
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 23º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 05.09.2021

- O encontro pessoal com Cristo dá novo ânimo e nova condição de vida.  
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
- 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
Cor litúrgica: VERDE         Ano 43 - Nº 2532         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 391) Ref. 
Venha, povo de 
Deus, celebrar / 
nosso encontro 
de fraternidade. 
É Jesus, nosso 

Mestre e Senhor, / que nos cha-
ma a viver na unidade!

1. Ó Senhor, nós chegamos feli-
zes, a verdade queremos ouvir. 
Tua palavra é luz que ilumina 
os caminhos que vamos seguir.

3. Nova aurora de vida e esperan-
ça, nós buscamos aqui, ó Senhor. 
Cidadãos com direitos iguais 
pura imagem de Deus, criador!

4. Os valores do reino, um dia, 
nós possamos alegres viver. A 
família, a escola, a Igreja sejam 
forças que os façam crescer.

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

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

Senhor Jesus Cristo, que fez os 
surdos ouvir e os mudos falar, es-
tejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: No prolongado tempo da 
pandemia, com o número exorbi-
tante de mortes e graves sequelas 
em muitos dos atingidos por ela, 
experimentamos mais a neces-
sidade de Deus que sempre nos 
conforta e nos damos conta de 
muitas carências humanas e da 
importância da solidariedade fra-
terna, pois somos um só em Cris-
to, como lembra o Mês da Bíblia 
em seus 50 anos em nosso País, 
pelo qual rezamos de modo espe-
cial nesta semana da Pátria.  

P. (... Dia de oração pelas vocações 
e da partilha / ordenação episco-
pal de Mons. Cleocir Bonetti no 
próximo domingo na Catedral de 
nossa Diocese / Mês da Bíblia – 
Carta aos Gálatas – “pois todos 
vós sois um só em Cristo” (Gl 
3,28d / Dia da Pátria e Grito dos 
Excluídos, terça-feira/ Natividade 
de N. Sra., quarta-feira / ...)

Ato penitencial 
P. Por nem sempre termos a men-

te e o coração abertos à Palavra 
de Deus, em cujo mês estamos e 
que nos lembra nossa unidade em 
Cristo, imploremos a misericórdia 
divina, a fim de podermos parti-
cipar mais dignamente desta cele-
bração litúrgica. 

(Nº 678) S. Senhor, que viestes pro-
curar quem estava perdido, tende 
piedade de nós!

 A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em 

resgate de muitos, tende piedade 
de nós!

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na uni-

dade os vossos filhos dispersos, 
tende piedade de nós!

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

Glória
A. (Nº 716/H) 1.  Glória a Deus nos 

altos céus, paz na terra aos seus 
amados. /:A vós louvam, Rei ce-
leste, os que foram libertados.:/

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

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai, /:vós de Deus, 
Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai.:/

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

5. Vós somente sois o Santo, o Altís-
simo, o Senhor, /:com o Espírito 
divino, de Deus Pai o esplendor.:/
Amém!

P. OREMOS. Ó Deus de bonda-
de, que nos redimistes e ado-
tastes como filhos e filhas, con-
cedei aos que creem no Cristo 
a verdadeira liberdade e a he-
rança eterna. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 642-644).
Anim.: A Palavra de Deus, acolhi-

da com toda disposição, nos con-
forta, abre nossa mente e nosso 
coração e nos faz viver bem tudo 
o que nos cabe realizar. 

1ª Leitura: Is 35,4-7a
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
Dizei às pessoas deprimidas: 

“Criai ânimo, não tenhais medo! 
Vede, é vosso Deus, é a vingan-
ça que vem, é a recompensa de 
Deus; é ele que vem para vos sal-
var”.  Então se abrirão os olhos 
dos cegos e se descerrarão os ou-
vidos dos surdos. O coxo saltará 
como um cervo e se desatará a 
língua dos mudos, assim como 
brotarão águas no deserto e jor-
rarão torrentes no ermo. A terra 
árida se transformará em lago, 
e a região sedenta, em fontes 
d’água. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 145(146)
S. Bendize, ó minha alma, ao Se-

nhor. Bendirei ao Senhor toda a 
vida!



A. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor. Bendirei ao Senhor toda a 
vida!

S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* 
faz justiça aos que são oprimidos; 
- ele dá alimento aos famintos,* é 
o Senhor quem liberta os cativos. 

2. - O Senhor abre os olhos aos 
cegos,* o Senhor faz erguer-se o 
caído; - o Senhor ama aquele que 
é justo.* É o Senhor quem protege 
o estrangeiro.

3. - Ele ampara a viúva e o órfão,* 
mas confunde os caminhos dos 
maus. - O Senhor reinará para sem-
pre! Ó Sião, o teu Deus reinará* 
para sempre e por todos os séculos. 

2ª Leitura: Tg 2,1-5 
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Meus irmãos: a fé que tendes em 

nosso Senhor Jesus Cristo glori-
ficado não deve admitir acepção 
de pessoas. Pois bem, imaginai 
que na vossa reunião entra uma 
pessoa com anel de ouro no dedo 
e bem vestida, e também um po-
bre, com sua roupa surrada, e vós 
dedicais atenção ao que está bem 
vestido, dizendo-lhe: “Vem sen-
tar-te aqui, à vontade”, enquan-
to dizeis ao pobre: “Fica aí, de 
pé”, ou então: “Senta-te aqui no 
chão, aos meus pés”, não fizestes, 
então, discriminação entre vós? 
E não vos tornastes juízes com 
critérios injustos?  Meus queri-
dos irmãos, escutai: não escolheu 
Deus os pobres deste mundo para 
serem ricos na fé e herdeiros do 
Reino que prometeu aos que o 
amam? - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 7,31-37 
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Jesus Cristo pregava o Evange-

lho, a boa notícia do Reino e cura-
va seu povo doente de todos os 
males, sua gente!

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, Jesus saiu de 

novo da região de Tiro, passou por 
Sidônia e continuou até o mar da 
Galileia, atravessando a região 
da Decápole. Trouxeram então um 
homem surdo, que falava com difi-
culdades, e pediram que Jesus lhe 
impusesse a mão. Jesus afastou-se 
com o homem, para fora da multi-
dão; em seguida, colocou os dedos 
nos seus ouvidos, cuspiu e com a 
saliva tocou a língua dele. Olhan-
do para o céu, suspirou e disse: 
“Efatá!”, que quer dizer: “Abre-
-te!” Imediatamente seus ouvidos 
se abriram, sua língua se soltou 
e ele começou a falar sem difi-
culdade. Jesus recomendou com 
insistência que não contassem a 
ninguém. Mas, quanto mais ele re-
comendava, mais eles divulgavam. 
Muito impressionados, diziam: 
“Ele tem feito bem todas as coisas: 
Aos surdos faz ouvir e aos mudos 
falar”. – Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Pessoas amigas do surdo e que 

não falava direito intercederam 
por ele junto a Jesus. Através das 
preces, façamos nossa intercessão 
a Deus por pessoas e realidades 
diversas.  

A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica.
 1. Para que a Igreja, pela catequese 

de iniciação à vida cristã, pela li-
turgia, pelos meios de comunica-
ção e outros, transmita com vigor 
vossa Palavra, luz para nosso ca-
minho, nós vos pedimos:

2. Para sermos sempre solícitos 
com as pessoas portadoras de al-
guma deficiência, promovendo 
sua integração social, nós vos pe-
dimos. 

3. Para que não faltem agentes e 
recursos para as entidades que 
trabalham pelo bem-estar de pes-
soas com deficiências, nós vos 
pedimos. 

4. Para que Monsenhor Cleocir Bo-
netti, a ser ordenado Bispo no pró-
ximo domingo na Catedral de nos-
sa Diocese, em seu ano jubilar de 
ouro, possa realizar fecundo minis-
tério episcopal, nós vos pedimos.

5. Para que a Diocese de Caçador, 
para a qual Mons. Cleocir Bonet-
ti foi nomeado Bispo, tenha novo 
impulso evangelizador com o pas-
tor que o Papa lhe envia, nós vos 
pedimos.

6. Para que nossa Diocese, com 
a nomeação de mais um de seus 
padres para Bispo, tenha muitas 
outras vocações para o ministério 
ordenado, nós pedimos. 

7. ...
P. Na motivação vocacional da 

ordenação de um novo bispo em 
nossa Diocese, rezemos:

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 convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus o cui-

dado solícito prestado às pessoas 



com deficiências por suas famílias 
e por entidades que as congregam.

A. (Nº 461) Ref. Quem disse que 
não somos nada / e que não te-
mos nada para oferecer? /:Re-
pare nossas mãos abertas, / 
trazendo as ofertas do nosso 
viver.:/

1. É a fé do homem pequenino / 
que busca um destino e um pe-
daço de chão. A luta do povo 
oprimido, / que abre caminho, 
transforma a nação. /:Ô ô ô ô, 
recebe, Senhor!:/

2. Coragem de quem dá a vida / 
seja oferecida neste vinho e pão; 
É força que destrói a morte / e 
muda a nossa sorte, é ressurrei-
ção! /:Ô ô ô ô, recebe, Senhor!:/

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

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

P. Ó Deus, fonte da paz e da ver-
dadeira piedade, concedei-nos por 
esta oferenda render-vos a devida 
homenagem, e fazei que nossa 
participação na Eucaristia reforce 
entre nós os laços da amizade. Por 
Cristo, Senhor nosso.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias IV

 Jesus que passa fazendo o bem
(Missal, p. 860)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor e Redentor.

Ele sempre se mostrou cheio de 
misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas.

Por essa razão, com todos os Anjos 
e Santos, nós vos louvamos e ben-
dizemos, e proclamamos o hino de 
vossa glória, cantando a uma só voz:

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

O céu e a terra proclamam, pro-

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

P. Na verdade, vós sois santo 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.

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. Todas as vezes que comemos 

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

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 

do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção.

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

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

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

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

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

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, seu esposo, com os 
Apóstolos e Mártires (com S.N.: 
Santo do dia ou Patrono) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, por Jesus Cristo, vosso 
Filho.
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Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 
 

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

Comunhão
Anim.: Para termos os mesmos 

gestos e as mesmas palavras de 
Jesus com os irmãos e irmãs, Ele 
nos alimenta com o Pão do Céu. 
Assim revigorados, poderemos 
fazer bem o que realizarmos. 

A. (Nº 528) 1. Novamente nos 
unimos nesta ceia do perdão, 
para em Cristo e só por Cristo 
encontrar a salvação.

Ref. Renovemos nossa vida nesta 
santa comunhão; na esperan-
ça trabalhemos por um mundo 
mais cristão.

2. Na justiça e no trabalho povo 
santo, caminhai; com Jesus res-
suscitado demos novo mundo ao 
Pai.

3. Tudo o que nasceu do amor em 
amor há de ficar; nosso irmão é 
como a hóstia: não se pode pro-
fanar.

4. “O meu Pai trabalha sempre”, 
Cristo um dia revelou; pela gló-
ria do Calvário vida nova come-
çou.

5. Não se ponha o sol da tarde 
sobre a ira e a opressão. O tra-
balho e a justiça deve haver pra 
todo irmão.

6. Quando no alto a liberdade 
majestosa aparecer, a alegria da 
verdade todos vamos receber.

P. OREMOS. Ó Deus, que nutris 
e fortificais vossos fiéis com o 
alimento da vossa palavra e do 
vosso pão, concedei-nos, por 
estes dons do vosso Filho, vi-
ver com Ele para sempre. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: À luz do Evangelho desta 
celebração, procuremos ter igual 
solicitude dos amigos do surdo 

e gago que o levaram a Jesus e a 
mesma atenção dele com o mesmo. 

A. (Nº 480) Brilhe a vossa luz, 
brilhe para sempre, Sejam lu-
minosas vossas mãos e mentes. 
/:Brilhe a vossa luz, brilhe a 
vossa luz.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor Jesus que fez bem todas 

as coisas vos preserve de todos os 
males, cure os doentes e vos ajude 
a viver o espírito de serviço soli-
dário a todos os que necessitam 
de cuidado especial. Abençoe-vos 
Deus clemente e indulgente, Pai e 
Filho e Espírito Santo.  

A. Amém. 
P. Anunciai a todos que o Senhor 

faz tudo bem; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, Dia da Pátria – Grito 

dos Excluídos. 
- Quarta-feira – Natividade de 

Nossa Senhora.
- Sexta-feira – Dia Mundial de 

Prevenção ao Suicídio.
- Sábado, reunião da equipe de 

Pastoral Vocacional, em Itatiba.
- Domingo – 24º DTC-B – 16h, 

na Catedral São José, ordenação 
episcopal de Mons. Cleocir Bo-
netti, Bispo eleito de Caçador, 
SC; festa das capelinhas na sede 
paroquial Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim.

Leituras da semana:
dia 06, 2ªf: Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); 

Lc 6,6-11; dia 07, 3ªf: Cl 2,6-15; 
Sl 144(145); Lc 6,12-19; dia 08, 
4ªf, Natividade de Nossa Se-
nhora: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-
30; Sl 70(71); Mt 1,1-16.18-23 
ou mais breve 1,18-23; dia 09, 
5ªf, S. Pedro Claver: Cl 3,12-
17; Sl 150,1-2.3-4.5-6(R.6); Lc 
6,27-38; dia 10, 6ªf: 1Tm 1,1-
2.12-14; Sl 15(16); Lc 6,39-42; 
dia 11, sáb.: 1Tm 1,15-17; Sl 
112(113); Lc 6,43-49; dia 12 
dom. 24º DTC-B: Is 50,5-9a; Sl 
114(115); Tg 2,14-18; Mc 8,27-
35 (duas reações de Pedro).

Tema e lema
do Mês da Bíblia 2021

– O tema é: Carta de São Pau-
lo aos Gálatas. O lema é: “Pois 
todos vós sois um só em Cristo 
Jesus (Gl 3,28d). Essa pequena 
citação da Epístola faz parte do 
“Hino Batismal” (Gl 3,26-28), 
que é de uma riqueza indescri-
tível. Ali, o Apóstolo mostrou 
que, a partir do Batismo e do 
revestimento de Cristo, todos 
são “filhos de Deus”. Nessa 
rica situação, foram superadas 
todas as trincheiras que impe-
diam uma experiência igualitária 
e livre: “não há mais judeu ou 
grego, escravo ou livre, homem 
ou mulher”. Ele arrematou que, 
portanto, “todos vós sois UM só 
em Cristo Jesus”. Todas as dis-
criminações foram abolidas por 
Cristo. As fronteiras foram aber-
tas. Por quê? Exatamente por 
causa da “unidade” (um só), por-
que só existe um Evangelho (Gl 
1,6-9; 2,7-8; 5,14). Quem adere à 
fé, batizando-se conscientemen-
te, procura viver em comunidade 
viva e compreende que todos são 
iguais diante de Deus, ou seja, 
conhece a igualdade. 

O fato de estar em um mesmo 
nível aponta para a “unidade”. 
Como se verificará em toda a 
Carta, diversos acontecimentos 
ameaçavam a unidade. Paulo, 
no entanto, enfrentou todas as 
adversidades, justamente, por 
causa da “unidade em Cristo”. 
A Carta aos Gálatas mostrou 
incessantemente que, em Cris-
to, acabam todas as diferenças e 
distinções de classe, raça (etnia), 
nacionalidade, sexo, religião que 
separam e rompem as pessoas e a 
sociedade. A superação das divi-
sões só é possível na “na unidade 
em Jesus Cristo”. Tudo gira em 
torno de “Jesus Cristo”, o ponto 
focal de toda a Carta (Texto-Ba-
se do Mês da Bíblia, Edições 
CNBB, Introdução, p. 9).

Acesse o site da Diocese de Erexim: 
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251.



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 382) Se-
nhor, se tu me 
chamas, eu que-
ro te ouvir. Se 
queres que eu te 
siga, respondo: 
Eis-me aqui!

1. Profetas te ouviram e seguiram 
tua voz; andaram mundo afora e 
pregaram sem temor. Seus passos 
tu firmaste sustentando seu vigor. 
Profeta tu me chamas: Vê, Se-
nhor, aqui estou!

2. Nos passos de teu Filho toda a 
Igreja também vai, seguindo teu 
chamado de ser santa qual Jesus. 
Apóstolos e Mártires se deram, 
sem medir; Apóstolo me chamas: 
Vê, Senhor, aqui estou!

3. Os séculos passaram, não passou, 
porém, tua voz, que chama ainda 
hoje, que convida a te seguir. Há 
homens e mulheres que te amam 
mais que a si. E dizem com firme-
za: Vê, Senhor, aqui estou!

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

A. Amém.
P. A paz e a misericórdia de Cristo 

que nos convida a segui-lo com 
fidelidade na doação da vida até a 
cruz, estejam convosco.  

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Nas dificuldades da vida, 
como este tempo prolongado de 
pandemia, temos iniciativas edifi-
cantes de solidariedade e de cres-
cimento na unidade em Cristo, no 
qual somos todos irmãos, como 
nos recorda o Mês da Bíblia. Com 
a luz e a força da Palavra de Deus, 
fortalecemos nossa fé para seguir-
mos Cristo até a Cruz. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 24º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 12.09.2021

- Com fé viva, reconhecer e testemunhar CRISTO como FILHO de Deus, com fidelidade até o fim
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
- 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
Cor litúrgica: VERDE    Ano 43 - Nº 2533     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

P. (... ordenação episcopal de Mons. 
Cleocir Bonetti, Bispo eleito de 
Caçador, SC, na Catedral de nos-
sa Diocese, neste domingo / 50º 
Mês da Bíblia – Carta aos Gála-
tas - “pois todos vós sois um só, 
em Cristo Jesus” (Gl 3,28d) / Dia 
Mariano e Vocacional no Santuá-
rio de Fátima, segunda-feira / fes-
ta da Exaltação da Santa Cruz e 
34ª Romaria de N. Sra. da Santa 
Cruz, terça-feira / Semana Farrou-
pilha ...)

Ato penitencial 
P. Reconhecendo que nem sempre 

temos a mente e o coração abertos 
aos apelos de Deus Pai, peçamos-
-lhe o perdão e a graça de seguir 
fielmente seu Filho Jesus que nos 
indica o caminho da cruz.

(Nº 680) S . Senhor, que sois o ca-
minho que leva ao Pai, tende pie-
dade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois a verdade que 

ilumina os povos, tende piedade 
de nós!

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a vida que re-

nova o mundo, tende piedade de 
nós!

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

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

in excelsis Deo! Glória, glória in 
excelsis Deo! In excelsis Deo!

1. E paz na terra aos homens por 
Ele amados,/ Senhor Deus,/ Rei 
dos céus,/ Deus Pai todo podero-
so:/ Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos,/ nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos,/ nós vos 
damos graças/ por vossa imensa 
glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito,/ Senhor Deus,/ Cor-
deiro de Deus,/ Filho de Deus 
Pai./ Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós./ 
Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ acolhei 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./ Amém!

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

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 645-648).
Anim. A fé em Cristo que expres-

samos pela oração pessoal e pela 
participação na celebração litúrgi-
ca da comunidade deve ser com-
provada com fidelidade até o fim 
em nossa vida diária.  

1ª Leitura: Isaías 50,5-9a 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.
O Senhor abriu-me os ouvidos; 

não lhe resisti nem voltei atrás. 
Ofereci as costas para me bate-
rem e as faces para me arran-
carem a barba: não desviei o 
rosto de bofetões e cusparadas. 
Mas, o Senhor Deus é meu Au-
xiliador, por isso não me deixei 
abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque 
sei que não sairei humilhado. 
A meu lado está quem me justi-
fica; alguém me fará objeções? 
Vejamos. Quem é meu adversá-



rio? Aproxime-se. Sim, o Senhor 
Deus é meu Auxiliador; quem é 
que me vai condenar? - Palavra 
do Senhor

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 114(115)
S. Andarei na presença de Deus, / 

junto a ele, na terra dos vivos. 
A. Andarei na presença de Deus, 

/ junto a ele, na terra dos vivos. 
S. 1. - Eu amo o Senhor, porque 

ouve* o grito da minha oração. - 
Inclinou para mim seu ouvido,* 
no dia em que eu o invoquei.

2. = Prendiam-me as cordas da 
morte, + apertavam-me os laços 
do abismo;* invadiam-me angús-
tia e tristeza: - eu então invoquei 
o Senhor:* “Salvai, ó Senhor, mi-
nha vida!”

3. - O Senhor é justiça e bondade,* 
nosso Deus é amor-compaixão. 
- É o Senhor quem defende os 
humildes;* eu estava oprimido, e 
salvou-me.

4. = Libertou minha vida da mor-
te,+ enxugou de meus olhos o 
pranto* e livrou os meus pés do 
tropeço. - Andarei na presença de 
Deus,* junto a ele na terra dos vi-
vos. 

2ª Leitura: Tg 2,14-18 
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Meus irmãos:
Que adianta alguém dizer que tem 

fé, quando não a põe em prática? 
A fé seria então capaz de salvá-
-lo? Imaginai que um irmão ou 
uma irmã não têm o que ves-
tir e que lhes falta a comida de 
cada dia; se então alguém de vós 
lhes disser: “Ide em paz, aque-
cei-vos”, e: “Comei à vontade”, 
sem lhes dar o necessário para o 
corpo, que adiantará isso? Assim 
também a fé: se não se traduz em 
obras, por si só está morta. Em 
compensação, alguém poderá 
dizer: “tu tens a fé e eu tenho a 
prática!” Tu, mostra-me a tua fé 
sem as obras, que eu te mostrarei 
a minha fé pelas obras!  - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 8,27-35 
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, 

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

S. Eu de nada me glorio, a não ser, 
da cruz de Cristo; vejo o mundo 
em cruz pregado e para o mundo 
em cruz me avisto. 

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, Jesus partiu com 

seus discípulos para os povoados 
de Cesareia de Filipe. No caminho 
perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens que eu sou?” 
Eles responderam: “Alguns di-
zem que tu és João Batista; outros 
que és Elias; outros, ainda, que 
és um dos profetas”. Então ele 
perguntou: “E vós, quem dizeis 
que eu sou?” Pedro respondeu: 
“Tu és o Messias”. Jesus proi-
biu-lhes severamente de falar a 
alguém a seu respeito. Em segui-
da, começou a ensiná-los, dizen-
do que o Filho do Homem devia 
sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos sumos sacerdotes e 
doutores da Lei; devia ser morto, 
e ressuscitar depois de três dias. 
Ele dizia isso abertamente. Então 
Pedro tomou Jesus à parte e co-
meçou a repreendê-lo. Jesus vol-
tou-se, olhou para os discípulos 
e repreendeu a Pedro, dizendo: 
“Vai para longe de mim, Satanás! 
Tu não pensas como Deus, e sim 
como os homens”. Então chamou 
a multidão com seus discípulos e 
disse: “Se alguém me quer seguir, 
renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz e me siga. Pois quem quiser 
salvar a sua vida, vai perdê-la; 
mas quem perder a sua vida por 
causa de mim e do Evangelho, vai 
salvá-la”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia
A profissão da fé

A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, 
amém!

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. Através de nossas preces co-

munitárias peçamos a Deus o 
auxílio para vivermos o mis-
tério da cruz e os desafios da 
fé testemunhada em obras 
A. Concedei-nos, Senhor, a vos-
sa graça.

1. Para conhecermos sempre mais e 
vivermos cada dia melhor o mis-
tério da Cruz redentora de vosso 
Filho, nós vos pedimos.

2. Para que, nas provações da vida, 
como neste tempo de pandemia, 
saibamos colocar nossa confiança 
em Cristo sofredor e testemunhar 
nossa esperança, nós vos pedimos.

3. Para seguirmos fielmente a Cris-
to no caminho da renúncia e da 
doação da vida aos irmãos e ir-
mãs, nós vos pedimos.

4. Para que nossas comunidades 
cresçam na unidade com a luz e a 
força de vossa Palavra, neste ano 
jubilar de ouro da Diocese e com 
a ordenação episcopal de Mons. 
Cleocir Bonetti, neste domingo, 
nós vos pedimos. 

5. Para que recompenseis o minis-
tério presbiteral de Mons. Cleocir 
Bonetti em nossa Diocese e para 
que ele possa realizar frutuosa-
mente sua nova missão, nós vos 
pedimos. 

6. Para que a Diocese de Caçador, 
com seu novo Bispo a partir de 3 
de outubro, viva novo impulso em 
sua caminhada eclesial, nós vos 
pedimos.



7. ... 
P. Acolhei, ó Deus, estas preces e as 

que cada um vos dirige e dai-nos a 
graça da perseverança na fé, com-
provando-a com gestos de amor 
verdadeiro. Pelo mesmo Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, com 

os dons do altar, o testemunho de 
fidelidade dos que são persegui-
dos por causa da fé e a dedicação 
dos servidores e profissionais da 
saúde neste tempo de pandemia. 

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

1. Ofertamos, ó Senhor, os so-
frimentos/ dos pequenos e dos 
pobres, teus amados,/ dos que 
lutam a procura de trabalho,/ 
das crianças e anciãos abando-
nados.

2. Ofertamos a firmeza e a cora-
gem/ dos que lutam em favor 
dos oprimidos,/ dos famintos e 
sedentos de justiça/ e que são 
por tua causa perseguidos.

3. Ofertamos, ó Senhor, toda a 
certeza/ na vitória do amor so-
bre o pecado./ Tua luz há de bri-
lhar, vencendo a treva,/ sobre o 
mundo convertido e renovado.

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

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

P. Sede propício, ó Deus, às nossas 
súplicas, e acolhei com bondade 
as oferendas dos vossos servos e 
servas para que aproveite à salva-
ção de todos o que cada um trouxe 
em vossa honra. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias III

(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/E) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo, o 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória./ /:Hosana, hosana, hosa-
na nas alturas!:/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor.

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-

zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

Eis o mistério da fé!
A. 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 
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!



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

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.: Cristo, que nos convida a 

segui-lo no caminho da cruz, nos 
oferece também o sustento do Pão 
do Altar para andarmos com Ele.

A. (Nº 481) 1. Caminhando vai 
teu povo que procura a salva-
ção; E com fome sai, buscando 
o alimento do teu pão.

Ref. Senhor, olha teu povo que 
luta para construir, à espera de 
um mundo novo, na fé vamos te 
seguir.

2. Renovando a fé, queremos parti-
lhar do teu amor, comungando o 
pão, sentimos que tu és libertador.

3. Quando a noite vem, sabemos 
que tu és a nossa luz; E na dor 
também, contigo carregamos 
nossa cruz.

4. Quando nosso irmão sentir amea-
çado seu viver, devemos lembrar 
que todos têm direito de vencer.

6. Sabe ser feliz quem faz feliz o 
outro seu irmão. Nunca morrerá 
quem crê na vida e na ressurrei-
ção.

P. OREMOS! Ó Deus, que a ação 
da vossa Eucaristia renove 
todo o nosso ser para que não 
sejamos movidos por nossos 
impulsos, mas pela graça do 
vosso sacramento. Por Cristo, 
nosso Senhor!

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Jesus não nos convida a se-
gui-lo com a cruz da resignação, 
mas com a do testemunho de fide-
lidade a Deus, como Ele.  

A. A. (Nº 119) /:Como Jesus, vou 
carregar/ a minha cruz pra po-
der ressuscitar.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Pela veneração da santa cruz, 

possais obter os frutos da reden-
ção, que Cristo nos mereceu em 
sua morte; que nela encontreis a 
consolação nas angústias, o refú-
gio seguro nos perigos e a graça 
da fidelidade até o fim. E que vos 
abençoe, guarde e proteja Deus 
Onipotente e Eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

A Carta aos Gálatas
– O tema do Mês da Bíblia em 

seu jubileu de ouro, neste ano, é 
a Carta aos Gálatas. Ela é divi-
dida em três grandes partes. Na 
primeira, há um esforço do au-
tor (Paulo) em apresentar o úni-
co Evangelho, aquele de Jesus 
Cristo. ... Na segunda parte, por 
causa das atividades dos missio-
nários judaizantes ou oponentes, 
o autor teve que trabalhar, em ní-
vel bíblico, as questões da “fé”, 
da “liberdade cristã”, da “unida-
de em Cristo” para vislumbrar a 
abertura de fronteiras em todas as 
direções. É aqui que se encontra 
o apogeu da carta: o “Hino Ba-
tismal”. Na terceira parte, o au-
tor aborda a questão da “vida no 
Espírito” que leva à abertura de 
fronteiras. Ele insiste, fortemen-

te, na experiência comunitária do 
amor e mostra que o Espírito de 
Deus faz seu campo de ação na 
comunidade. O texto conclui-se 
com a apresentação da mística 
da liberdade e da mensagem da 
“nova criatura” ((Texto-Base do 
Mês da Bíblia, Edições CNBB, 
Introdução, p. 22).

Lembretes:
(Dependendo da situação sanitária) 

- Segunda-feira, Dia mariano e vo-
cacional no Sant. N. Sra. de Fátima 
no ano jubilar de ouro da Diocese. 

- Terça-feira – Exaltação da 
Santa Cruz – 34ª Romaria de 
N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado 
Paca, Erechim; 19h, reunião da 
Área Past. de Getúlio Vargas, em 
Getúlio Vargas.

- Domingo  – 25º DTC-B – cele-
bração dos 175 anos da aparição 
de N. Sra. da Salette, no Sant. 
em Marcelino Ramos.

Leituras da semana:
dia 13, 2ªf, S. João Crisóstomo: 1Tm 

2,1-8; Sl 27(28); Lc 7,1-10; dia 14, 
3ªf, Exaltação da Santa Cruz: Nm 
21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 
3,13-17; dia 15, 4ªf, Nossa Senho-
ra das Dores: Hb 5,7-9; Sl 30(31); 
Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35; dia 16, 
5ªf, S. Cornélio e S. Cipriano: 1Tm 
4,12-16; Sl 110(111); Lc 7,36-50; 
dia 17, 6ªf, S. Roberto Belarmino: 
1Tm 6,2c-12; Sl 48(49); Lc 8,1-
3; dia 18, sáb.: 1Tm 6,13-16; Sl 
99(100); Lc 8,4-15; dia 19, dom. 
25º do TC-B: Sb 2,12.17-20; Sl 
53(54); Tg 3,16-4,3; Mc 9,30-37 
(Paixão e ambições).

Dom Cleocir: *07/8/1972, Vista 
Alegre, Município e Paróquia de 
São Valentim. Pais: Gilson e Te-
resinha Matiewicz Bonetti. Es-
tudos: São Valentim, Seminários 
N. Sra. de Fátima, Erechim e 
Imaculada Conceição, Viamão, 
e ITEPA, Passo Fundo; como 
padre, especialização em Histó-
ria da Igreja, Roma. Ordenação 
presbiteral, 07/02/1999, São Va-
lentim. Funções, formação dos 
padres, Pároco, Vigário-Geral da 
Diocese e outras.



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 392) 
Ref. Venham 
todos! É o Pai 
quem convida 
/ para a prece, 
a renúncia, o 

amor! Tua morte, que é fonte 
de vida, / celebramos, contritos 
, Senhor!

1. Somos gente de Deus reunida para 
ouvir, ó Senhor, tua voz e acolher 
a palavra de vida, vida plena que 
queres pra nós.

2. Reunidos aqui nós iremos cantar 
juntos num só coração. E, pra fome 
de vida que temos, tu serás ó Jesus, 
nosso pão.

3. É sinal do teu reino esta Igreja 
que, no mundo, crescendo assim 
vai. Esta é a vida que Cristo deseja: 
irmãos juntos cantando a Deus Pai.

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

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

to, que nos convida a acolher as 
crianças e a segui-lo no serviço 
generoso, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Por diversas vezes, nesta 
pandemia, se destacou o serviço 
generoso dos servidores e profis-
sionais da saúde e de muitas pes-
soas que se dedicam aos doentes e 
seus familiares de forma simples, 
como São José, o homem da pre-
sença discreta e escondida, neste 
ano a ele dedicado, no dizer do 
Papa. Realizam o ideal que Cristo 
propõe aos seus seguidores, sem 
buscar honrarias, mas vivendo o 
despojamento das crianças. 

P. (... 50º Mês da Bíblia – Carta aos 
Gálatas - “pois todos vós sois um 
só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d) / 
celebração dos 175 anos da apa-
rição de N. Sra. da Salette neste 
domingo e preparação final para 
a 83ª Romaria Interestadual a ela 
em Marcelino Ramos – “Salette, 
caminho de esperança e de paz 
para a família” / ...)

Ato penitencial 
P. O Mês da Bíblia nos lembra que 

somos todos irmãos em Cristo. 
Podemos ter funções diferentes, 
mas n’Ele todos devem viver o 
ideal do serviço humilde e gene-
roso a Deus e aos outros. Peçamos 
perdão a Ele por nem sempre vi-
vermos este ideal.

(Nº 699) S. Senhor, que sois a ple-
nitude da verdade e da graça, ten-
de piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor tende piedade de nós!

S. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende pieda-
de de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós!

S. Senhor, que viestes fazer de nós 
um povo santo, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor tende piedade de nós! 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor tende piedade de nós!

P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.

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

in excelsis Deo! Glória, glória in 
excelsis Deo! In excelsis Deo!

1. E paz na terra aos homens por 
Ele amados,/ Senhor Deus,/ Rei 
dos céus,/ Deus Pai todo podero-
so:/ Nós vos louvamos, nós vos 

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

2. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito,/ Senhor Deus,/ Cor-
deiro de Deus,/ Filho de Deus 
Pai./ Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós./ 
Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ acolhei 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./ Amém!

P. OREMOS. Ó Deus, que resu-
mistes toda a sagrada lei no 
amor a vós e ao próximo, fazei 
que, observando o vosso man-
damento, consigamos chegar 
um dia à vida eterna.  PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 25º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 649-651).
Anim. Na humildade, sem ambi-

ções egoístas, poderemos estar a 
serviço dos pequenos e últimos da 
sociedade, desprezados pelos que 
buscam o poder pelo poder, mas 
preferidos de Cristo.

 
1ª Leitura: Sb 2,12.17-20 

L. Leitura do Livro da Sabedoria. 
Os ímpios dizem: “Armemos cila-

das ao justo, porque sua presen-
ça nos incomoda: ele se opõe ao 
nosso modo de agir, repreende 
em nós as transgressões da lei 
e nos reprova as faltas contra a 
nossa disciplina. Vejamos, pois, 
se é verdade o que ele diz, e com-
provemos o que vai acontecer 
com ele. Se, de fato, o justo é 
‘filho de Deus’, Deus o defende-

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 25º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 19.09.2021

- Seguir Cristo no desprendimento, na humildade e no serviço a todos  
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
- 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
Cor litúrgica: VERDE     Ano 43 - Nº 2534    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



rá e o livrará das mãos dos seus 
inimigos. Vamos pô-lo à prova 
com ofensas e torturas, para ver 
a sua serenidade e provar a sua 
paciência; vamos condená-lo à 
morte vergonhosa, porque, de 
acordo com suas palavras, virá 
alguém em seu socorro”. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 53(54)
S. É o Senhor quem sustenta minha 

vida!  
A. É o Senhor quem sustenta mi-

nha vida!  
S. 1. - Por vosso nome, salvai-me, 

Senhor;* e dai-me a vossa justi-
ça! - Ó meu Deus, atendei minha 
prece* e escutai as palavras que 
eu digo!

2. = Pois contra mim orgulhosos 
se insurgem,+ e violentos perse-
guem-me a vida:* não há lugar 
para Deus aos seus olhos. - Quem 
me protege e me ampara é meu 
Deus;* é o Senhor quem sustenta 
minha vida!

3. - Quero ofertar-vos o meu sa-
crifício de coração* e com muita 
alegria; quero louvar, ó Senhor, 
vosso nome,* quero cantar vosso 
nome que é bom!

2ª Leitura: Tg 3,16–4,3  
L. Leitura da Carta de São Tiago. 
Caríssimos, onde há inveja e ri-

validade, aí estão as desordens 
e toda espécie de obras más. Por 
outra parte, a sabedoria que vem 
do alto é, antes de tudo, pura, 
depois pacífica, modesta, conci-
liadora, cheia de misericórdia e 
de bons frutos, sem parcialida-
de e sem fingimento. O fruto da 
justiça é semeado na paz, para 
aqueles que promovem a paz.  De 
onde vêm as guerras?  De onde 
vêm as brigas entre vós? Não 
vêm, justamente, das paixões que 
estão em conflito dentro de vós?  
Cobiçais, mas não conseguis ter. 
Matais e cultivais inveja, mas 
não conseguis êxito. Brigais e 
fazeis guerra, mas não conseguis 
possuir. E a razão está em que 
não pedis. Pedis, sim, mas não 
recebeis, porque pedis mal. Pois 

só quereis esbanjar o pedido nos 
vossos prazeres. - Palavra do Se-
nhor.

A. Graças a Deus.
 

Evangelho: Mc 9,30-37 
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Pelo Evangelho, o Pai nos cha-

mou, a fim de alcançarmos a gló-
ria de Nosso Senhor Jesus Cristo.

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, Jesus e seus dis-

cípulos atravessavam a Galileia. 
Ele não queria que ninguém sou-
besse disso, pois estava ensinando 
a seus discípulos. E dizia-lhes: “O 
Filho do Homem vai ser entregue 
nas mãos dos homens, e eles o 
matarão. Mas, três dias após sua 
morte, ele ressuscitará”.  Os discí-
pulos, porém, não compreendiam 
estas palavras e tinham medo de 
perguntar. Eles chegaram a Ca-
farnaum. Estando em casa, Jesus 
perguntou-lhes: “O que discutíeis 
pelo caminho?” Eles, porém, fica-
ram calados, pois pelo caminho ti-
nham discutido quem era o maior. 
Jesus sentou-se, chamou os doze e 
lhes disse: “Se alguém quiser ser 
o primeiro, que seja o último de 
todos e aquele que serve a todos!” 
Em seguida, pegou uma criança, 
colocou-a no meio deles, e abra-
çando-a disse: “Quem acolher em 
meu nome uma destas crianças, 
é a mim que estará acolhendo. E 
quem me acolher, está acolhendo, 
não a mim, mas àquele que me en-
viou”.  - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé                                                                                                                                              

A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, 
amém!

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. Com a com confiança do sal-

mista e do profeta em meio às 
perseguições e com a simplicida-
de das crianças, apresentemos a 
Deus nossas preces comunitárias 
por nossas necessidades, pelas da 
Igreja e do mundo.

A. Ouvi-nos, ó Deus clementíssi-
mo.

L. Para que a Igreja testemunhe 
sempre a prática do serviço hu-
milde e generoso a todos, espe-
cialmente aos mais necessitados, 
nós vos pedimos. 

2. Para que todas as pessoas com 
função pública cumpram seu 
compromisso com espírito de ser-
viço, sem ambições de poder e 
dominação, nós vos pedimos. 

3. Para que os voluntários dos ser-
viços das comunidades e das en-
tidades de promoção humana te-
nham sempre o apoio necessário e 
a vossa graça em suas atividades, 
nós vos pedimos.

4. Para que as crianças encontrem 
nas famílias ambiente acolhedor e 
favorável a desenvolverem espíri-
to de comunhão fraterna e ajuda 
mútua, nós vos pedimos.

5. Para termos coração e mente 
sempre prontos a acolher vossa 
Palavra e a deixar-nos guiar por 
ela no seguimento do caminha da 
cruz, nós vos pedimos.

6. Para que os participantes das Ro-
marias em nossa diocese encon-
trem em Nossa Senhora caminho 
de esperança e paz, especialmente 
nas dificuldades da pandemia e 
outras, nós vos pedimos.

7. ... 



P. Acolhei nossas súplicas, ó Deus, 
e mantende em nós a disposição 
de servir sempre a todos com ale-
gria e generosidade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentando nossa oferta 

a Deus, renovemos nosso com-
promisso de colocar nossos dons 
a serviço dele na pessoa dos ir-
mãos e irmãs. 

A. (Nº 439) Ref. Eu venho trazer 
pra junto do altar /:o que fui co-
lher no meu caminhar.:/

1. A sede de amor de todos irmãos 
/ te oferto, Senhor, com vinho e 
com pão.

2. Oferto a criança, o jovem, o ve-
lho, / a paz, a esperança na luz 
do Evangelho.

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

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

P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedi-
mos, as oferendas do vosso povo, 
para que possamos conseguir por 
este sacramento o que proclama-
mos pela fé. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. circunstâncias I

A Igreja a caminho da unidade
(Missal, p. 842)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças e cantar-vos um hino de 
glória e louvor, Senhor, Pai de 
infinita bondade. Pela palavra do 
Evangelho do vosso Filho reunis-
tes uma só Igreja de todos os po-
vos, línguas e nações. Vivificada 
pela força do vosso Espírito não 
deixais, por meio dela, de con-
gregar na unidade todos os seres 
humanos. Assim, manifestando a 
aliança do vosso amor, a Igreja 
transmite constantemente a alegre 
esperança do vosso reino e brilha 
como sinal da vossa fidelidade 
que prometestes para sempre em 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 

esta razão, com todas as virtudes 
do céu, nós vos celebramos na ter-
ra, cantando (dizendo) com toda 
Igreja a uma só voz:

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

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

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

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 

memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida 
e o cálice da bênção. Olhai com 
bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o 
sacrifício pascal de Cristo, que 
vos foi entregue. E concedei que, 
pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 
em N.). Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão com o nosso Papa N., e 
o nosso Bispo N. e os bispos do 
mundo inteiro, para que o vosso 
povo, neste mundo dilacerado por 
discórdias, brilhe como sinal pro-
fético de unidade e de paz.

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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

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

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

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

A. Amém. 



4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. O discípulo missionário de 
Cristo não deve procurar poder e 
privilégio, como propõe a sociedade 
de consumo, mas o serviço humilde 
e generoso, proposto por seu Mestre. 

A. (Nº 835) Ref. /:Tu és a razão da 
jornada, / tu és minha estrada, 
meu guia e meu fim. No grito que 
vem vem do teu povo, / te escuto 
de novo chamando por mim.:/

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

sua graça e vos disponha para o 
progresso espiritual, a fim de que, 
sustentados por Ele em vossas 
ações, possais servir a todos com 
alegria e generosidade. E que vos 
abençoe Deus benigno e fonte de 
amor, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. A alegria do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Salette, Caminho de esperança
e de paz para a família

Celebramos o aniversário de 175 
anos da aparição de N. Sra. em La 
Salette na França a 19 de setembro 
de 1846. Se Deus nos concede a 
graça desse jubileu é porque junto 
com Maximino e Melânia, outros 
tantos irmãos e irmãs transmiti-
ram a mensagem da Bela Senhora 
com fidelidade, fervor e devoção. 

Esta celebração fortalece a nossa 
fé e aponta o caminho da espe-
rança e da paz para a família. Ao 
acolhermos a mensagem da Bela 
Senhora, estamos sendo embai-
xadores de Cristo seu Filho que 
nos mostra o caminho que leva 
ao Pai vivendo o amor, o cuida-
do e a paz entre os irmãos. 

A difícil realidade da pandemia 
pede de nós atenção em rela-
ção ao distanciamento social e 
os protocolos de prevenção e 
cuidado com a vida. Apesar das 
dificuldades que o momento nos 
impõe, não deixemos de celebrar 
e render graças a Deus pelo jubi-
leu dos 175 anos da Aparição da 
Virgem Mãe em La Salette. Em 

nossa oração, façamos uma pre-
ce especial por todos os profis-
sionais da saúde, pelas vocações 
sacerdotais e religiosas e por 
toda a família saletina no mundo 
(da apresentação da novena de 
N. Sra. da Salette 2021)

Lembretes: 
- (dependendo da situação sanitá-

ria) - sexta-feira, 13h30, no Cen-
tro Diocesano, reunião da Cáritas 
para as Paróquias de Erechim. 

- Domingo – 26º DTC-B – 86ª Ro-
maria da Salette, em Marcelino 
Ramos – “Salette caminho de es-
perança e de paz para a família” 
- 09h30 às 16h, preparação para 
o matrimônio da Área Pastoral de 
Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas. 

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf, Sto. André Kim Taegon, 

Paulo Chong Hasang e Comps.: 
Esd 1,1-6; Sl 125(126); Lc 8,16-
18; dia 21, 3ªf, S. Mateus: Ef 
4,1-7.11-13; Sl 18(19A); Mt 9,9-
13; dia 22, 4ªf: Esd 9,5-9; Cânt.: 
Tb 13,2.3-4.5.8 (R.2a); Lc 9,1-6; 
dia 23, 5ªf, S. Pio de Pietrelcina: 
Ag 1,1-8; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 
9b(R.4a); Lc 9,7-9; dia 24, 6ªf: 
Ag 1,15b-2,9; Sl 42(43); Lc 9,18-
22; dia 25, sáb.: Zc 2,5-9.14-15a; 
Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13(R.10d); 
Lc 9,43b-45; dia 26, dom. 26º do 
TC-B:. Nm 11,25-29; Sl 18(19); 
Tg 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
(ensinamentos).

Oração – Lembrai-vos, ó N. Sra. da Sa-
lette, das lágrimas que derramastes por 
nós no Calvário. Lembrai-vos também 
dos cuidados que, sem cessar, tendes 
por vosso povo a fim de que, em nome 
de Cristo, se deixe reconciliar com 
Deus. E vede se depois de tanto terdes 
feito por vossos filhos, podeis agora 
abandoná-los. Reconfortados por vos-
sa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui supli-
cantes, apesar de nossa infidelidade e 
ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, 
ó Virgem Reconciliadora, mas volvei 
vosso coração para vosso Filho. Alcan-
çai-nos a graça de amar Jesus acima de 
tudo e de vos consolar por uma vida de 
doação, para a glória de Deus e o amor 
de nossos irmãos e irmãs. Amém.
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: Sustentados pelo alimento 

que nos concede, poderemos se-
guir a Cristo no caminho da cruz 
e viver e promover a igualdade 
entre todos.

A. (Nº 519) 1. Seu nome é Jesus 
Cristo e passa fome e grita pela 
boca dos famintos. E a gente, 
quando o vê, passa adiante, às 
vezes pra chegar depressa à 
Igreja. Seu nome é Jesus Cris-
to e está sem casa e dorme pelas 
beiras das calçadas. E a gente, 
quando o vê, aperta o passo e 
diz que ele dormiu embriagado.

Ref. /:Entre nós está, e não o co-
nhecemos. Entre nós está, e nós 
o desprezamos.:/

2. Seu nome é Jesus Cristo, é anal-
fabeto, e vive mendigando um 
subemprego. E a gente, quando 
o vê, diz: é um à toa, melhor que 
trabalhasse e não pedisse. Seu 
nome é Jesus Cristo e está bani-
do das rodas sociais e das igre-
jas, porque dele fizeram um rei 
potente, enquanto que ele vive 
com o pobre.

3. Seu nome é Jesus Cristo e está 
doente e vive atrás de grades 
da cadeia. E nós tão raramente 
vamos vê-lo, sabemos que ele é 
um marginal. Seu nome é Jesus 
Cristo e anda sedento por um 
mundo de amor e de justiça, 
mas logo que contesta pela paz,

a ordem o obriga a ser de guerra.
4. Seu nome é Jesus Cristo e é 

analfabeto e vive nos imundos 
meretrícios. Mas muitos o ex-
pulsam da cidade, com medo de 
estender a mão a ele. Seu nome 
é Jesus Cristo e é todo homem 
que vive neste mundo ou quer 
viver, pois pra ele não existem 
mais fronteiras, só quer fazer de 
nós todos irmãos.

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

A Amém. 



1. RITOS 
INICIAIS

A. (349) 1. 
Dentro de nos-
sa vida, viemos 
celebrar, nesta 
assembleia re-
unida, teu povo 

quer se encontrar.
Ref./: Bendito sejas, ó Deus que 

nos reuniste no amor de Cristo.:/ 
1. Dentro de nossa história, vie-

mos celebrar, juntos fazemos 
memória, teus feitos vamos lem-
brar.

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

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

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

A. Amém.
P. A luz de Deus Pai que nos revela 

seu mistério através da história e 
da Bíblia, o amor de Cristo, Pala-
vra encarnada, e a força do Espíri-
to que inspirou e nos faz entender 
a Sagrada Escritura, estejam con-
vosco.

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

Aspecto litúrgico 
e a vida na liturgia

Anim.: Em comunhão com os ro-
meiros da Salette em Marcelino 
Ramos e motivados pela novena 
da romaria de Fátima a partir de 
sexta-feira, com a intercessão e o 
exemplo de Nossa Senhora, que-
remos acolher a Palavra de Deus, 
vivendo sempre mais como ir-
mãos em seu Filho Jesus Cristo, 
como nos lembra o mês da Bíblia, 
que tem seu ponto alto neste seu 
Dia Nacional para nós católicos. 

P. (... Dia Nacional da Bíblia – Car-

ta aos Gálatas - “pois todos vós 
sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 
3,28d) / 86ª Romaria Interestadual 
da Salette – “Salette, caminho de 
esperança e de paz para a família” 
/ sexta-feira, início da novena da 
70ª Romaria de Fátima / Semana 
Nacional da Vida – “A fecundida-
de do amor na família”, de sexta-
-feira ao dia 07 - ),

Ato penitencial 
P. Pela Bíblia, compreendemos me-

lhor o plano de Deus que inclui a 
todos na construção de um mundo 
justo e fraterno. Peçamos que nos 
purifique de nossas faltas e nos 
ajude a caminhar com todos os 
que buscam a justiça. 

- Senhor, que por vossa Palavra nos 
corrigis e formais na justiça, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que contais com todos na 

construção de vosso Reino, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos dais a luz do Es-

pírito para recordar e viver tudo o 
que nos ensinais, tende piedade de 
nós.

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

amor...  
A. Amém.

Glória
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas 

alturas e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados./ Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai 
todo poderoso:/ nós vos louva-
mos, vos bendizemos, vos ado-
ramos, vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória./ Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito,/ Senhor Deus 
Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai./ Vós que tirais o 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, na glória de Deus 
Pai./ Amém. Amém, amém, 
amém, amém!

P. OREMOS. Ó Deus, que mos-
trais vosso poder sobretudo no 
perdão e na misericórdia, der-
ramai sempre em nós a vossa 
graça, para que, caminhando 
ao encontro das vossas pro-
messas, alcancemos os bens 
que nos reservais. PNSrJC.

A. Amém. 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 652-654).
Anim. Neste dia Nacional da Bí-

blia, acolhemos com alegria o 
Livro Sagrado, renovando o com-
promisso de seguir fielmente tudo 
o que nos ensina.  

A. (Nº 409) Ref. Chegou a hora 
da alegria, /:vamos ouvir essa 
palavra que nos guia.:/

1. /:Tua Palavra vem chegando 
bem veloz, por todo canto hoje 
se escuta a sua voz.:/ /:Aleluia, 
aleluia!:/

4. /:Esta é a Palavra da certeza 
e da justiça que nos liberta da 
opressão e da cobiça.:/ /:Aleluia, 
aleluia!:/

5. /:Bendita seja esta Palavra do 
Senhor, mel saboroso e alimen-
to para o amor.:/ /:Aleluia, ale-
luia!:/

6. /:O céu proclama a tua glória, 
ó meu Deus, a terra inteira can-
ta um hino de louvor.:/ /:Ale-
luia, aleluia!:/

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 26º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 26.09.2021

- A busca do bem e da justiça une a todos no amor de Deus
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
- 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
Cor litúrgica: VERDE     Ano 43 - Nº 2535     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



1ª Leitura: Nm 11,25-29 
 L. Leitura do Livro dos Números. 
Naqueles dias, o Senhor desceu na 

nuvem e falou a Moisés. Retirou 
um pouco do espírito que Moi-
sés possuía e o deu aos setenta 
anciãos. Assim que repousou 
sobre eles o espírito, puseram-
-se a profetizar, mas não conti-
nuaram. Dois homens, porém, 
tinham ficado no acampamento. 
Um chamava-se Eldad e o ou-
tro Medad. O espírito repousou 
igualmente sobre os dois, que es-
tavam na lista, mas não tinham 
ido à Tenda, e eles profetizavam 
no acampamento. Um jovem cor-
reu a avisar Moisés que Eldad e 
Medad estavam profetizando no 
acampamento. Josué, filho de 
Nun, ajudante de Moisés desde 
a juventude, disse: “Moisés, meu 
Senhor, manda que eles se ca-
lem!” Moisés respondeu: “Tens 
ciúme por mim? Quem dera que 
todo o povo do Senhor fosse pro-
feta, e que o Senhor lhe conce-
desse o seu espírito!” - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 18(19)
S. A lei do Senhor Deus é perfeita, 

alegria ao coração. 
S. A lei do Senhor Deus é perfei-

ta, alegria ao coração. 
S. 1. - A lei do Senhor Deus é per-

feita,* conforto para a alma! - O 
testemunho do Senhor é fiel,* sa-
bedoria dos humildes. 

2. - É puro o temor do Senhor,* 
imutável para sempre. - Os julga-
mentos do Senhor são corretos* e 
justos igualmente. 

3. - E vosso servo, instruído por 
elas,* se empenha em guardá-las. 
- Mas quem pode perceber suas 
faltas?* Perdoai as que não vejo!

4. - E preservai o vosso servo do 
orgulho;* não domine sobre mim! 
- E assim puro, eu serei preserva-
do* dos delitos mais perversos. 

 
2ª Leitura: Tg 5,1-6 

L. Leitura da Carta de São Tiago. 
E agora, ricos, chorai e gemei, por 

causa das desgraças que estão 
para cair sobre vós. Vossa rique-

za está apodrecendo, e vossas 
roupas estão carcomidas pelas 
traças. Vosso ouro e vossa prata 
estão enferrujados, e a ferru-
gem deles vai servir de testemu-
nho contra vós e devorar vossas 
carnes, como fogo! Amontoastes 
tesouros nos últimos dias. Vede: 
o salário dos trabalhadores que 
ceifaram os vossos campos, que 
vós deixastes de pagar, está gri-
tando, e o clamor dos trabalha-
dores chegou aos ouvidos do 
Senhor todo-poderoso. Vós vi-
vestes luxuosamente na terra, 
entregues à boa vida, cevando 
os vossos corações para o dia da 
matança. Condenastes o justo e 
o assassinastes; ele não resiste a 
vós. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 9,38-43.45.47-48 
A. (Nº 749) Aleluia, Aleluia, Ale-

luia!
L. Vossa palavra é verdade, orien-

ta e dá vigor; na verdade santifica 
vosso povo, ó Senhor!

A. Aleluia, Aleluia, 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, João disse a Je-

sus: “Mestre, vimos um homem 
expulsar demônios em teu nome. 
Mas nós o proibimos, porque ele 
não nos segue”.  Jesus disse: 
“Não o proibais, pois ninguém 
faz milagres em meu nome para 
depois falar mal de mim. Quem 
não é contra nós é a nosso favor. 
Em verdade eu vos digo: quem 
vos der a beber um copo de água, 
porque sois de Cristo, não ficará 
sem receber a sua recompensa. E, 
se alguém escandalizar um destes 
pequeninos que creem, melhor se-
ria que fosse jogado no mar com 
uma pedra de moinho amarrada 
ao pescoço. Se tua mão te leva a 
pecar, corta-a! É melhor entrar 
na Vida sem uma das mãos, do 
que, tendo as duas, ir para o in-
ferno, para o fogo que nunca se 
apaga. Se teu pé te leva a pecar, 
corta-o! É melhor entrar na Vida 

sem um dos pés, do que, tendo os 
dois, ser jogado no inferno. Se teu 
olho te leva a pecar, arranca-o! É 
melhor entrar no Reino de Deus 
com um olho só, do que, tendo os 
dois, ser jogado no inferno, ‘onde 
o verme deles não morre, e o fogo 
não se apaga’”. - Palavra da Sal-
vação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé 
Oração dos fiéis 

P. Só com a luz da Palavra de Deus 
e a sua graça poderemos cortar o 
mal pela raiz em nossa vida. Peça-
mos, pois, o auxílio divino através 
de nossas preces.  

A. (Nº 756/Z) Vossa Igreja vos 
pede, ó Pai: Senhor, nossa prece 
escutai. 

1. Para que as iniciativas da Igreja 
pela atenção às minorias e pelo 
diálogo ecumênico e inter-reli-
gioso tenham abundantes frutos 
de paz entre as nações, nós vos 
pedimos.

2. Para cultivarmos a tolerância e a 
valorização do bem realizado por 
todas as pessoas, sem levar em 
conta sua crença, cultura, partido 
político, posição social, nós vos 
pedimos. 

3. Para intensificarmos a leitura vi-
vencial diária de vossa Palavra, 
agradecidos por tudo o que ela 
nos ensina, nós vos pedimos. 

4. Para que a Semana da Vida a par-
tir de sexta-feira nos ajude a cui-
dar e a promover a vida, especial-
mente neste tempo da Covid-19, 
nós vos pedimos.

5. Para que as celebrações em hon-
ra de N. Sra. da Salette de hoje a 
domingo em Marcelino Ramos 
fortaleçam a reconciliação, a es-
perança e a paz nas famílias, nós 
vos pedimos.  

6. Para que a novena da Romaria 
de Fátima, a partir de sexta-feira, 
confirme nossa caminhada na es-
perança com Jesus, Maria e José, 
neste ano jubilar de ouro da nossa 
Diocese, nós vos pedimos. 

P. Concedei-nos, ó Deus, um cora-
ção segundo vosso Espírito que 
acolha com alegria e viva com 
determinação a Boa Nova da Sal-



vação de vosso Filho Jesus Cristo, 
que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

 3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Incluamos em nossa oferta 

a Deus a vida, os estudos e tex-
tos dos biblistas que nos ajudam 
a descobrir a riqueza da Sagrada 
Escritura. 

A. (Nº 440) 1. Muitos grãos de 
trigo se tornaram pão; hoje são 
teu corpo, ceia em comunhão. 
Muitos grãos de trigo se torna-
ram pão.

Ref. Toma, Senhor, nossa vida 
em ação Para mudá-la em fruto 
e missão. Toma, Senhor nossa 
vida em ação Para mudá-la em 
missão.

2. Muitos cachos de uva se torna-
ram vinho; hoje são teu sangue, 
força no caminho. Muitos ca-
chos de uva se tornaram vinho.

3. Muitas são as vidas feitas vo-
cação; hoje oferecidas em con-
sagração. Muitas são as vidas 
feitas vocação.

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

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

P. Ó Deus de misericórdia, que 
esta oferenda vos seja agra-
dável e possa abrir para nós a 
fonte de toda bênção. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística
Div. Circunstâncias II

(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/I - solo e repetição) 
/:Santo, santo, santo,:/ /:Senhor, 
Deus do universo!:/ /:O céu e a 
terra proclamam a vossa gló-
ria.:/ /:Hosana, hosana, hosa-
na.:/ /:Hosana nas alturas!:/ 
/:Bendito o que vem:/ /:em 
nome do Senhor.:/ /:Hosana, 
hosana, hosana.:/ /:Hosana nas 
alturas!:/

P. Na verdade, vós sois santo 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 tor-
nem para nós o Corpo e † o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE 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, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM EMÓRIA DE MIM.

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

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

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

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

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

P. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nosso 
Papa N. e o nosso Bispo N., com 
todos os Bispos, presbíteros, diá-
conos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e ale-
gria e caminhar com fé e esperan-
ça pelas estradas da vida.

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

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (N. e N.), que 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 
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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. Cristo nos dá o Pão da Vida, 

seu próprio Corpo, para susten-
tar-nos na prática da Palavra de 
Salvação que nos trouxe, em har-
monia com todas as pessoas, res-
peitando seu jeito de ser, de crer 
e de agir.  

A. (Nº 483) 1. Cristo, quero ser 
instrumento de tua paz e do teu 
infinito amor. Onde houver ódio 
e rancor, que eu leve a concórdia, 
que eu leve o amor.

Ref. Onde há ofensa que dói, que 
eu leve o perdão. Onde houver 
a discórdia, que eu leve a união 
e tua paz.

2. Mesmo que haja um só coração 
que duvide do bem, do amor e do 
céu, quero com firmeza anun-
ciar a palavra que traz a clareza 
da fé.

3. Onde houver erro, Senhor, que 
eu leve a verdade, fruto de tua 
luz. Onde houver desespero, 
que eu leve esperança do teu 
nome, Jesus.

4. Onde encontrar um irmão a 
chorar de tristeza sem ter voz e 
nem vez. Quero, bem no meu co-
ração, semear alegria pra florir 
gratidão.

5. Mestre, que eu saiba amar, 
compreender, consolar e dar sem 
receber. Quero sempre mais per-
doar, trabalhar na conquista da 
vitória da paz.

P. OREMOS! Ó Deus, que a co-
munhão nesta Eucaristia reno-
ve a nossa vida para que, par-
ticipando da paixão de Cristo 
neste mistério, e anunciando a 
sua morte, sejamos herdeiros 
da sua glória. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 
 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)

Anim. Renovemos nosso compro-

misso de ler, rezar e colocar em 
prática, cada dia, tudo o que a Bí-
blia nos ensina.

A. (nº 413) Ref. Bendita, bendita, 
bendita a palavra do Senhor!/ 
Bendito, bendito, bendito quem 
a vive com amor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus, por sua Palavra, vos 

mostre o caminho a seguir; vos 
previna do mal e vos forme na 
justiça, na verdade e no amor. E 
que vos abençoe Deus Criador e 
Providente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém.
P. Anunciai e praticai a Palavra da 

Salvação; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

70ª Romaria de Fátima – 
10/10/2021

– Conclusão 
do ano jubi-
lar de ouro 
da Diocese 
– “50 anos a 
serviço da fé 
e da vida” – 
“Caminha conosco, Senhor!” 

Tema: Com Jesus, Maria e José, 
caminhar na esperança. Lema: 
“Caminha conosco, Senhor!” 
(Lc 24).

Novena: de 1º a 09/10; Romaria 
da Criança: dia 09, às 09h30. 
Programação diária: missa, às 
06h30 (menos domingo, 08h), 
14h (com terço), 18h (com ter-
ço), 20h (com procissão). Todos 
os dias, das 14h até o final da 
missa da noite, confissões. 

Enfoques da novena: Com Jesus, 
Maria e José, missionários da 
esperança; vocacionados para a 
esperança; nas famílias, cultivar 
a esperança; educar para a espe-
rança; trabalhar na esperança; 
cuidar da vida com esperança; 
solidários na esperança; na Eu-
caristia, alimentar a esperança; 
rezar com esperança.

Intenções: - Para que nossa Dio-
cese, celebrando o jubileu de 
ouro, com a intercessão da Mãe 
de Fátima, seja sempre mais 

Igreja de esperança, comunhão 
e participação, misericordiosa e 
missionária.

- Para que, com a intercessão de 
São José e Maria, com vacina, os 
cuidados permanentes pela vida 
e a saúde, superemos a pande-
mia e suas consequências.

- Para que os falecidos pela pan-
demia sejam acolhidos por Deus, 
as famílias enlutadas e todos os 
doentes sintam o conforto de N. 
Sra. de Fátima, Mãe das dores, e 
a solidariedade fraterna.

Lembretes:
- (dependendo da situação sani-

tária)
- terça-feira, 13h30, no Centro 

Dioc., reunião da Cáritas para 
as Par. de Itatiba do Sul, Erval 
Grande, Benjamin Constant, São 
Valentim e Barão de Cotegipe. 

- Quarta-feira – 107º Dia Mundial 
do Migrante e do Refugiado 

- De sexta-feira ao dia 07 – Se-
mana Nac. da Vida – Início da 
novena da 70ª Romaria ao Sant. 
de Fátima, Erechim.

- Domingo – 27º do TC-B – Festa 
do padroeiro na sede paroquial 
S. Francisco de Assis, Mariano 
Moro.

 Leituras da Semana:
dia 27, 2ªf, S. Vicente de Paulo: Zc 

8,1-8; Sl 101(102); Lc 9,46-50; 
dia 28, 3ªf, S. Venceslau, S. Lou-
renço Ruiz e Comps.: Zc 8,20-
23; Sl 86(87); Lc 9,51-56; dia 
29, 4ªf, S. Miguel, S. Gabriel e S. 
Rafael, Arcanjos: Dn 7,9-10.13-
14 ou Ap 12,7-12a; Sl 137(138); 
Jo 1,47-51; dia 30, 5ªf, S. Jerô-
nimo: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sl 
18(19); Lc 10,1-12; dia 1º, 6ªf, 
Sta. Teresinha do Menino Jesus: 
Br 1,15-22; Sl 78(79); Lc 10,13-
16; dia 02, sáb., Santos Anjos da 
Guarda: Ex 23,20-23; Sl 90(91); 
Mt 18,1-5.10; dia 03, dom. 
27º do TC-B: Gn 2,18-24; Sl 
127(128); Hb 2,9-11; Mc 10,2-
16; ou mais breve 10,2-12 (nova 
lei do matrimônio).

Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br


