, 
ó Deus de amor,/ aqui estamos 
pra revelar,/ a Vós, ó Pai, e ao 
mundo inteiro/ que nós quere-
mos convosco estar.

Ref. Servir a vós, ó Deus, e aos 
irmãos também;/ amar de cora-
ção, perseverar no bem; eis vos-
sa lei de Pai, eis nossa lei de ir-
mãos./ :Unir os corações e abrir 
as mãos:/ 

2. Os pais e os filhos, à mesma 
mesa,/ eles se educam na mesma 
fé./ iluminada por vela acesa,/ 
pequena Igreja, a família é.

3. Comunidade de batizados,/ so-
mos rebanho do Bom Pastor/ na 
liturgia, na catequese,/ na con-
vivência de irmãos no amor.

4. Na sociedade ser qual Jesus,/ 
a vida humana dignificar./ Por 
onde andarmos, ser sal e luz/ 
dar bom sabor e iluminar. 

5. Nos dias tristes de dissabores,/ 
quando a vida anoitecer,/ seja-
mos todos anunciadores/ da es-
perança do amanhecer.

P. OREMOS! Ó Deus, o vosso 
sacramento que acabamos de 
receber nos traga a salvação e 
nos confirme na vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Neste dia dos pais no Ano da 
Família Amoris Laetitia, peçamos 
que Deus abençoe as famílias a 
fim de que, a partir delas, os lei-
gos e leigas sejam sal da terra e 
luz do mundo.

A. (Nº 815) Ref. Que a família 
comece e termine sabendo onde 
vai. E que o homem carregue 
nos ombros a graça de um pai. 
Que a mulher seja um céu de 

ternura, aconchego e calor. E 
que os filhos conheçam a for-
ça que brota do amor. /:Aben-
çoa, Senhor, as famílias, amém! 
Abençoa, Senhor, a minha tam-
bém!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai da família humana, 

confirme nossos pais na sua mis-
são, preserve nossos lares de todo 
mal, os conserve no seu amor e os 
torne plenamente felizes. E que 
desça sobre todos vós a bênção 
de Deus todo-poderoso e fonte da 
vida, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. O amor do Pai seja a vossa força; 

ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes: (dependendo da si-
tuação em relação à Covid-19)

 - Até domingo, Semana Nacional 
da Família.  

- De segunda a sexta-feira, retiro 
dos padres no Recanto da Me-
dianeira, Veranópolis.

- Sexta-feira, Dia mariano e voca-
cional no Santuário de Fátima no 
ano jubilar de ouro da Diocese, 
com oração da manhã às 7h, ora-
ção do Angelus às 11h50, terço e 
missa às 14h e às 18h30. 

- Sábado e domingo, Festa de São 
Roque, dos padroeiros e das ca-
pelinhas na sede paroquial Sa-
grado Coração de Jesus, Paulo 
Bento.

- Domingo – 21º do TC-B - As-
sunção de N. Senhora, Vocação 
à Vida Consagrada – nas missas, 
09h e 18h, Paróquia da Catedral 
São José, lembra seus 102 anos 
de criação.

Leituras da semana:
dia 09, 2ªf, Sta. Teresa Bene-

dita da Cruz: Dt 10,12-22; Sl 
147(147B); Mt 17,22-27; dia 
10, 3ªf, S. Lourenço, diácono: 
2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 
12,24-26; dia 11, 4ªf, Sta. Cla-
ra: Dt 34,1-12; Sl 65(66); Mt 
18,15-20; dia 12, 5ªf, Sta. Joa-
na Francisca de Chantal: Js 3,7-
10a.11.13-17; Sl 113A(114); 

Mt 18,21-19,1; dia 13, 6ªf, Ss. 
Ponciano e Hipólito: Js 24,1-13; 
Sl 135(136); Mt 19,3-12; dia 
14, sáb, S. Maximiliano Maria 
Kolbe: Js 24,14-29; Sl 15(16); 
Mt 19,13-15; dia 15, dom. AS-
SUNÇÃO de N. SRA., soleni-
dade: Ap 11,19a.12,13-6a.10ab; 
Sl 44(45); 1Cor 15,20-27a; Lc 
1,39-56 (Cântico de Maria).

Não contristar o Espírito
Na segunda Leitura de hoje, S. 

Paulo dirige-nos um convite ur-
gente: “Não contristeis o Espírito 
Santo de Deus, com o qual estais 
selados para o dia da Redenção” 
(Ef 4, 30). Mas eu pergunto-me: 
como se contrista o Espírito San-
to? Todos o recebemos no Batis-
mo e na Crisma; portanto, para 
não contristar o Espírito Santo, é 
necessário viver de maneira coe-
rente com as promessas do Ba-
tismo, renovadas na Crisma. De 
forma coerente, não com hipo-
crisia: não vos esqueçais disto. 
O cristão não pode ser hipócrita: 
deve viver de modo coerente. As 
promessas do Batismo têm dois 
aspetos: renúncia ao mal e ade-
são ao bem.

Renunciar ao mal significa dizer 
“não” às tentações, ao pecado, a 
satanás. De modo mais concreto, 
significa dizer “não” a uma cul-
tura da morte, que se manifesta 
na fuga do real para uma feli-
cidade falsa que se exprime na 
mentira, na fraude, na injustiça 
e no desprezo pelo outro. “Não” 
a tudo isto. A vida nova que nos 
foi concedida no Batismo, e que 
tem o Espírito como fonte, re-
jeita uma conduta dominada por 
sentimentos de divisão e de dis-
córdia. 

Mas para ser um bom cristão não 
é suficiente deixar de praticar o 
mal; é necessário aderir ao bem 
e praticar o bem. ... Quantas pes-
soas não praticam o mal, mas 
nem sequer o bem, e a sua vida 
passa na indiferença, na apatia, 
na tibieza (Papa Francisco, An-
gelus, 12/8/2018). 



1. RITOS
INICIAIS 

A. (Nº 871) 1. Tu és 
a glória de Jerusa-
lém! Ave, Maria!/ 
És a alegria do Povo 
de Deus! Ave, Ma-
ria!
2. Tu és a honra da 
humanidade! Ave, 

Maria!/ És ditosa por Deus esco-
lhida! Ave, Maria!

3. Das tuas mãos nos vieram pro-
dígios! Ave, Maria!/ És o refúgio 
do Povo de Deus! Ave, Maria!

4. O que fizeste agradou ao Senhor! 
Ave, Maria!/ Bendita sejas por 
Deus poderoso! Ave Maria!

5. Povos da terra, louvai a Maria! 
Ave, Maria!/ Eternamente acla-
mai o Seu nome! Ave, Maria!

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

A. Amém.
P. Na celebração da gloriosa As-

sunção de Maria, a graça e a paz 
de nosso Senhor Jesus Cristo, dela 
nascido por obra do Espírito San-
to, segundo o plano de Deu Pai, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia 

Anim.: A Virgem Maria, assunta ao 
céu em sua morte, continua a ca-
minhar com os discípulos de seu 
Filho, como O acompanhou até a 
Cruz. Com ela, louvamos a Deus 
por todas as pessoas que acolhem 
com alegria o chamado de Deus, 
destacando, neste terceiro domingo 
do mês vocacional, os religiosos e 
religiosas. Por intercessão de Nos-
sa Senhora, continuemos pedindo 
a Deus pelos que mais sofrem as 
consequências da pandemia.

P. (.../ a presença e a atuação dos re-
ligiosos e religiosas na caminhada 
jubilar da Diocese...).

Ato penitencial 
P. Em seu cântico, Maria louva “a 

Deus pelas grandes coisas que 
realiza através das pessoas humil-
des, desconhecidas ao mundo...”. 
Peçamos perdão a Ele se nem 
sempre somos humildes e não 
reconhecemos o que realiza por 
meio dos que vivem como N. Sra. 
(pausa). 

A. (Nº 675) Confesso a Deus to-
do-poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, Que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, Atos 
e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa./ E peço à virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, Que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.

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

Cristo.../Senhor...
A. Senhor, tende piedade de nós./

Glória
S./.A. (Nº 721) Glória a Deus nas 

alturas! A. Glória, glória, ale-
luia!

S. Glória a Deus, paz na terra! A. 
Glória, glória, aleluia!

A./:Glória! Glória nos céus! Paz 
na terra entre os homens!:/

1. Glória a Deus, glória ao Pai! 
Glória a Deus criador, que no 
Filho tornou-se o Senhor Deus 
da vida!

2. Glória a Deus, glória ao Filho! 
Glória a Deus, nosso irmão! 
Nos remiu do pecado, nos abriu 
novo reino!

3. Glória ao Espírito Santo, Deus 
que nos santifica! Glória a Deus 
que nos une a caminho do Pai!

4. Glória a Deus uno e santo: Pai, 
Espírito e Filho! Glória a Deus 
uno e trino! Glória a Deus co-
munhão!

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que elevastes à gló-
ria do céu, em corpo e alma, a 
imaculada virgem Maria, mãe 
do vosso Filho, dai-nos viver 
atentos às coisas do alto, a fim 
de participarmos da sua glória. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, solenidade 

da Assunção de Maria ao Céu, 
Paulinas-Paulus, p. 1037-1040)

Anim. Com Maria Santíssima, re-
conhecer e proclamar as maravi-
lhas de Deus, perseverar na pere-
grinação da vida para se chegar à 
glória eterna. 

1º Leitura: Ap 11,19a;12,-
1-6a.10ab 

L. Leitura do Livro do Apocalipse 
de São João.

Abriu-se o Templo de Deus que 
está no céu e apareceu no Tem-
plo a arca da Aliança. Então apa-
receu no céu um grande sinal: uma 
mulher vestida de sol, tendo a lua 
debaixo dos pés e sobre a cabeça 
uma coroa de doze estrelas. Então 
apareceu outro sinal no céu: um 
Dragão, cor de fogo. Tinha sete 
cabeças e dez chifres e, sobre as 
cabeças, sete coroas. Com a cau-
da, varria a terça parte das estrelas 
do céu, atirando-as sobre a terra. 
O Dragão parou diante da Mulher 
que estava para dar à luz, pronto 
para devorar o seu Filho, logo que 
nascesse. E ela deu à luz um filho 
homem, que veio para governar to-
das as nações com cetro de ferro. 
Mas o Filho foi levado para junto 
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de Deus e do seu trono. A mulher 
fugiu para o deserto, onde Deus 
lhe tinha preparado um lugar. 
Ouvi então uma voz forte no céu, 
proclamando: “Agora realizou-se 
a salvação, a força e a realeza do 
nosso Deus, e o poder do seu Cris-
to”.  - Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 44(45)
S. À vossa direita se encontra a ra-

inha, / com veste esplendente de 
ouro de Ofir.  

A. À vossa direita se encontra a 
rainha, / com veste esplendente 
de ouro de Ofir.  

1. = As filhas de reis vêm ao vos-
so encontro,+ e à vossa direita se 
encontra a Rainha* com veste es-
plendente de ouro de Ofir.

2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi 
isto:* “Esquecei vosso povo e a 
casa paterna! - Que o Rei se en-
cante com vossa beleza!* Prestai-
-lhe homenagem: é vosso Senhor!

3. - Entre cantos de festa e com 
grande alegria,* ingressam, então, 
no palácio real”.

2ª Leitura: 1Cor 15,20-27  
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Cristo ressuscitou dos 

mortos como primícias dos que 
morreram. Com efeito, por um 
homem veio a morte e é também 
por um homem que vem a res-
surreição dos mortos. Como em 
Adão todos morrem, assim tam-
bém em Cristo todos reviverão. 
Porém, cada qual segundo uma 
ordem determinada: Em primei-
ro lugar, Cristo, como primícias; 
depois, os que pertencem a Cris-
to, por ocasião da sua vinda. A 
seguir, será o fim, quando ele en-
tregar a realeza a Deus-Pai, de-
pois de destruir todo principado 
e todo poder e força. Pois é preci-
so que ele reine até que todos os 
seus inimigos estejam debaixo de 
seus pés. O último inimigo a ser 
destruído é a morte. Com efeito, 
“Deus pôs tudo debaixo de seus 
pés”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Lc 1,39-56 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia! Aleluia, aleluia, 
aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia!:/

S. Maria é elevada ao céu, alegram-
-se os coros dos anjos.  

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

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

a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da 
Judéia. Entrou na casa de Zacarias 
e cumprimentou Isabel. Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, 
a criança pulou no seu ventre e Isa-
bel ficou cheia do Espírito Santo. 
Com um grande grito, exclamou: 
“Bendita és tu entre as mulheres 
e bendito é o fruto do teu ventre!” 
Como posso merecer que a mãe 
do meu Senhor me venha visitar?  
Logo que a tua saudação chegou 
aos meus ouvidos, a criança pulou 
de alegria no meu ventre. Bem-a-
venturada aquela que acreditou, 
porque será cumprido o que o Se-
nhor lhe prometeu”. Então Maria 
disse: “A Minha alma engrande-
ce o Senhor, e o meu Espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador, 
porque olhou para a humildade 
de sua serva. Doravante todas as 
gerações me chamarão bem-aven-
turada, porque o Todo-poderoso 
fez grandes coisas em meu favor. O 
seu nome é santo, e sua misericór-
dia se estende, de geração em ge-
ração, a todos os que o respeitam. 
Ele mostrou a força de seu braço: 
dispersou os soberbos de coração. 
Derrubou do trono os poderosos e 
elevou os humildes. Encheu de bens 
os famintos, e despediu os ricos de 
mãos vazias. Socorreu Israel, seu 
servo, lembrando-se de sua mise-
ricórdia, conforme prometera aos 
nossos pais, em favor de Abraão 
e de sua descendência, para sem-
pre”. Maria ficou três meses com 
Isabel; depois voltou para casa. - 
Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Contando com a intercessão da 
Virgem Maria, que desde a mor-
te e a ressurreição de seu Filho 
acompanha a Igreja, confiemos 
nossas preces a Deus. 

A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor!

1. Fazei, ó Deus, que a devoção a 
vossa e nossa Mãe em todas as 
famílias as santifique e as ajude a 
cultivar a permanente iniciação à 
vida cristã; nós vos pedimos.

2. Concedei aos enfermos, especial-
mente aos atingidos pela Covid-19,  
unir seus sofrimentos aos de Cristo, 
a exemplo de Maria que O acompa-
nhou até a Cruz; nós vos pedimos. 

3. Dai a felicidade eterna, com Ma-
ria assunta ao céu, aos nossos fa-
lecidos, especialmente as vítimas 
da pandemia; nós vos pedimos:

P. Com o Papa Francisco, invo-
quemos o Espírito Santo para que 
conserve na fidelidade os religio-
sos e religiosas: 

A. que eles vivam o primado de 
Deus nas realidades humanas, 
a comunhão e o serviço entre as 
pessoas, a santidade no espírito 
das bem-aventuranças.

 L. Que o Espírito Paráclito, ampa-
ro e consolação do povo,

A. infunda nos consagrados a 
bem-aventurança dos pobres no 
caminho do Reino, lhes dê um 
coração consolador para enxu-
gar as lágrimas dos últimos e 
acenda neles a profecia evangé-
lica para que abram caminhos 
de solidariedade e saciem ex-
pectativas de justiça.

L. Que o Espírito Santo conceda 
aos religiosos e às religiosas

A. a misericórdia para que sejam 
ministros de perdão e de ternu-
ra; a força nas adversidades e 
tribulações; a alegria com a es-
perança do Reino futuro; e que 
associe à vitória do Cordeiro os 
que, por amor de Cristo e do 
Evangelho, estão marcados com 
o selo do martírio. Amém.



 3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim. No espírito de doação de 

Nossa Senhora, façamos nossa 
oferta a Deus, incluindo a vida 
dos religiosos e religiosas. 

A. (Nº 909) 1. Vivo ofertório de 
Maria, dando aquele “sim”, 
sempre até o fim, firme e fiel por 
toda a vida.

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

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

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

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

 P. Suba até vós, ó Deus, o nosso 
sacrifício, e, pela intercessão da 
virgem Maria, elevada ao céu, 
acendei em nossos corações o de-
sejo de chegar até vós. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio: A glória de Maria 
(Missal p. 639)

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, a virgem Maria, mãe 
de Deus, foi elevada à glória do 
céu. Aurora e esplendor da Igreja 
triunfante, ela é consolo e espe-
rança para o vosso povo em cami-
nho, pois preservastes da corrup-
ção da morte aquela que gerou, 
de modo inefável, vosso próprio 
Filho feito homem, autor de toda 
a vida. Enquanto esperamos a gló-
ria eterna, com os anjos e com os 
santos, vos aclamamos, jubilosos, 
cantando a uma só voz:

A. (Nº 758/C) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam a vos-
sa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor. 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 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

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

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

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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

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

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

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 

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

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

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

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

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

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

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

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

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

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

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

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

A. Amém. 
 



4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)

Anim. Para todos, Maria é modelo e 
intercessora. Que ela nos ajude a se-
guir seu Filho até o fim para partici-
parmos da vida plena na eternidade.

A. (Nº 884) Ref. /:Bendita és tu, 
Maria,/ Mãe da Família e Mãe da 
Igreja!/ Que o teu amor nos guar-
de,/ nos fortaleça e nos proteja!:/

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

da Virgem Maria quis salvar a to-
dos, vos enriqueça com sua bênção. 

A. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e por 

toda parte a proteção da Virgem, por 
quem recebestes o autor da vida.  

A. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje para 

celebrar a solenidade de sua As-
sunção ao céu, possais colher a ale-
gria espiritual e o prêmio eterno.  

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

compassivo, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

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

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

A. Graças a Deus. 
 
Lembretes:
- 22 – 21º do TC-B – Vocação do 

Leigo e da Leiga na Igreja e no 
mundo – 10h, Dom Adimir, mis-
sa e crismas na igreja São Ro-
que, Benjamin Constant do Sul.

Leituras da semana:
dia 16, 2ªf, Sto. Estevão da Hun-

gria: Jz 2,11-19; Sl 105(106); Mt 
19,16-22; dia 17, 3ªf: Jz 6,11-
24a; Sl 84(85); Mt 19,23-30; 
dia 18, 4ª: Jz 9,6-15; Sl 20(21); 
Mt 20,1-16a;dia 19, 5ªf, S. João 
Eudes: Jz 11,29-39a; Sl 39(40); 
Mt 22,1-14; dia 20, 6ªf, S. Ber-
nardo: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; 
Sl 145(146); Mt 22,34-40; dia 
21, sáb., S. Pio X: Rt 2,1-3.8-
11.4,13-17; Sl 127(128); Mt 
23,1-12; dia 22, dom. 21º do 
TC-B: Js 24,1-2a.15-17.18b; Sl 
33(34); Ef 5,21-32; Jo 6,60-69 
(“Senhor, a que iremos?”).

“A Assunção de Maria”
Na hodierna solenidade da Assun-

ção da Bem-Aventurada Virgem 
Maria, o santo povo fiel de Deus 
expressa com alegria a sua vene-
ração à Virgem Mãe. ... A assun-
ção ao Céu, em alma e corpo, é 
um privilégio divino concedido 
à Santa Mãe de Deus pela sua 
particular união com Jesus. Tra-
ta-se de uma união corporal e 
espiritual, que teve início com 
a Anunciação e amadureceu em 
toda a vida de Maria através 
da sua participação singular no 
mistério do Filho. 

A existência de Nossa Senhora foi 
vivida como a de uma mulher 
comum da sua época: rezava, 
ocupava-se da família e da casa, 
frequentava a sinagoga... Mas 
qualquer ação diária era sem-
pre realizada por ela em união 
total com Jesus. E no Calvário 
esta união alcançou o ápice, no 
amor, na compaixão e no sofri-
mento do coração. Por isso Deus 
lhe doou uma participação plena 
também na ressurreição de Je-
sus. O corpo da Santa Mãe foi 
preservado da corrupção, como 
o do Filho.

Hoje a Igreja convida-nos a con-
templar este mistério: ele mos-
tra-nos que Deus quer salvar o 
homem inteiro, ou seja, salvar 
alma e corpo. Jesus ressuscitou 
com o corpo que tinha assumido 
de Maria; e subiu para o Pai com 
a sua humanidade transfigurada. 
Com o corpo, um corpo como o 
nosso, mas transfigurado. A as-
sunção de Maria, criatura huma-
na, dá-nos a confirmação de qual 
será o nosso destino glorioso. ... 
O nosso corpo, transfigurado, 
estará lá. Trata-se — a «res-
surreição da carne» — de um 
elemento próprio da revelação 
cristã, um ponto fundamental da 
nossa fé (Papa Francisco, Ân-
gelus, 15/8/2021).

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

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

Comunhão
Anim.: Com o Pão do Céu que 

Cristo nos oferece, poderemos 
percorrer o caminho que nos leva 
à glória, como Nossa Senhora 
glorificada em sua morte.    

A. (Nº 47) 1. Povo de Deus, foi 
assim:/ Deus cumpriu a pala-
vra que diz:/ “Uma virgem irá 
conceber”,/ e a visita de Deus 
me fez mãe!/ Mãe do Senhor, 
nossa mãe,/ nós queremos con-
tigo aprender/ a humildade, a 
confiança total,/ e escutar o teu 
Filho que diz: 

Ref. /:Senta comigo à minha 
mesa,/ nutre a esperança, reúne 
os irmãos!/ Planta meu Reino, 
transforma a terra,/ mais que 
coragem, tens minha mão!:/

2. Povo de Deus, foi assim:/ nem 
montanha ou distância qual-
quer/ me impediu de servir e 
sorrir./ Visitei com meu Deus. 
Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nos-
sa mãe,/ nós queremos contigo 
aprender/ desapego, bondade, 
teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho 
o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:/ meu 
menino cresceu e entendeu/ que 
a vontade do Pai conta mais,/  e 
a visita foi Deus quem nos fez./ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender:/ a 
justiça, a vontade do Pai,/ e en-
tender o teu Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim:/ da 
verdade jamais se afastou./ Veio 
a morte e ficou nosso pão./ Vi-
sitou-nos e espera por nós!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a 
verdade, a firmeza, o perdão,/ e 
seguir o teu filho que diz:

P. OREMOS! Ó Deus, que nos 
alimentastes com o sacramen-
to da salvação, concedei-nos, 
pela intercessão da virgem 
Maria elevada ao céu, chegar 
à glória da ressurreição. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.



1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 841) 
/:“Sal da terra 
e luz do mun-
do”,/ o Senhor 
nos chama e 
nos envia!/ Tes-
temunhas do 

seu Reino em toda a parte,/ vi-
vendo a fé no amor e na alegria!:/ 

1. Membros da Igreja que é o 
Corpo de Cristo,/ na graça 
abundante do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na histó-
ria, no mundo,/ sinais de espe-
rança num campo fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igre-
ja em saída,/ fiéis ao chamado, 
em nossa vida!

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, que tem pala-
vras de vida eterna, o amor do Pai 
e a comunhão do Espírito Santo, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Todo cristão, especialmen-
te o leigo e a leiga, cuja vocação 
hoje contemplamos de modo es-
pecial, precisa confirmar sua de-
cisão por Cristo, o único que tem 
palavras de vida eterna, em meio 
às diversas propostas com que se 
depara. Com a luz da Palavra e 
com o Pão da vida, todos podere-
mos viver nosso compromisso na 
comunidade cristã e na sociedade.

P. (.../ pessoas atingidas pela pan-
demia e suas consequências / Lei-
gos e leigas com atuação especial 
na caminhada da Diocese em seu 
jubileu de ouro...)

Ato penitencial 
P. Uma das “características da san-

tidade no mundo atual é permane-
cer centrado, firme em Deus que 
ama e sustenta”. Porque nem sem-
pre temos esta firmeza diante dos 
desafios e propostas diferentes ou 
até contrárias ao Evangelho, peça-
mos o perdão de Deus.

(676) S. Tende compaixão de nós, 
Senhor!    

A.: Porque somos pecadores. 
S. Manifestai, Senhor, a vossa miseri-

córdia. 
T. E dai-nos a vossa salvação! 
P. Deus onipotente, princípio e fim 

de todas as coisas... 
A. Amém. 
Senhor, tende piedade.... Cristo, 

tende... Senhor, tende... (Melodias 
conforme livro de partituras)

Glória
P. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por 

Ele amados. Senhor Deus, rei 
dos céus, Deus Pai todo-pode-
roso: Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imen-
sa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. Vós que tirais o peca-
do do mundo, 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. Só vós 
sois o Santo, só vós, o Senhor, 
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus, que unis 
os corações dos vossos fiéis 
num só desejo, concedei ao 
vosso povo amar o que orde-
nais e esperar o que prometeis, 

para que, na instabilidade deste 
mundo, fixemos nossos cora-
ções onde se encontram as ver-
dadeiras alegrias. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 21º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 634-637)
Anim. Continuamente precisamos 

confirmar nosso compromisso 
batismal de servir unicamente a 
Deus, à luz das palavras de Cristo, 
que são espírito e vida. 

1ª Leitura: Js 24,1-2a.15-17.18b 
L. Leitura do Livro de Josué. 
Naqueles dias, Josué reuniu em 

Siquém todas as tribos de Israel 
e convocou os anciãos, os che-
fes, os juízes e os magistrados, 
que se apresentaram diante de 
Deus. Então Josué falou a todo 
o povo: “Se vos parece mal servir 
ao Senhor, escolhei hoje a quem 
quereis servir: se aos deuses a 
quem vossos pais serviram na 
Mesopotâmia, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra habitais. 
Quanto a mim e à minha família, 
nós serviremos ao Senhor”.  E o 
povo respondeu, dizendo: “Longe 
de nós abandonarmos o Senhor, 
para servir a deuses estranhos. 
Porque o Senhor, nosso Deus, 
ele mesmo, é quem nos tirou, a 
nós e a nossos pais, da terra do 
Egito, da casa da escravidão. Foi 
ele quem realizou esses grandes 
prodígios diante de nossos olhos, 
e nos guardou por todos os cami-
nhos por onde peregrinamos, e 
no meio de todos os povos pelos 
quais passamos. Portanto, nós 
também serviremos ao Senhor, 
porque ele é o nosso Deus”.  - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 21º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 22.08.2021

- Na peregrinação da fé, a fidelidade a Deus e a seu Filho, o único com palavras de vida eterna
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
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Salmo: Sl 33(34)
S. /:Provai e vede quão suave é o 

Senhor!:/
A. /:Provai e vede quão suave é o 

Senhor!:/
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. - O Senhor pousa seus olhos sobre 
os justos,* e seu ouvido está atento 
ao seu chamado; - mas ele volta a 
sua face contra os maus,* para da 
terra apagar sua lembrança.

3. - Clamam os justos, e o Senhor 
bondoso escuta* e de todas as an-
gústias os liberta. - Do coração 
atribulado ele está perto* e con-
forta os de espírito abatido.

2ª Leitura: Ef 5,21-32 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios. 
Irmãos: Vós que temeis a Cristo, 

sede solícitos uns para com os 
outros. As mulheres sejam dó-
ceis aos seus maridos como ao 
Senhor.  Como a Igreja é solíci-
ta por Cristo, sejam as mulheres 
solícitas em tudo pelos seus ma-
ridos. Maridos, amai as vossas 
mulheres, como o Cristo amou a 
Igreja e se entregou por ela. Ele 
quis assim torná-la santa, puri-
ficando-a com o banho da água 
unida à Palavra. Ele quis apre-
sentá-la a si mesmo esplêndida, 
sem mancha nem ruga, nem 
defeito algum, mas santa e irre-
preensível. Assim é que o marido 
deve amar a sua mulher, como 
a seu próprio corpo. Aquele que 
ama a sua mulher ama-se a si 
mesmo. Ninguém jamais odiou a 
sua própria carne. Ao contrário, 
alimenta-a e cerca-a de cuidados, 
como o Cristo faz com sua Igre-
ja; e nós somos membros do seu 
corpo! Por isso o homem deixará 
seu pai e sua mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois serão uma só 
carne. Este mistério é grande, e 
eu o interpreto em relação a Cris-
to e à Igreja. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia!:/

S. Ó Senhor, vossas palavras são 
espírito e vida; as palavras que di-
zeis, bem que são de eterna vida. 

A. Aleluia, 

Evangelho: Jo 6,60-69 
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, muitos dos dis-

cípulos de Jesus que o escutaram, 
disseram: “Esta palavra é dura. 
Quem consegue escutá-la?” Sa-
bendo que seus discípulos esta-
vam murmurando por causa disso 
mesmo, Jesus perguntou: “Isto 
vos escandaliza? E quando virdes 
o Filho do Homem subindo para 
onde estava antes? O Espírito é 
que dá vida, a carne não adian-
ta nada. As palavras que vos falei 
são espírito e vida. Mas entre vós 
há alguns que não creem”.  Jesus 
sabia, desde o início, quem eram 
os que não tinham fé e quem ha-
via de entregá-lo. E acrescentou: 
“É por isso que vos disse: nin-
guém pode vir a mim a não ser 
que lhe seja concedido pelo Pai”.  
A partir daquele momento, muitos 
discípulos voltaram atrás e não 
andavam mais com ele. Então, Je-
sus disse aos doze: “Vós também 
quereis ir embora?” Simão Pedro 
respondeu: “A quem iremos, Se-
nhor? Tu tens palavras de vida 
eterna. Nós cremos firmemente e 
reconhecemos que tu és o santo 
de Deus” - 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./

Oração dos fiéis
P. Só podemos fazer a melhor esco-

lha em cada momento da vida se 
contarmos com a luz e a graça de 
Deus. Por nossas preces, peçamos 
sua ajuda para podermos perseve-
rar em nossa decisão de servi-lo 
sempre e acima de tudo. 

A. (756/E) Escutai, ó Senhor, a 
nossa prece.

1. Para que a Igreja proclame sem-
pre ao mundo os vossos princípios 
para a organização social, política 
e econômica, nós vos pedimos: 

2. Para cumprirmos as promessas 
batismais de renunciarmos ao mal 
e vos sermos fiéis por toda a vida, 
nós vos pedimos. 

3. Para que os leigos e leigas re-
novem continuamente com vos-
sa Palavra e os sacramentos sua 
atuação, à luz da fé, na política, 
na economia, na educação e em 
outros campos da sociedade; nós 
vos pedimos.

4. Para que os leigas e leigos que 
atuam em nossas comunidades o 
façam com alegria e generosida-
de, nós vos pedimos.

5. Para que cada comunidade de 
nossa Diocese, no ano de seu ju-
bileu de ouro, tenha a graça de um 
nova vocação à Vida Religiosa e 
ao ministério ordenado, nós vos 
pedimos.

6. ....
P. Neste domingo em que contem-

plamos a vocação e a missão dos 
leigos e leigas, rezemos esta ora-
ção vocacional

A. Ó Deus de bondade, nós Vos 
agradecemos pela diversidade 
de vocações para servir vosso 
povo. Dai-nos muitos outros sa-
cerdotes, religiosos e religiosas 
e multiplicai as vocações leigas 



que vivem o Evangelho nas re-
lações familiares e sociais.  Que 
elas humanizem as profissões, 
criem leis justas para todos e 
atuem como agentes transfor-
madores da sociedade. Que a 
ação de cada leigo e cada leiga 
seja animadora da Igreja, das 
comunidades cristãs e do servi-
ço aos outros.  Que todos eles, 
fiéis aos vossos mandamen-
tos, estejam dispostos a amar 
e a Vos servir em cada irmão e 
irmã. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Ofereçamos a Deus, com o 

pão e o vinho do altar, a ação dos 
cristãos leigos e leigas nas mais 
diversas realidades nas quais pro-
curam sempre ser testemunhas do 
Evangelho.  

(Nº 757/A) P. Bendito sejais, Se-
nhor, Deus do universo, pelo pão 
que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho huma-
no, que agora vos apresentamos, 
e para nós se vai tornar o pão da 
vida.

A. Bendito seja Deus, bendito 
seja Deus para sempre!

P. Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, pelo vinho que recebe-
mos de vossa bondade, fruto da 
videira e do trabalho humano, que 
agora vos apresentamos e para 
nós se vai tornar o vinho da sal-
vação.

A. Bendito seja Deus, bendito 
seja Deus para sempre!

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 sacrifí-
cio da cruz, oferecido uma só 
vez, conquistastes para vós um 
povo, concedei à vossa Igreja 
a paz e a unidade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. circunstâncias 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 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. 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!

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 
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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.: Com o alimento do sacra-

mento do altar, teremos a força e 
a determinação para sermos fiéis a 
Cristo em todas as circunstâncias 
da vida.  

A. (Nº 502) Ref. O pão de Deus é o 
pão da vida que do céu veio até 
nós. Ó Senhor, nós vos pedimos: 
dai-nos sempre deste pão!

1. O pão que eu vos dou é a minha 
própria carne para a vida do 
mundo. Eu sou o pão da vida, 
quem come deste pão viverá 
eternamente.

2. Se comerdes minha carne e be-
berdes o meu sangue, tereis a vida 
em vós. No deserto, vossos pais 
comeram o maná, mas morre-
ram todos eles.

3. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue, fica em mim 
e eu nele. Meu corpo é a comida e 
meu sangue é a bebida que alimen-
ta a vida eterna.

4. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue, eu o res-
suscitarei. Quem come a minha 
carne e bebe o meu sangue viverá 
sempre por mim.

5. Eu sou o pão da vida; quem vem 
a mim, não mais terá fome ou terá 
sede. Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue, terá a vida 
eterna.

P. OREMOS! Ó Deus, fazei agir 
plenamente em nós o sacra-
mento do vosso amor, e trans-
formai-nos de tal modo pela 
vossa graça, que em tudo pos-
samos agradar-vos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Em cada momento da vida, 
testemunhemos nossa decisão de 
servir fielmente a Deus, seguindo 
Cristo, caminho seguro a percor-
rer.  

A. (Nº 95) Ref. /:Eu mais a minha 
família serviremos ao Senhor!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor dirija para vós o seu 

olhar e vos dê a graça da perse-
verança em seus caminhos. E que 
vos abençoe Deus Uno e Trino, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Anunciai a todas as pessoas as 

palavras de vida eterna de nosso 
Senhor Jesus Cristo; ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 
Com fundo verde claro...
 
Lembretes (a confirmar, confor-

me situação da pandemia):
- Segunda-feira, às 19h30, Dom 

Adimir, reunião da Comissão 
Reg. dos Presbíteros no Centro 
de Esp. Cristo Rei (CECREI), S. 
Leopoldo.

- De segunda-feira até primeiro de 
setembro, Curso Reg. para Pres-
bíteros no Centro de Esp. Cris-

to Rei (CECREI), S. Leopoldo 
– Dom Adimir marca presença 
por ser o bispo referencial da 
Comissão.

- Sexta-feira, das 09h às 15h, en-
contro voc., no Sem. N. Sra. de 
Fátima; 14h, encontro das coor-
denações paroquiais da Anima-
ção Bíblico-catequética das Áreas 
Pastorais de Gaurama e São Va-
lentim, no Centro Diocesano.

- Sábado, das 13h30 às 18h, pre-
paração ao casamento (“Curso 
de Noivos”) na sede paroquial 
de Barão de Cotegipe.

- Domingo – 22ºdo TC-B - Dia 
nac. do e da catequista – 09h, Dom 
Adimir, missa crismas na igreja N. 
Sra. do Monte Claro, Áurea.

Leituras da semana:
dia 23, 2ªf, Sta. Rosa de 

Lima: 2Cor 10,17-11,2; Sl 
148,1-2.11-13a.13c-14(R.cf. 
12a.13a); Mt 13,44-46; dia 24, 
3ªf: Ap 21,9b-14; Sl 144(145); 
Jo 1,45-51; dia 25, 4ªf, S. Luis 
de França - S. José de Calazans: 
1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 
23,27-32; dia 26, 5ªf, 1Ts 3,7-
13; Sl 89(90); Mt 24,42-51; dia 
27, 6ªf, Sta. Mônica: 1Ts 4,1-8; 
Sl 96(97); Mt 25,1-13; dia 28, 
sáb. Sto. Agostinho: 1Ts 4,9-11; 
Sl 97(98); Mt 25,14-30; dia 29, 
dom., 22º do TC-B Dt 4,1-2.6-
8; Sl 14(15); Tg 1,17-18.21b-
22.27; Mc 7,1-8.14-15,21-23 
(Observância e mandamentos).

“Objetivo do Mês Vocacional 2021: 
irradiar o compromisso e o zelo da 
Igreja por todas as vocações, cons-
cientes de que não somos nós os 
detentores do convite vocacional, 
mas instrumentos do chamado de 
Jesus Cristo, autor e princípio da 
visibilidade vocacional trinitária”

 
No site da Diocese

www.diocesedeerexim.org.br
este folheto, informativo semanal,   
A Voz da Diocese, hinário litúrgi-
co, Jornal Comunicação Diocesa-
na, notícias, artigos, documentos...
Na Livraria Diocesana, bíblias, li-

vros diversos, objetos religiosos, 
cartões, livro de canto

http://www.diocesedeerexim.org.br


1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 534) 
Ref. Eis-me, 
aqui, Senhor! 
Eis-me aqui, 
Senhor! Prá 
fazer tua von-
tade, pra viver 

do teu amor, prá fazer tua von-
tade, 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 chamado 
a ser fermento, sal e luz, e, por 
isso, respondi: “Aqui estou!”

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

3. Ponho a minha confiança no 
Senhor, da esperança sou cha-
mado a ser sinal, seu ouvido se 
inclinou ao meu clamor, e, por 
isso, respondi: “Aqui estou!”

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

A. Amém.
P. O Senhor que sempre encami-

nha nossos corações para o amor 
de Deus, para a constância da fé 
e para a comunhão fraterna esteja 
convosco.

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

Aspecto litúrgico 
e a vida na liturgia 

Anim.: A pandemia nos ajuda a en-
tender  importância das normas 
sanitárias no cuidado com a saúde 
e a vida. Como os mandamentos 
de Deus e outras leis sociais, elas 
não devem seguidas de forma le-
galista, mas de coração generoso. 
A catequese permanente nos au-
xilia a viver este compromisso, 

com o precioso serviço dos cate-
quistas, verdadeiros educadores 
da fé, cujo Dia Nacional hoje ce-
lebramos. 

P. (.../ 7º Dia de Oração pelo Cui-
dado da Criação e início do mês 
da Bíblia e da semana da Pátria, 
quarta-feira /  ...)

Ato penitencial 
P. Em Jesus, o justo que nos recon-

cilia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento, pe-
dindo que purifique nosso cora-
ção das intenções malignas e de 
louvá-lo só com os lábios sem os 
gestos concretos do amor. (Pausa)

(676) S. Tende compaixão de nós, 
Senhor!    

A.: Porque somos pecadores. 
S. Manifestai, Senhor, a vossa miseri-

córdia. 
T. E dai-nos a vossa salvação! 
P. Deus onipotente, princípio e fim 

de todas as coisas... 
A. Amém. 
Senhor, tende piedade.... Cristo, ... 

Senhor, ... (Melodias conforme li-
vro de partituras)

Glória 
A. (Nº 722) 1. Nos céus, glória a 

Deus! Na terra haja paz pros filhos 
e filhas do Pai. Amém! Amém. Ale-
luia! Ao Pai demos glória! Do amor 
a história se cante. Amém! 

2. Ao Cristo Senhor louvor seja 
dado, Cordeiro imolado por nós. 
Amém! Amém. Aleluia! Do Filho 
a vitória, cantemos a glória pra 
sempre. Amém!

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

P. OREMOS. Ó Deus do uni-
verso, fonte de todo bem, der-
ramai em nossos corações o 

vosso amor e estreitai os laços 
que nos unem convosco para 
alimentar em nós o que é bom 
e guardar com solicitude o que 
nos destes. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 638-641)
Anim. A Palavra de Deus nos ofe-

rece a sabedoria para discernir-
mos a observância sincera dos 
mandamentos e o seguimento le-
galista deles e práticas de piedade 
sem amor e justiça. 

1ª Leitura: Dt 4, 1-2.6-8 
L. Leitura do Livro do Deuteronô-

mio. 
Moisés falou ao povo, dizendo: 

“Agora, Israel, ouve as leis e os 
decretos que eu vos ensino a cum-
prir, para que, fazendo-o, vivais e 
entreis na posse da terra prome-
tida pelo Senhor Deus de vossos 
pais. Nada acrescenteis, nada ti-
reis, à palavra que vos digo, mas 
guardai os mandamentos do Se-
nhor vosso Deus que vos prescre-
vo. Vós os guardareis, pois, e os 
poreis em prática, porque neles 
está vossa sabedoria e inteligên-
cia perante os povos, para que, 
ouvindo todas as leis, digam: 
‘Na verdade, é sábia e inteligente 
esta grande nação!’ Pois, qual é 
a grande nação cujos deuses lhe 
são tão próximos como o Senhor 
nosso Deus, sempre que o invo-
camos? E que nação haverá tão 
grande que tenha leis e decretos 
tão justos, como esta lei que hoje 
vos ponho diante dos olhos?” - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 22º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 29.08.2021

 - Servir a Deus de coração puro, seguindo os mandamentos e praticando a justiça
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
- 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 2531     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Salmo: Sl 14(15)
S. Senhor, quem morará em vossa 

casa e no vosso monte santo, ha-
bitará?

A. Senhor, quem morará em vos-
sa casa e no vosso monte santo, 
habitará?

S. 1. - É aquele que caminha sem 
pecado* e pratica a justiça fiel-
mente; - que pensa a verdade no 
seu íntimo* e não solta em calú-
nias sua língua.

2. - Que em nada prejudica o seu 
irmão,* nem cobre de insultos seu 
vizinho; - que não dá valor algum 
ao homem ímpio,* mas honra os 
que respeitam o Senhor.

3. - Não empresta o seu dinheiro 
com usura,* nem se deixa subor-
nar contra o inocente. - Jamais va-
cilará quem vive assim.* Jamais 
vacilará quem vive assim.

2ª Leitura: Tg 1,17-18.21b-22.27  
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos bem-amados:
Todo dom precioso e toda dádiva 

perfeita vêm do alto; descem do 
Pai das luzes, no qual não há 
mudança, nem sombra de varia-
ção. De livre vontade ele nos ge-
rou, pela Palavra da verdade, a 
fim de sermos como as primícias 
de suas criaturas. Recebei com 
humildade a Palavra que em vós 
foi implantada, e que é capaz de 
salvar as vossas almas. Todavia, 
sede praticantes da Palavra e 
não meros ouvintes, enganando-
-vos a vós mesmos. Com efeito, 
a religião pura e sem mancha 
diante de Deus Pai é esta: assis-
tir os órfãos e as viúvas em suas 
tribulações e não se deixar con-
taminar pelo mundo. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 7,1-8.14-15.21-23 
A. (Nº 745) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia! Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. /:Rendei graças ao Senhor, por-

que eterno é seu amor!:/
A. Aleluia....
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 fariseus e 

alguns mestres da Lei vieram de 
Jerusalém e se reuniram em tor-
no de Jesus. Eles viam que al-
guns dos seus discípulos comiam 
o pão com as mãos impuras, isto 
é, sem as terem lavado. Com efei-
to, os fariseus e todos os judeus 
só comem depois de lavar bem 
as mãos, seguindo a tradição 
recebida dos antigos. Ao voltar 
da praça, eles não comem sem 
tomar banho. E seguem muitos 
outros costumes que receberam 
por tradição: a maneira certa de 
lavar copos, jarras e vasilhas de 
cobre. Os fariseus e os mestres da 
Lei perguntaram então a Jesus: 
“Por que os teus discípulos não 
seguem a tradição dos antigos, 
mas comem o pão sem lavar as 
mãos?” Jesus respondeu: “Bem 
profetizou Isaías a vosso respei-
to, hipócritas, como está escrito: 
‘Este povo me honra com os lá-
bios, mas seu coração está longe 
de mim. De nada adianta o culto 
que me prestam, pois as doutrinas 
que ensinam são preceitos huma-
nos’. Vós abandonais o manda-
mento de Deus para seguir a tra-
dição dos homens”.  Em seguida, 
Jesus chamou a multidão para 
perto de si e disse: “Escutai, to-
dos, e compreendei: o que torna 
impuro o homem não é o que en-
tra nele vindo de fora, mas o que 
sai do seu interior. Pois é de den-
tro do coração humano que saem 
as más intenções, imoralidades, 
roubos, assassínios, adultérios, 
ambições desmedidas, maldades, 
fraudes, devassidão, inveja, calú-
nia, orgulho, falta de juízo. Todas 
estas coisas más saem de dentro, 
e são elas que tornam impuro o 
homem”.  - 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 proce-

de do Pai e do Filho;/ e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas./

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. Sabendo que a oração agradá-

vel a Deus é aquela que brota da 
sinceridade do coração, apresen-
temos-lhe nossos pedidos, com 
a disposição de buscar sempre a 
sabedoria de sua Palavra.  

A. (Nº 756/V) Senhor, atendei a 
nossa prece.

1. Para que a Igreja ajude a todos 
a viverem a autenticidade da fé, 
sem apego ao legalismo e a meras 
tradições, nós vos pedimos.

2. Para que os dirigentes das nações 
promovam com decisão o cuidado 
com a criação, nossa casa comum, 
nós vos pedimos.

3. Para cultivarmos práticas perma-
nentes favoráveis à saúde e à pre-
servação do meio ambiente nós 
vos pedimos. 



4. Para que todos os cidadãos de 
nosso Brasil vivam o verdadeiro 
espírito patriótico a fim de cons-
truirmos uma nação justa, solidá-
ria e harmônica, nós vos pedimos.

5. Para que as e os catequistas, 
inspirados em vossa Palavra, 
fortalecidos com vossa graça e 
incentivados pelas comunidades, 
realizem com alegria sua missão 
da permanente iniciação à vida 
cristã, nós vos pedimos:

6. ...
P. Nós vos agradecemos, ó Deus, 

pelo precioso serviço dos e das ca-
tequistas em nossas comunidades. 
Concedei-nos a todos viver a per-
manente educação da fé numa ca-
tequese em harmonia com o con-
junto da vida cristã que encontra 
na liturgia e nos sacramentos o seu 
vigor. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Com a oferenda do altar, 

apresentemos a Deus as ativida-
des deste mês vocacional e a vida 
de nossos catequistas.

A. (Nº 843) 1. O pão amassado, a 
uva pisada, eis a oblação! Pasto-
res sofridos, o pobre esquecido, 
o povo sem pão.

Ref. Quero ser fiel a Deus res-
pondendo à vocação, quero ser 
junto do povo um irmão entre 
os irmãos!

2. O tempo e a idade, o bem e a 
verdade, a paz e o perdão! Vi-
gor, esperança, amor, confiança 
jamais faltarão!

3. A dor e a alegria, a vida vazia 
de tantos irmãos! Cansados, 
vencidos, também oprimidos, 
oferta serão!

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, o sacrifício que vamos 
oferecer nos traga sempre a graça 
da salvação, e vosso poder leve à 
plenitude o que realizamos nesta 
liturgia. 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/A) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus/ do universo! 
O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. /:Hosana nas altu-
ras, hosana!:/ /:Bendito aquele 
que vem em nome do Senhor!:/ 
/:Hosana nas alturas, hosana!:/

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escri-
turas 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. 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. 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!
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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 
Santos, vos louvaremos e glorifi-
caremos, 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. 

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

Comunhão
Anim.: No Pão do Altar, encontra-

mos o sustento para louvarmos a 
Deus com nossas obras de carida-
de, não só com nossos lábios, sem 
a pureza do coração.

A. (Nº 502) Ref. O pão de Deus é o 
pão da vida que do céu veio até 
nós. Ó Senhor, nós vos pedimos: 
dai-nos sempre deste pão!

1. O pão que eu vos dou é a minha 
própria carne para a vida do 
mundo. Eu sou o pão da vida, 
quem come deste pão viverá 
eternamente.

2. Se comerdes minha carne e be-
berdes o meu sangue, tereis a vida 
em vós. No deserto, vossos pais 
comeram o maná, mas morre-
ram todos eles.

3. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue, fica em mim 
e eu nele. Meu corpo é a comida e 
meu sangue é a bebida que alimen-
ta a vida eterna.

4. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue, eu o res-
suscitarei. Quem come a minha 
carne e bebe o meu sangue viverá 
sempre por mim.

5. Eu sou o pão da vida; quem vem 
a mim, não mais terá fome ou terá 
sede. Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue, terá a vida 
eterna.

P. OREMOS. Restaurados à vos-
sa mesa pelo pão da vida, nós 
vos pedimos, ó Deus, que esse 
alimento da caridade fortifique 
os nossos corações e nos leve 
a vos servir em nossos irmãos 
e irmãs.  Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. A cada dia, precisamos ser 
coerentes com o que celebramos 
para que nossa oração pessoal, 
familiar e comunitária agrade a 
Deus.  

Ref. /:E pelo mundo eu vou , can-
tando teu amor,/ pois disponível 
estou para seguir-te, Senhor!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor vos ilumine e vos guar-

de; vos faça perseverar nas boas 
obras; vos mostre sempre o cami-
nho da caridade e da paz. Por in-
tercessão de Nossa Senhora Apa-
recida, padroeira do Brasil, vos 
abençoe o Deus da Paz e e do per-
dão, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes: (dependendo da si-
tuação sanitária)

- Segunda-feira, às 14h, encontro 
das coord. paroquiais da Ani-
mação Bíblico-catequética das 
Áreas Pastorais de Severiano de 
Almeida, Aratiba e Jacutinga, no 
Centro Dioc.

- Terça-feira, às 14h, encontro das 
coord. paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética das Áreas 
Past. de Erechim e Getúlio Var-
gas, no Centro Dioc..

- Quarta-feira, 7º Dia Mundial de 
Oração pelo Cuidado da Cria-
ção, início da semana da Pátria e 
do mês da Bíblia.

- Sábado, às 09h, Dom Adimir 
preside missa da peregrinação 
dos Missionários Saletinos ao 
Santuário de Aparecida; das 
08h30 às 17h, segundo Congres-
so Missionário Diocesano, em 
local a ser definido.

- Domingo – 23º do TC-B – Dia 
de oração pelas vocações e da 
partilha; dia de orações pela Pá-
tria.

Leituras da semana:
dia 30, 2ªf: 1Ts 4,13.18; Sl 95(96); 

Lc 4,16-30; dia 31, 3ªf: 1Ts 5,1-
6.9-11; Sl 26(27); Lc 4,31-37; 

Setembro
dia 1º, 4ªf: Cl 1,1-8; Sl 51(52); Lc 

4,38-44; dia 02, 5ªf: Cl 1,9-14; Sl 
97(98); Lc 5,1-11; dia 03, 6ªf, S. 
Gregório Magno: Cl 1,15-20; Sl 
99(100); Lc 5,33-39; dia 04, sáb: 
Cl 1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,1-5; 
dia 05, dom. 23º do TC-B: Is 
35,4-7a; Sl 145(146); Tg 2,1-5; 
Mc 7,31-37 (Cura do surdo-mu-
do).

Papa Francisco a catequistas na 
peregrinação a Roma e do Con-
gresso Internacional de Cate-
quese no Ano da Fé (27/92013)

O coração do catequista vive sem-
pre este movimento de «sístole-
-diástole»: união com Jesus - en-
contro com o outro. Existem as 
duas coisas: eu uno-me a Jesus 
e saio ao encontro dos outros. Se 
falta um destes dois movimentos, 
o coração deixa de bater, não pode 
viver. Recebe em dom o querig-
ma e, por sua vez, oferece-o em 
dom. Importante esta palavrinha: 
dom! O catequista está consciente 
de que recebeu um dom: o dom da 
fé; e dela faz dom aos outros. Isto 
é maravilhoso! E não reserva uma 
percentagem para si! Tudo aquilo 
que recebe, dá-o. Aqui não se tra-
ta de um negócio! ... É puro dom: 
dom recebido e dom transmitido. 
E o catequista está ali, nesta en-
cruzilhada de dom. Isto está na 
própria natureza do querigma: é 
um dom que gera missão, que im-
pele sempre para além de si mes-
mo. São Paulo dizia: “O amor de 
Cristo nos impele”; mas esta ex-
pressão “nos impele” também se 
pode traduzir por “nos possui”. É 
assim o amor: atrai-te e envia-te, 
toma-te e dá-te aos outros. É nesta 
tensão que se move o coração do 
cristão, especialmente o coração 
do catequista.


