
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 27º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 03.10.2021

- A união no amor matrimonial é indissolúvel  
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão – “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- 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”
Cor litúrgica: VERDE         Ano 43 - Nº 2536         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
INICIAIS 

A. (Hino da Ro-
maria) /: 1. No 
louvor deste 
tempo de gra-
ças,/ renovamos 
a fé, a esperan-

ça./ E, como Igreja, crescemos 
no amor!/ ‘Caminha conosco, 
Senhor!’

Ref. /:Com Jesus, Maria e José, 
caminhar na esperança,/ cami-
nhar na esperança!:/

2. No cuidado da vida-presente,/ 
almejamos futuro luzente!/ Pra 
superar este tempo de dor,/ ‘Ca-
minha conosco, Senhor!’

3. Na lembrança daqueles que 
partem/ para vossa morada 
eterna,/ a confiança na prece 
fraterna!/ ‘Caminha conosco, 
Senhor!’

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

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

de Cristo, nossa paz, e a luz do 
Espírito Santo estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim. Já dentro da novena de nos-
sa Romaria Diocesana que nos 
convida a caminhar na esperança 
com Jesus, Maria e José, no final 
do ano jubilar de ouro da Diocese, 
no início do mês das missões, lou-
vamos a Deus que, em seu projeto 
de salvação, criou homem e mu-
lher para viverem a união do amor 
numa aliança para sempre. 

P. (... Mês das missões – Jesus 
Cristo é missão - “Não podemos 
deixar de falar sobre o que vimos 
e ouvimos” (At 4,20) / novena 

da Romaria de Fátima – Com 
Jesus, Maria e José, caminhar na 
esperança – Caminha conosco, 
Senhor! / Dia de oração pelas 
vocações e da partilha / Semana 
Nac. da Vida / sexta-feira, Dia do 
Nascituro / ...)

Ato penitencial 
P. Vivemos o tempo especial de re-

novação da fé e de unidade dioce-
sana de nossa romaria de N. Sra. 
de Fátima. Acolhamos o convite 
de Deus à conversão e à penitên-
cia, peçamos-lhe perdão de nossas 
faltas e que nos ajude a caminhar 
na esperança. (Pausa) 

L. Senhor, que nos criastes para a 
comunhão de filhos vossos e de 
irmãos uns dos outros, tende pie-
dade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos convidais a aco-

lhermos vosso Reino na simplici-
dade das crianças, tende piedade 
de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, nossa paz e fonte de re-

conciliação, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus, Pai benigno e amoroso, te-

nha compaixão....

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

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

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

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai/ Vós 
que tirais o pecando do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que 

tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

3. Vós que estais sentado 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!

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

A. Amém. 

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

-B, Paulinas-Paulus, p. 655-658).
Anim. No projeto original de Deus, 

a união matrimonial no amor é 
indissolúvel. Esta verdade é com-
preensível na simplicidade das 
crianças e sustentada pela graça 
divina.

1ª Leitura: Gn 2,18-24 
L. Leitura do Livro do Gênesis.
O Senhor Deus disse: “Não é bom 

que o homem esteja só. Vou dar-
-lhe uma auxiliar semelhante a 
ele”.  Então o Senhor Deus for-
mou da terra todos os animais 
selvagens e todas as aves do céu, 
e trouxe-os a Adão para ver como 
os chamaria; todo o ser vivo te-
ria o nome que Adão lhe desse. 
E Adão deu nome a todos os ani-
mais domésticos, a todas as aves 
do céu e a todos os animais sel-
vagens; mas Adão não encontrou 
uma auxiliar semelhante a ele. 
Então o Senhor Deus fez cair um 
sono profundo sobre Adão. Quan-
do este adormeceu, tirou-lhe uma 



das costelas e fechou o lugar 
com carne.  Depois, da costela 
de Adão, o Senhor Deus formou 
a mulher e conduziu-a a Adão. E 
Adão exclamou: “Desta vez, sim, 
é osso dos meus ossos e carne de 
minha carne! Ela será chamada 
‘mulher’ porque foi tirada do ho-
mem”. Por isso, o homem deixará 
seu pai e sua mãe e se unirá à sua 
mulher, e eles serão uma só car-
ne. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 127(128)
S. O Senhor te abençoe de Sião, 

cada dia de tua vida.
A. O Senhor te abençoe de Sião, 

cada dia de tua vida.
S. 1. - Feliz és tu se temes o Se-

nhor* e trilhas seus caminhos! - 
Do trabalho de tuas mãos hás de 
viver,* serás feliz, tudo irá bem!

2. - A tua esposa é uma videira bem 
fecunda* no coração da tua casa; 
- os teus filhos são rebentos de oli-
veira* ao redor de tua mesa. 

3. - Será assim abençoado todo 
homem* que teme o Senhor. - O 
Senhor te abençoe de Sião,* cada 
dia de tua vida, 

4. - para que vejas prosperar Jerusa-
lém,* e os filhos dos teus filhos. - Ó 
Senhor, que venha a paz a Israel,* 
que venha a paz ao vosso povo!

2ª Leitura: Hb 2,9-11 
L. Leitura da Carta aos Hebreus. 
Irmãos: 
Jesus, a quem Deus fez pouco 

menor do que os anjos, nós o ve-
mos coroado de glória e honra, 
por ter sofrido a morte. Sim, pela 
graça de Deus em favor de todos, 
ele provou a morte. Convinha de 
fato que aquele, por quem e para 
quem todas as coisas existem, e 
que desejou conduzir muitos fi-
lhos à glória, levasse o iniciador 
da salvação deles à consumação, 
por meio de sofrimentos. 

Pois tanto Jesus, o Santificador, 
quanto os santificados, são des-
cendentes do mesmo ancestral; 
por esta razão, ele não se enver-
gonha de os chamar irmãos. – 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus! 

Evangelho: Mc 10,2-16 
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, 

alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, 
alê, aleluia!:/

L. Se amarmos uns aos outros, 
Deus em nós há de estar; e o seu 
amor em nós se aperfeiçoará. 

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, alguns fariseus 

se aproximaram de Jesus. Para 
pô-lo à prova, perguntaram se era 
permitido ao homem divorciar-se 
de sua mulher. Jesus perguntou: 
“O que Moisés vos ordenou?” Os 
fariseus responderam: “Moisés 
permitiu escrever uma certidão 
de divórcio e despedi-la”.  Je-
sus então disse: “Foi por causa 
da dureza do vosso coração que 
Moisés vos escreveu este manda-
mento. No entanto, desde o come-
ço da criação, Deus os fez homem 
e mulher. Por isso, o homem dei-
xará seu pai e sua mãe e os dois 
serão uma só carne. Assim, já não 
são dois, mas uma só carne. Por-
tanto, o que Deus uniu, o homem 
não separe!” Em casa, os discípu-
los fizeram, novamente, perguntas 
sobre o mesmo assunto. Jesus 
respondeu: “Quem se divorciar 
de sua mulher e casar com outra, 
cometerá adultério contra a pri-
meira. E se a mulher se divorciar 
de seu marido e casar com outro, 
cometerá adultério”. Depois dis-
so, traziam crianças para que Je-
sus as tocasse. Mas os discípulos 
as repreendiam. Vendo isso, Jesus 
se aborreceu e disse: “Deixai vir 
a mim as crianças. Não as proi-
bais, porque o Reino de Deus é 
dos que são como elas. Em verda-
de vos digo: quem não receber o 
Reino de Deus como uma criança, 
não entrará nele”. Ele abraçava 
as crianças e as abençoava, im-
pondo-lhes as mãos. - 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. Em comunhão de oração com os 

romeiros da novena de Fátima, 
apresentemos a Deus nossas pre-
ces comunitárias.

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

L. 1. Para que nossa Diocese, en-
cerrando seu jubileu de ouro, com 
a intercessão da Mãe de Fátima, 
seja sempre mais Igreja de espe-
rança, comunhão e participação, 
misericordiosa e missionária, nós 
vos pedimos:

2. Para que, com a intercessão de 
São José e Maria, com vacina, os 
cuidados permanentes pela vida e 
a saúde, superemos a pandemia e 
suas consequências, nós vos pedi-
mos: 

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

4. Para vivermos intensamente a 
mensagem de Nossa Senhora em 
Fátima, na oração, na conversão 
e na penitência; nós vos pedimos:

5. Para que, no compromisso mis-
sionário, anunciemos com sem-



pre renovado vigor o que vimos 
e ouvimos em nossa fé, nós vos 
pedimos:

6. Para promovermos a vida, fruto 
da fecundidade do amor, traba-
lhando por condições de sobrevi-
vência para quem vai nascer, nós 
vos pedimos:

6. No compromisso de oração pelas 
vocações, 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, na 

oferta do altar, a vida dos casais, 
com suas alegrias e dificuldades, 
na graça da aliança conjugal no 
amor. 

(Nº 443) Ref. Não se deve dizer: 
nada posso ofertar./ /:Pois as 
mãos mais pobres/ são as que 
mais se abrem para tudo dar:/

1. O Senhor só deseja que em 
nós tudo seja constante servir. 
Quando nada se tem, só resta 
dizer: Senhor, eis-me aqui!

2. Com as mãos bem abertas, 
trazendo as ofertas do vinho e 
do pão. Surge o nosso dever de 
tudo fazer com mais doação.

3. Alegrias da vida, momentos de 
lida eu posso ofertar./ Pois nas 
mãos do Senhor, um gesto de 
amor não se perderá.

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, Senhor, nós vos pedi-
mos, o sacrifício que instituístes; 
e, pelos sagrados mistérios que 
celebramos em vossa honra, dig-

nai-vos completar a santificação 
daqueles que salvastes. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Pref. domingos TC V
(Missal, p. 432)

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. Vós criastes o 
universo e dispusestes os dias e as 
estações. Formastes o homem e a 
mulher à vossa imagem e a eles 
submetestes toda criação. Liber-
tastes os fiéis do pecado e lhes 
destes o poder de vos louvar, por 
Cristo, Senhor nosso. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, can-
tando (dizendo) a uma só voz...

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

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

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

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

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

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

E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

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

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

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

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

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

novado, mantém a união da famí-
lia e é fonte de alegria permanente 
para ela. Pela doação, pela oração, 
pela Palavra de Deus e, pincipal-
mente, pela Eucaristia, nos forta-
lecemos para viver tudo o que nos 
une.  

A. (Nº 884) /:Bendita és tu, Maria, 
/ Mãe da família e Mãe da Igre-
ja! Que o teu amor nos guarde, / 
nos fortaleça e nos proteja!:/

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

2. Que nas famílias haja paz e 
união e todo o dia seja a hora 
do perdão! Que pais e filhos se 
acolham com amor e não se es-
queçam de servirem ao Senhor!

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

4. Tua presença é fortaleza na 
missão que se renova em mo-
mentos de oração. Dá-nos a gra-
ça de seguirmos teu Jesus e ca-
minharmos no clarão de sua luz.

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

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso) 

Anim. A novena e a romaria de Fá-
tima no Ano de São José, do Ano 
Amoris Laetitia e no final do ano 
jubilar de ouro de nossa Dioce-
se destacam a vida na esperança. 

Cultivemos e irradiemos, a partir 
de nossas famílias, com a ajuda de 
Maria, a esperança diante das pro-
vações da vida, como a pandemia 
e outros males. 

A. /:Ó mãe de Fátima, rogai por 
nós!/ Que em todas as famílias 
reinem o amor e a paz!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos conceda sua paz, vos 

conserve na união, vos dê a sim-
plicidade das crianças para aco-
lher seu Reino e vos abençoe 
Deus infinitamente misericordio-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.  

A. Amém. 
P. O amor de Deus seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

A. (Hino do jubileu) Ref. É tempo 
de graças, Senhor, é tempo de 
glória e louvor! Igreja diocesa-
na que celebra sua história per-
corrida: ‘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!’ 

70ª Romaria de Fá-
tima – 10/10/2021 
– Conclusão do ano 
jubilar de ouro da 
Diocese – “50 anos 
a serviço da fé e da vida” – “Cami-
nha conosco, Senhor!”. 

Tema: Com Jesus, Maria e José, ca-
minhar na esperança. Lema: “Ca-
minha conosco, Senhor!” (Lc 24).

Novena: de 1º a 09/10; Bênção das 
crianças: dia 09, às 09h30. Progra-
mação diária: missa, às 06h30 (me-
nos domingo, 08h), 14h (com terço), 
18h (com terço), 20h (com procis-
são). 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.

 ‘Ave Maria’ nas Rádios – duran-
te a novena, às 18h, com reflexão 
sobre o enfoque de cada dia.

Romaria em Rádios e Internet: 
programação, informações, pelo 
site: www.diocesedeerexim.org.
br - Missas, pelas redes sociais 
(Facebook e Youtube do San-
tuário), pela Rádio Virtual FM 
104.7, pela Difusão Sul Rio 
Grandense AM 650 e pela Ara-
tiba AM 900 e seus sites, bem 
como de outras, especialmente 
no dia da Romaria. 

Lembretes:
- Até quinta-feira, Semana da Vida. 
- Sexta-feira, Dia do Nascituro. 
- Até domingo, novena da 70ª Ro-

maria de Fátima. 
- Domingo, 70ª Romaria Diocesa-

na de Fátima, com encerramento 
do Ano Jubilar de Ouro da Dio-
cese de Erexim. 

Leituras da semana:
dia 04, 2ªf, S. Francisco de As-

sis: Jn 1,1-2,1.11; Cânt.: Jn 
2,2.3.4.5.8 (R.7c); Lc 10,25-
37; dia 05, 3ªf, S. Benedito, o 
Negro e Sta. Faustina Kowal-
ska: Jn 3,1-10; Sl 129(130); Lc 
10,38-42; dia 06, 4ªf, S. Bruno: 
Jn 4,1-11; Sl 85(86); Lc 11,1-4; 
dia 07, 5ªf, Nossa Senhora do 
Rosário: At 1,12-14; Cânt.: Lc 
1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-
55(R/.49); Lc 1,26-38; dia 08, 
6ªf: Jl 1,13-15;2,1-2; Sl 9A(9); 
Lc 11,15-26; dia 09, sáb., S. 
Dionísio e S. João Leonardi: Jl 
4,12-21; Sl 96(97); Lc 11,27-28; 
dia 10, dom. 28º do TC-B: Sb 
7,7-11; Sl 89(90); Hb 4,12-13; 
Mc 10,17-30; ou mais breve 
10,17-27 (Homem rico);

Acesse o site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251.



1. RITOS 
INICIAIS

 A. (Hino da Ro-
maria) /: 1. No 
louvor deste 
tempo de gra-

ças,/ renovamos a fé, a esperan-
ça./ E, como Igreja, crescemos 
no amor!/ ‘Caminha conosco, 
Senhor!’

Ref. /:Com Jesus, Maria e José, 
caminhar na esperança,/ cami-
nhar na esperança!:/

2. No cuidado da vida-presente,/ 
almejamos futuro luzente!/ Pra 
superar este tempo de dor,/ ‘Ca-
minha conosco, Senhor!’

3. Na lembrança daqueles que 
partem/ para vossa morada eter-
na,/ a confiança na prece frater-
na!/ ‘Caminha conosco, Senhor!’

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

A. Amém.
P. O Deus da esperança, que sem-

pre nos renova e enriquece com 
seus dons em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convos-
co.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim. Buscando a sabedoria e a 
graça de Deus Pai para seguirmos 
seu Filho Jesus Cristo com despo-
jamento total e perseverança até o 
fim, vivemos a romaria anual a N. 
Sra. de Fátima, no encerramento 
do ano jubilar de ouro de nossa 
Diocese. Que Maria, nossa Mãe, 
nos ajude a caminhar sempre com 
esperança e com espírito missio-
nário.  

P. (... Mês das missões – Jesus Cris-
to é missão - “Não podemos dei-

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 28º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 10.10.2021

- A sabedoria divina e o despojamento pessoal para o seguimento a Cristo 
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão – “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
- Encerramento do Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Cami-
nha conosco, Senhor” 
Cor litúrgica: VERDE    Ano 43 - Nº 2537     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

xar de falar sobre o que vimos e 
ouvimos” (At 4,20) / Romaria de 
Fátima – Com Jesus, Maria e José, 
caminhar na esperança – Caminha 
conosco, Senhor! / os voluntários 
da Romaria e das promoções nas 
comunidades / consequências da 
pandemia Covid-19...)

Ato penitencial 
P. No espírito da romaria de peni-

tência e de renovado compromisso 
com Deus, reconheçamos nossas 
faltas e imploremos seu perdão, 
no propósito de sermos desapega-
dos dos bens e de participarmos 
com alegria da missão da Igreja. 

L. Senhor, que nos chamais a se-
guir-vos na pobreza evangélica, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos confiais a missão 

de anunciar e testemunhar vossa 
Palavra de salvação, tende pieda-
de de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, fonte de prudência e de 

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

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

alturas e paz na terra aos ho-
mens!

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

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

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

que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós.

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, sempre 
nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos 
sempre atentos ao bem que de-
vemos fazer. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário dominical, 28º DTC-B, 
Paulinas-Paulus, 559-662)

Anim. Com a sabedoria divina, 
podemos seguir Jesus Cristo na 
pobreza evangélica e na solidarie-
dade fraterna.

1ª Leitura: Sb 7,7-11
L. Leitura do livro da Sabedoria 
“Orei, e foi-me dada a prudência; 

supliquei, e veio a mim o espírito 
da sabedoria. Preferi a sabedoria 
aos cetros e tronos e, em compa-
ração com ela, julguei sem valor 
a riqueza; a ela não igualei ne-
nhuma pedra preciosa, pois, a 
seu lado, todo o ouro do mundo 
é um punhado de areia e, diante 
dela, a prata será como a lama. 
Amei-a mais que a saúde e a be-
leza, e quis possuí-la mais que 
a luz, pois o esplendor que dela 
irradia não se apaga. Todos os 
bens me vieram com ela, pois 
uma riqueza incalculável está em 
suas mãos”. – Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.



Salmo: 89(90)
S. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso 

amor, e exultaremos de alegria!
A. Saciai-nos, ó Senhor, com vos-

so amor, e exultaremos de ale-
gria!

S. 1. - Ensinai-nos a contar os nos-
sos dias,* e dai ao nosso coração 
sabedoria! - Senhor, voltai-vos! 
Até quando tardareis?* Tende 
piedade e compaixão de vossos 
servos. 

2. - Saciai-nos de manhã com vosso 
amor,* e exultaremos de alegria 
todo o dia! - Alegrai-vos pelos 
dias que sofremos,* pelos anos 
que passamos na desgraça. 

3. - Manifestai a vossa obra a vos-
sos servos,* e a seus filhos revelai 
a vossa glória! = Que a bondade 
do Senhor e nosso Deus + repouse 
sobre nós e nos conduza!* Tornai 
fecundo, ó Senhor, nosso traba-
lho. 

2ª Leitura: Hb 4,12-13
L. Leitura da carta aos hebreus 

(4,12-13). 
A palavra de Deus é viva, eficaz e 

mais cortante do que qualquer es-
pada de dois gumes. Penetra até 
dividir alma e espírito, articula-
ções e medulas. Ela julga os pen-
samentos e as intenções do cora-
ção. E não há criatura que possa 
ocultar-se diante dela. Tudo está 
nu e descoberto aos seus olhos, e 
é a ela que devemos prestar con-
tas. – Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.  

Evangelho: Mc 10,17-30
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Felizes os pobres em espírito, 

porque deles é o Reino dos Céus. 
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, quando Jesus 

saiu a caminhar, veio alguém 
correndo, ajoelhou-se diante dele 
e perguntou: “Bom mestre, que 
devo fazer para ganhar a vida 
eterna?” Jesus disse: “Por que 

me chamas de bom? Só Deus é 
bom, e mais ninguém. Tu conhe-
ces os mandamentos: não ma-
tarás; não cometerás adultério; 
não roubarás; não levantarás 
falso testemunho; não prejudica-
rás ninguém; honra teu pai e tua 
mãe!” Ele respondeu: “Mestre, 
tudo isso tenho observado desde 
a minha juventude”. Jesus olhou 
para ele com amor e disse: “Só 
uma coisa te falta; vai, vende 
tudo o que tens e dá aos pobres, 
e terás um tesouro no céu. Depois 
vem e segue-me!” Mas, quando 
ele ouviu isso, ficou abatido e foi 
embora cheio de tristeza, por-
que era muito rico. Jesus então 
olhou ao redor e disse aos dis-
cípulos: “Como é difícil para os 
ricos entrar no reino de Deus!” 
Os discípulos se admiravam com 
estas palavras, mas ele disse de 
novo: “Meus filhos, como é difícil 
entrar no reino de Deus! É mais 
fácil um camelo passar pelo bu-
raco de uma agulha do que um 
rico entrar no reino de Deus!” 
Eles ficaram muito espantados ao 
ouvirem isso e perguntavam uns 
aos outros: “Então, quem pode 
ser salvo?” Jesus olhou para eles 
e disse: “Para os homens isso é 
impossível, mas não para Deus. 
Para Deus tudo é possível”. Pe-
dro então começou a dizer-lhe: 
“Eis que nós deixamos tudo e te 
seguimos”. Respondeu Jesus: 
“Em verdade vos digo, quem tiver 
deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, 
pai, filhos, campos, por causa de 
mim e do evangelho, receberá 
cem vezes mais agora, durante 
esta vida – casa, irmãos, irmãs, 
mães, filhos e campos, com perse-
guições – e, no futuro, a vida eter-
na. – 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. A Deus Pai, que sempre nos es-
cuta, nos acolhe e nos envia em 
missão, elevemos nossa súplica. 

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

L. 1. Para que nossa Diocese, ce-
lebrando o jubileu de ouro, com 
a intercessão da Mãe de Fátima, 
seja sempre mais Igreja de espe-
rança, comunhão e participação, 
misericordiosa e missionária, nós 
vos pedimos:

2. Para que, com a intercessão de 
São José e Maria, com vacina, os 
cuidados permanentes pela vida e 
a saúde, superemos a pandemia e 
suas consequências, nós vos pedi-
mos: 

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

4. Para sermos fiéis à mensagem de 
Maria em Fátima de penitência, 
oração e fidelidade a vós, nós vos 
pedimos:

5. Para que recompenseis os volun-
tários da Romaria e das diversas 
promoções do Seminário e das 
comunidades, nós vos pedimos: 

6. Para vivermos o desapego dos 
bens e oferecermos com gene-
rosidade à Igreja os recursos ne-
cessários para a realização da sua 
missão em todo o mundo, nós vos 
pedimos: 

7. ...



P. Ó Deus, que tornastes a Mãe 
de vosso Filho sua discípula 
missionária, acolhei, por in-
tercessão dela, os pedidos que 
vos fazemos nesta romaria dio-
cesana e ajudai-nos a caminhar 
na esperança, irradiando a luz 
da vossa verdade. Por Cristo, 
nosso Senhor!

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Com os dons do pão e do 

vinho, apresentemos a Deus a 
vida de nossa Diocese que nesta 
romaria encerra seu ano jubilar de 
ouro. 

A. (Nº 55) 1. Sobe a Jerusalém, / 
virgem oferente sem igual./ Vai, 
apresenta ao Pai / teu meni-
no: luz que chegou no Natal. E 
junto à sua cruz, quando Deus 
morrer, / fica de pé./ Sim, ele te 
salvou, / mas o ofereceste por 
nós com toda fé.

2. Nós vamos renovar / este sa-
crifício de Jesus:/ morte e res-
surreição, / vida que brotou de 
sua oferta na cruz. Mãe, vem 
nos ensinar / a fazer da vida 
uma oblação: /Culto agradável 
a Deus / é fazer a oferta do pró-
prio coração.

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, com estas ofe-
rendas, as preces dos vossos fiéis, 
para que o nosso culto filial nos 
leve à glória do céu.   Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio: Maria,
Mãe da esperança

(Missas de N. Sra. p. 195)
P. Na verdade, Pai santo, é nos-

so dever dar-vos graças, é nossa 
salvação dar-vos glória, e cele-
brar-vos, Senhor, com sublimes 
louvores, porque providenciastes 
para o gênero humano Jesus Cris-

to, autor da salvação, e lhe destes 
Maria como modelo de celeste es-
perança. Pois vossa humilde serva 
colocou em vós, Senhor, toda sua 
esperança; e ao Filho do Homem, 
que os profetas anunciaram, dese-
jou-o na esperança e concebeu-o 
na fé, e servindo à obra dele com 
amor extremo, tornou-se mãe de 
todos os viventes; ela própria, fru-
to privilegiado da redenção, é a 
irmã de todos os filhos de Adão; 
eles, a caminho da plena liberda-
de, olham para Maria, como sinal 
de firme esperança e de consola-
ção, até que brilhe o dia glorioso 
do Senhor. Por isso, unidos aos 
coros dos anjos, nós vos louva-
mos com alegria, cantando: 

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

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

2. Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas alturas, hosa-
na nas alturas!

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

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

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

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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

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

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

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

morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!

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 ofe-
renda 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 padroei-
ro) e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na 
vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

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

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



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

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.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim. Pela comunhão eucarística, 

Cristo renova nossa esperança e 
nos sustenta na missão de anun-
ciá-lo e testemunhá-lo a todos.   

A. /:Mãe, acreditaste! Mãe, tu és 
feliz!/ Fé em Deus proclamaste, 
todo o povo te bendiz!:/

1. Neste encontro que fazemos/ com 
o Cristo Salvador, renovamos a es-
perança,/ renovamos o amor.

2. A Palavra é alimento,/ nos vigora 
na missão./ Pão da vida é o susten-
to,/ manancial de salvação.

3. Recebemos nova força,/ profes-
sando nossa fé./ Com a boca pro-
clamamos/ as verdades que Deus 
quer. 

4. Encontramos Jesus Cristo/ no 
caminho, junto à cruz;/ e, com 
fé, o vislumbramos/ na manhã da 
nova luz. 

5. Com a vida anunciamos/ que 
Jesus é o Salvador, mestre, sábio 
da verdade,/ é o único Senhor. .  
6. Neste mundo, de mãos dadas,/ 
solidários com o irmão, caminha-
mos lado a lado,/ rumo ao céu, em 
comunhão.

P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-
roso, nós vos pedimos humil-
demente que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue de 
Cristo, possamos participar da 
vossa vida. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Com Maria e como ela, ca-
minhemos na esperança, forman-
do comunidades missionárias, de 
comunhão e participação. 

A. (Nº 920) Ref. Maria, mãe dos 
caminhantes, ensina-nos a cami-
nhar. Nós somos todos viandan-
tes, mas é difícil sempre andar.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor vos conceda a sua sa-

bedoria para caminhardes na es-
perança, anunciando o que vistes 
e ouvistes em vossa fé. E que vos 
abençoe Deus onipotente e com-
passivo, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

A. Amém.
P. Cm a proteção da Mãe de Fáti-

ma, caminhai na esperança.
A. Graças a Deus. 

A. (Hino do jubileu) Ref. É tempo 
de graças, Senhor, é tempo de 
glória e louvor! Igreja diocesa-
na que celebra sua história per-
corrida: ‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, germi-
nou e deu bons frutos. Celebrando 
o jubileu, que aumente em todos 
nós a fé e o ardor: ‘Caminha co-
nosco, Senhor!’ 

2. Lideranças trabalharam, e à mis-
são se entregaram. Celebrando o 
jubileu, que aumente em todos 
nós a fé e o ardor: ‘Caminha co-
nosco, Senhor!’ 

Oração do Mês
Missionário 2021 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
comunhão de amor, compaixão 
e missão. Nós te suplicamos: 
Derrama a luz da tua esperança 
sobre a humanidade que padece 
a solidão, a pobreza, a injustiça, 
agravadas pela pandemia.

Concede-nos a coragem para tes-
temunhar, com ousadia profética 
e crendo que ninguém se salva 
sozinho, tudo o que vimos e ou-
vimos de Jesus Cristo, missioná-
rio do Pai.

Maria, mãe missionária, e São José, 
protetor da família, inspirem-nos 
a sermos missionários da compai-
xão e da esperança. Amém.

Lembretes:
- Terça-feira – Solenidade de N. 

Sra. Aparecida, Padroeira do 
Brasil.

- Quarta-feira, Dia mariano e vo-
cacional no Santuário de Fátima 
no ano jubilar de ouro da Dio-
cese, com oração da manhã às 
7h, oração do Ângelus às 11h50, 
terço e missa às 14h e às 18h30.

- Sábado, às 18h, crismas na Pa-
róquia N. Sra. Aparecida, Bela 
Vista, Erechim.

- Domingo – 29º DTC-B – 09h, 
crismas na Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bela Vista, Ere-
chim com festa da padroeira; às 
20h30, inicio de novena missio-
nária, via facebook, no Santuá-
rio de Fátima. 

Leituras da semana:
- dia 11, 2ªf, S. João XXIII: Rm 

1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32; dia 
12, 3ªf, N. SRA. DA CONCEI-
ÇÃO APARECIDA, Padroeira 
do Brasil, solenidade: Est 5,1b-2; 
7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.
15-16a; Jo 2,1-11; (Bodas de 
Caná); dia 13, 4ªf: Rm 2,1-11; 
Sl 61(62); Lc 11,42-46; dia 14, 
5ªf, S. Calisto I: Rm 3,21-30; Sl 
129(130); Lc 11.47-54; dia 15, 
6ªf, Sta. Teresa de Jesus: Rm 4,1-
8; Sl 31(32); Lc 12,1-7; dia 16, 
sáb., Sta. Edviges e Sta. Margari-
da Maria Alacoque: Rm 4,13.16-
18; Sl 104(105); Lc 12,8-12; dia 
17 dom. 29º do TC-B: Is 53,10-
11; Sl 32(33); Hb 4,14-16; Mc 
10,35-45 ou mais breve 10,42-45 
(Os filhos de Zebedeu).

Acesse o site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251.



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 836) Ref. 
Senhor, que 
queres que eu 
faça? Senhor, 
que queres de 
mim? Mostra-

-me os teus caminhos! Senhor, 
que queres de mim?

1. Eu quero tua mão se abrindo, 
teu rosto sorrindo, pedindo per-
dão. Eu quero tua vida servindo 
e nunca exigindo amor, gratidão.

2. Eu quero justiça, bondade, 
amor, igualdade, paz e comu-
nhão! Eu quero meu povo eleito 
buscando seu jeito de libertação.

3. Eu quero que venhas, amigo, 
no meu céu sem fim onde tudo é 
novo. Não quero que chegues sozi-
nho, no mesmo caminho vem vindo 
o meu povo.

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

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

de Cristo, que nos envia como seus 
missionários, com a luz e a força do 
Espírito santo, estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim. Como missionários e mis-
sionárias de Cristo, o Servo fiel do 
Pai, louvamos a Deus por todos os 
que colocam sua vida a serviço da 
missão da Igreja e com eles re-
novamos nosso compromisso de 
anunciarmos e testemunharmos o 
que vimos e ouvimos em nossa fé, 
como recorda o mês das missões, 
e sem reproduzirmos as relações 
de poder deste mundo.

P. (... Mês das missões – Jesus 
Cristo é missão - “Não podemos 
deixar de falar sobre o que vimos 

e ouvimos” (At 4,20) / missioná-
rios, missionárias e cristãos per-
seguidos em diversas partes do 
mundo / solenidade de N. Sra. 
Aparecida, padroeira do Brasil, e 
dia das crianças, terça-feira / ...).

Ato penitencial 
P. Nossa preocupação deve ser 

“como podemos cumprir melhor 
a missão que nos foi confiada no 
Batismo, e isto implica estar dis-
postos a fazer renúncias até dar 
tudo.... não é que a vida tenha 
uma missão, mas a vida é uma 
missão”. Porque nem sempre pen-
samos e agimos assim, peçamos o 
perdão de Deus.

L. Senhor, que nos convidais a se-
guir-vos na renúncia e na doação, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.  
L. Cristo, que viestes para servir e 
dar a vida pela salvação de todos, 
tende piedade de nós.

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

de anunciar a alegria da salvação, 
tende piedade de nós. 

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

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

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

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

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

tirais o pecado do mundo,/ aco-
lhei a nossa súplica.

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

P. Deus eterno e todo-poderoso, 
dai-nos a graça de estar sempre 
ao vosso dispor, e vos servir de 
todo o coração. PNSrJC

A. Amém. 

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

-B, Paulinas-Paulus, p. 663-665).
Anim. Pelo Batismo, assumimos a 

missão de Jesus Cristo, que veio 
para servir e não para ser servido, 
indicando o mesmo caminho aos 
seus seguidores. 

1ª Leitura: Is 53,10-11 
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías (53,10-11).
O Senhor quis macerá-lo com sofri-

mentos. Oferecendo sua vida em 
expiação, ele terá descendência 
duradoura, e fará cumprir com 
êxito a vontade do Senhor. Por 
esta vida de sofrimento, alcança-
rá luz e uma ciência perfeita. Meu 
servo, o justo, fará justos inúme-
ros homens, carregando sobre si 
suas culpas. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 32(33)
S. Sobre nós venha, Senhor, a vos-

sa graça, pois, em vós, nós espe-
ramos. 

A. Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça, pois, em vós, nós 
esperamos. 

S. 1. - Pois reta é a palavra do Senhor,* 
e tudo o que ele faz merece fé. - Deus 
ama o direito e a justiça,* transborda 
em toda a terra a sua graça. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 29º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 17.10.2021

- A união no amor matrimonial é indissolúvel  
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão – “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: VERDE     Ano 43 - Nº 2538    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



A. Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça, pois, em vós, nós 
esperamos. 

2. - Mas o Senhor pousa o olhar 
sobre os que o temem,* e que 
confiam esperando em seu amor,* 
- para da morte libertar as suas vi-
das* e alimentá-los quando é tem-
po de penúria.

3. - No Senhor nós esperamos con-
fiantes,* porque ele é nosso auxí-
lio e proteção! - Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça,* da mesma 
forma que em vós nós esperamos!

2ª Leitura: Hb 4,14-16 
L. Leitura da Carta aos Hebreus. 
Irmãos: Temos um sumo-sacerdo-

te eminente, que entrou no céu, 
Jesus, o Filho de Deus. Por isso, 
permaneçamos firmes na fé que 
professamos. Com efeito, temos 
um sumo-sacerdote capaz de se 
compadecer de nossas fraquezas, 
pois ele mesmo foi provado em 
tudo como nós, com exceção do 
pecado. Aproximemo-nos, então, 
com toda a confiança, do trono da 
graça, para conseguirmos miseri-
córdia e alcançarmos a graça de 
um auxílio no momento oportuno. 

- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus. 
 

Evangelho: Mc 10,35-45 
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia, aleluia!:/
L. Jesus Cristo veio para servir, 

Cristo veio dar sua vida. Jesus 
Cristo veio salvar, viva Cristo, 
Cristo viva.

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, Tiago e João, fi-

lhos de Zebedeu, foram a Jesus e 
lhe disseram: “Mestre, queremos 
que faças por nós o que vamos 
pedir”.  Ele perguntou: “O que 
quereis que eu vos faça?” Eles 
responderam: “Deixa-nos sentar 
um à tua direita e outro à tua es-
querda, quando estiveres na tua 
glória!” Jesus então lhes disse: 
“Vós não sabeis o que pedis. Por 

acaso podeis beber o cálice que 
eu vou beber? Podeis ser batizado 
com o batismo com que vou ser ba-
tizado?” Eles responderam: “Po-
demos”.  E ele lhes disse: “Vós be-
bereis o cálice que eu devo beber, 
e sereis batizados com o batismo 
com que eu devo ser batizado. Mas 
não depende de mim conceder o 
lugar à minha direita ou à minha 
esquerda. É para aqueles a quem 
foi reservado”.  Quando os outros 
dez discípulos ouviram isso, indig-
naram-se com Tiago e João. Jesus 
os chamou e disse: “Vós sabeis 
que os chefes das nações as opri-
mem e os grandes as tiranizam. 
Mas, entre vós, não deve ser assim: 
quem quiser ser grande, seja vosso 
servo; e quem quiser ser o primei-
ro, seja o escravo de todos. Porque 
o Filho do Homem não veio para 
ser servido, mas para servir e dar 
a sua vida como resgate para mui-
tos.” - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso,

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai.

P. 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.

P. Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. 

A. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu 
aos céus, onde está sentado à di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 

A. para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu Reino não terá fim. 

P. 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 glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, 
A. una, santa, católica e apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. Conscientes de nossa missão de 

testemunhar o Evangelho da Vida 
e estar a serviço do bem de todos, 
apresentemos nossas preces a 
Deus Pai.

A. Senhor, ouvi e atendei nossa 
prece.

1. Para que a Igreja seja no mun-
do sinal do vosso amor e da vossa 
misericórdia construindo relações 
fraternas e pacíficas, nós vos pe-
dimos:

2. Para que os ministros da Igreja, 
ordenados e leigos, realizem seu 
compromisso como servidores ge-
nerosos, dedicados unicamente ao 
bem de todos, nós vos pedimos:

4. Pelos missionários, missioná-
rias e cristãos leigos perseguidos 
por causa da fé em várias partes 
do mundo para que sua fidelida-
de seja testemunho profético que 
colocam em vós sua vida, nós vos 
pedimos: 

5. Para que os integrantes do poder 
executivo, legislativo e judiciário 
possam viver sua função sempre 
como serviço a todos, especial-
mente aos excluídos; nós vos pe-
dimos:

P. Com as comunidades católicas 
no Brasil, rezemos a oração deste 
mês missionário: Deus Pai, Filho 
e Espírito Santo, comunhão de 
amor, compaixão e missão. 

A. Nós vos suplicamos: Derramai 
a luz da vossa esperança sobre 
a humanidade que padece a 
solidão, a pobreza, a injustiça, 
agravadas pela pandemia.

P. Concedei-nos a coragem para 
testemunhar, 



A. com ousadia profética e cren-
do que ninguém se salva sozi-
nho, tudo o que vimos e ouvi-
mos de Jesus Cristo, missioná-
rio do Pai.

P. Maria, mãe missionária, e São 
José, protetor da família, 

A. inspirem-nos a sermos missio-
nários da compaixão e da espe-
rança. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação 

as oferendas
Anim. A exemplo de Cristo, sumo 

sacerdote e servo fiel que se doou 
inteiramente pela nossa salvação, 
coloquemos nossa vida a serviço 
da missão que nos confiou. 

A. (Nº 445) 1. Neste altar da es-
perança, ofertamos nossa vida. 
/:Vida que é dom e serviço, vida 
de amor, doação.:/

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

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

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

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

P. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos 
dons servindo-vos com liberdade, 
para que, purificados pela vossa 
graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vos-
sa honra. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

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/G) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus do universo. O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória! Hosana, hosana nas altu-
ras, hosana nas alturas. Bendito 
o que vem em nome do Senhor. 
Hosana, hosana nas alturas, ho-
sana nas alturas.

P. Na verdade, vós sois santo e 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!

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 



3. Pai, a justiça, a verdade, o 
amor, caridade nem sempre são 
vistos! Há tantos homens viven-
do sua vocação só em benefício. 
Jesus se encarnou entre nós, não 
pra ser servido, mas para servir. 
Deu-nos exemplo de amor e é 
tão diferente o que vemos aqui.

P. OREMOS. Dai-nos, ó Deus, co-
lher os frutos da nossa participa-
ção na Eucaristia para que, auxi-
liados pelos bens terrenos, possa-
mos conhecer os valores eternos. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Todo discípulo de Cristo 
deve ser missionário, estando a 
serviço do Reino como Ele. 

A. (Nº 841) Ref. Vou, Senhor, con-
tigo vou, vou contigo, Senhor. 
Hoje quero confirmar, confir-
mar minha vocação.

 P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos confirme na fé e vos dê 

sua graça para testemunhá-la. E 
que vos abençoe Deus Uno e Tri-
no, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Levai a todos a Boa Nova do Se-

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

A. Graças a Deus. 

Missionários da compaixão
e da esperança

“Jesus Cristo é missão” é o tema 
escolhido para o mês missioná-
rio deste ano, cuja inspiração bí-
blica é “Não podemos deixar de 
falar sobre o que vimos e ouvi-
mos” (At 4,20). Motivados pela 
mensagem do Papa para o Dia 
Mundial das Missões, a Campa-
nha Missionária deste ano desta-
ca o testemunho de missionários 
e missionárias da compaixão 
e da esperança: “Neste tempo 
de pandemia, ..., a missão de 
compaixão é urgentemente ne-
cessária por sua capacidade de 
fazer desse distanciamento reco-
mendável uma oportunidade de 
encontro, cuidado e promoção” 
(Papa Francisco).

Lembretes:
- Até 25, às 20h30, via facebook, 

novena missionária, no Sant. de 
Fátima. 

- segunda-feira, 14h, reunião do 
Cons. de Presb. no Centro Dioc.; 
19h, reunião da Coord. ampliada 
da Ação Evang., no Centro Dioc. 

- Terça-feira, 09h, reunião da Pro-
víncia Eclesiástica de Passo Fun-
do, em Passo Fundo; 13h30, no 
Centro Dioc. reunião da Cáritas 
para as Par. de Entre Rios do Sul, 
Campinas do Sul, Jacutinga, Paulo 
Bento (que inclui Quatro Irmãos).

- Sábado, 18h, Dom Adimir, cris-
mas na igreja N. Sra. da Salette, 
Três Vendas, Erechim.

- Domingo – 30º do TC-B – Dia 
Mundial das Missões e da Pontifí-
cia Obra da Infância Missionária 
- coleta missionária; 09h e 18h, 
Dom Adimir, crismas na igreja N. 
Sra. da Salette, Três Vendas, Ere-
chim.

Coleta Missionária – será reali-
zada no próximo domingo, dia 
24, Dia Mundial das Missões. 
As ofertas feitas todos os anos no 
Dia Mundial das Missões tornam 
possível a cooperação missionária 
de cada cristão e da Igreja local na 
missão universal, além-fronteiras, 
alargando os horizontes da caridade 
a todos os povos. Só assim, o man-
damento do amor será completo 
por incluir os que estão longe como 
irmãos e irmãs mais queridos.

Leituras da semana:
dia 18, 2ªf, S. Lucas: 2Tm 4,10-

17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9; dia 
19, 3ªf, S. João de Brébeuf, Sto. 
Isaac Jogues - S. Paulo da Cruz: 
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 
39(40); Lc 12,35-38; dia 20, 4ªf: 
Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc 
12,39-48; dia 21, 5ªf: Rm 6,19-
23; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R. Sl 39,5a); 
Lc 12,49-53; dia 22, 6ªf, S. João 
Paulo II: Rm 7,18-25a; Sl 118(119 
); Lc 12,54-59; dia 23, sáb., S. 
João de Capistrano: Rm 8,1-11; 
Sl 23(24); Lc 13,1-9; dia 24, do-
mingo 30º do TC-B: Jr 31,7-9; Sl 
125(126); Hb 5,1-6; Mc 10,46-52; 
(O cego de Jericó).
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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 nos alimenta com o 

Pão do Altar para sermos vigoro-
sos e fiéis no anúncio e testemu-
nho dos mistérios da fé, como nos 
lembra o mês missionário. 

A. (Nº 822) 1. Pai, que criastes o 
céu, criastes a terra, criastes o 
mar. Pai, que criastes o homem, 
enchendo-o de dons pra um me-
lhor caminhar. Sentistes o povo 
sofrido, às vezes, perdido sempre 
a esperar. Destes a alguém voca-
ção e sabedoria pra os libertar.

Ref. Eu vou colocar o que apren-
di a serviço do povo! Eu quero 
ser um novo Cristo, ser um ho-
mem novo! Pai, o ruído do vento 
a soprar, como as aves me sinto 
a voar, em um mundo de paz e 
amor. Pai, pelo mundo eu irei 
proclamar, nas montanhas, nas 
ruas, no lar, quero dar testemu-
nho, Senhor.

2. Pai, hoje a sabedoria nem sem-
pre é usada pra libertação! A 
sede em ter mais, sem ser mais, 
coloca os pequenos na escravi-
dão. Às vezes dinheiro e prazer 
são mais importantes que a vo-
cação, o dom de servir se escon-
de, não se importando com a 
morte do irmão.



1. RITOS 
INICIAIS

 A. (Nº 356) 1. 
Em meu cami-
nho percebo as 
belezas / que 
vêm da terra, do 
céu e do ar. Tudo 

me fala do amor do criador. / Ó 
meu irmão, para ver, basta querer.

Ref. Que lindo é sentir a Deus em 
cada rosto do universo. A criação 
sempre dirá: “Obra de amor, tu 
verás em mim.”

2. Em meu caminho, recolho a 
bondade / que Deus deixou se-
meando seu amor. Meu cami-
nhar se torna oração. / Ó meu 
irmão, para ver, basta querer.

3. Em meu caminho, encontro a 
verdade / que Deus semeou quan-
do aqui passou. Tudo é caminho, 
tudo é janela aberta. / Ó meu ir-
mão, para ver, basta querer.

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

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

Jesus Cristo, que nos cura de toda 
cegueira e nos dá a visão da fé, es-
tejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim. P. A graça e a paz de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos en-
via como missionários para anun-
ciar e testemunhar sua Palavra a 
todos, estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim. Em nosso batismo, recebe-
mos uma vela, símbolo da luz de 
Cristo que precisamos irradiar e 

na qual devemos caminhar nesta 
vida rumo à casa do Pai. Louve-
mos a Deus que nos reúne em sua 
Igreja e nos confia a sua missão.

P. (... Dia Mundial das Missões e da 
Infância Missionária – Jesus Cris-
to é missão - “Não podemos dei-
xar de falar sobre o que vimos e 
ouvimos” (At 4,20) / a missão da 
compaixão neste tempo de pande-
mia / ...)

Ato penitencial 
P. Caminhando com Jesus, desco-

bre-se que a vida tem sentido “so-
correndo o outro na sua aflição, 
compreendendo a angústia alheia, 
aliviando os outros”. Peçamos 
perdão a Deus pelas vezes que ce-
demos ao mal da indiferença com 
os irmãos e irmãs.

L. Senhor, que escutais o clamor 
dos sofridos à margem da vida, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que acolheis os que con-

fiam na vossa misericórdia, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que fazeis os cegos en-

xergar, os surdos ouvir e os mu-
dos falar, tende piedade de nós.

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Deus eterno e todo- 
poderoso, aumentai em nós a 
fé, a esperança e a caridade e 
dai-nos amar o que ordenais, 
para conseguirmos o que pro-
meteis. PNSrJC. 

e/ou: (Missa por várias necessi-
dades, 14ª, missal, p. 902) ORE-
MOS. Ó Deus, que desejais a sal-
vação de todos e que cheguem ao 
conhecimento da verdade, vede a 
extensão da vossa messe e enviai 
operários, para que o Evangelho 
seja anunciado a toda criatura. E 
fazei que o vosso povo, reunido 
pela palavra da vida e sustentado 
pela força dos sacramentos, possa 
caminhar com alegria na estrada 
da salvação e do amor. PNSrJC. 

A. Amém. 

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

-B, Paulinas-Paulus, p. 667-669).
Anim. Na sociedade da “cultu-

ra da indiferença”, somos todos 
desafiados a ouvir o clamor dos 
que estão à margem do caminho 
e trabalhar por uma sociedade de 
inclusão. 

1ª Leitura: Jr 31,7-9 
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias.  
Isto diz o Senhor: “Exultai de ale-

gria por Jacó, aclamai a primeira 
das nações; tocai, cantai e dizei: 
‘Salva, Senhor, teu povo, o resto 
de Israel’. Eis que eu os trarei do 
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país do Norte e os reunirei desde 
as extremidades da terra; entre 
eles há cegos e aleijados, mu-
lheres grávidas e parturientes: 
são uma grande multidão os que 
retornam. Eles chegarão entre 
lágrimas e eu os receberei entre 
preces; eu os conduzirei por tor-
rentes d’água, por um caminho 
reto onde não tropeçarão, pois 
tornei-me um pai para Israel, e 
Efraim é o meu primogênito”.  - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 125(126)
S. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor, exultemos de alegria!
A. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor, exultemos de alegria!
S. 1. - Quando o Senhor reconduziu 

nossos cativos,* parecíamos so-
nhar; - encheu-se de sorriso nossa 
boca,* nossos lábios, de canções.

2. - Entre gentios se dizia:* “Ma-
ravilhas fez com eles o Senhor!” 
- Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor,* exultemos de alegria. 

3. - Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* 
como torrentes no deserto. - Os 
que lançam as sementes entre lá-
grimas,* ceifarão com alegria. 

4. - Chorando de tristeza sairão,* 
espalhando suas sementes; - can-
tando de alegria voltarão,* carre-
gando os seus feixes.

2ª Leitura: Hb 5,1-6 
L. Leitura da Carta aos Hebreus.
Todo sumo-sacerdote é tirado do 

meio dos homens e instituído em 
favor dos homens nas coisas que 
se referem a Deus, para oferecer 
dons e sacrifícios pelos pecados. 
Sabe ter compaixão dos que es-
tão na ignorância e no erro, por-
que ele mesmo está cercado de 
fraqueza. Por isso, deve oferecer 
sacrifícios tanto pelos pecados do 
povo, quanto pelos seus próprios. 
Ninguém deve atribuir-se esta 
honra, senão o que foi chama-
do por Deus, como Aarão. Deste 
modo, também Cristo não se atri-
buiu a si mesmo a honra de ser 
sumo-sacerdote, mas foi aquele 
que lhe disse: “Tu és o meu Fi-
lho, eu hoje te gerei”. Como diz 

em outra passagem: “Tu és sa-
cerdote para sempre, na ordem 
de Melquisedec”. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 10,46-52 
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Jesus Cristo, Salvador, destruiu 

o mal e a morte; fez brilhar, pelo 
Evangelho, a luz e a vida impere-
cíveis.

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 

Jericó, junto com seus discípulos 
e uma grande multidão. O filho de 
Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, 
estava sentado à beira do cami-
nho. Quando ouviu dizer que Je-
sus, o Nazareno, estava passando, 
começou a gritar: “Jesus, filho de 
Davi, tem piedade de mim!” Mui-
tos o repreendiam para que se ca-
lasse. Mas ele gritava mais ainda: 
“Filho de Davi, tem piedade de 
mim!” Então Jesus parou e disse: 
“Chamai-o”.  Eles o chamaram e 
disseram: “Coragem, levanta-te, 
Jesus te chama!” O cego jogou o 
manto, deu um pulo e foi até Je-
sus.  Então Jesus lhe perguntou: 
“O que queres que eu te faça?” O 
cego respondeu: “Mestre, que eu 
veja!” Jesus disse: “Vai, tua fé te 
curou”. No mesmo instante, ele re-
cuperou a vista e seguia Jesus pelo 
caminho. - 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. A missão da Igreja se realiza com 

os enviados para evangelizar em 
todas as periferias do mundo, com 
a oração e a doação nos serviços 
e de recursos dos que permane-
cem nas comunidades. Dirijamos 
a Deus nossas preces pelos mis-
sionários e, depois, ofereçamos 
nossa oferta para suas atividades. 

A. (Nº 756/N) Ó Senhor, dono da 
messe, escutai a nossa prece.

L. 1. Para que a Igreja anuncie com 
ardor sempre renovado a alegria 
do Evangelho a todas as pessoas, 
nós pedimos: 

2. Para que acompanheis sempre 
nosso Papa Francisco na condu-
ção da Igreja “em saída” a “teste-
munhar com esperança um mun-
do de justiça e diálogo, sem ódio e 
sem violência”; nós vos pedimos.

3. Para termos novas vocações mis-
sionárias, entre leigos, consagra-
dos e ordenados, dispostos a sair 
para a missão onde mais é neces-
sário; nós vos pedimos. 

4. Por todos os que sofrem de de-
ficiência visual para que não lhes 
falte a visão da fé e a luz da verda-
de, nós vos pedimos: 

5. Para que todos os falecidos em 
consequência da pandemia ou por 
outras causas sejam acolhidos na luz 
da vossa glória, nós vos pedimos: 

P. Com as comunidades católicas 
no Brasil, rezemos a oração deste 
mês missionário: Deus Pai, Filho 
e Espírito Santo, comunhão de 
amor, compaixão e missão. 

A. Nós vos suplicamos: Derramai 
a luz da vossa esperança sobre 
a humanidade que padece a 
solidão, a pobreza, a injustiça, 
agravadas pela pandemia.



P. Concedei-nos a coragem para 
testemunhar, 

A. com ousadia profética e cren-
do que ninguém se salva sozi-
nho, tudo o que vimos e ouvi-
mos de Jesus Cristo, missioná-
rio do Pai.

P. Maria, mãe missionária, e São 
José, protetor da família, 

A. inspirem-nos a sermos missio-
nários da compaixão e da espe-
rança. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Com os dons do altar, apre-

sentemos a Deus a vida e o tra-
balho dos missionários, as ativi-
dades das entidades que atendem 
deficientes visuais e a nossa doa-
ção para as missões. 

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

e/ou: Contemplai, ó Deus, a face do 
vosso Cristo, que se entregou para 
a salvação de todos a fim de que 
por ele, em todo o mundo, vosso 
nome seja engrandecido entre as 
nações, e um sacrifício único se 
ofereça por toda parte em vossa 
honra. Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Diversas 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 ra-
zão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de 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. 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, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. 
E em comunhão com a bem-aven-
turada Virgem Maria, com São 
José, seu esposo, com os Apóstolos 
e Mártires (com S.N.: santo do dia 
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ou patrono) e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim. Com o Pão da Vida que 

Cristo nos oferece, poderemos 
percorrer o seu caminho, como o 
cego depois de curado, com aten-
ção especial para os que estão na 
exclusão social e clamam por nos-
sa solidariedade.  

A. (Nº 493) 1. Não pode faltar a 
Palavra, não pode faltar-nos o 
pão, não pode faltar compro-
misso a quem quer um mundo 
de irmãos.

Ref. /:Teu pão, ó Senhor, nos sus-
tenta na luta de um mundo me-
lhor. O teu Evangelho transfor-
ma. Tu és nosso Deus salvador.:/

2. Passaste no mundo dos ho-
mens, fazendo a todos o bem. 
Teu jeito de amar os humildes a 
todos ensina também.

3. A boa notícia do reino aos po-
bres tu vens anunciar. É Deus 
que se põe a seu lado. É Deus 
que nos vem libertar.

4. Contigo fazendo aliança, fa-
zemos também comunhão. A 
causa que tu abraçaste anima a 
tomar posição.

5. Senhor, o teu povo reunido, 
comunga teu gesto de amor, 
aprende a viver na partilha, do 
pobre se faz defensor.

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

e/ou: Nutridos pelo sacramento da 
nossa redenção, nós vos pedimos, 
ó Deus, que este remédio da sal-
vação eterna faça crescer em nós 
a verdadeira fé. Por Cristo, Nosso 
Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)

Anim. A partir de cada celebração, 
renovados pela Palavra e pela 
Eucaristia, devemos prosseguir 
no caminho de Jesus, irradiando 
a sua luz, como o cego depois de 
ter a visão dos olhos e da vida que 
Ele lhe concedeu.

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. Deus Pai, que em Jesus manifes-

tou a solidariedade e a caridade, 
vos faça mensageiros do Evange-
lho e testemunhas do seu amor no 
mundo.

A. Amém. 
P. O Senhor Jesus que prometeu à 

sua Igreja estar a seu lado até o fim 
dos tempos, dirija os vossos pas-
sos e confirme as vossas palavras. 

A. Amém. 
P. O Espírito Santo esteja sobre 

vós, para que, percorrendo os ca-
minhos do mundo, possais evan-
gelizar os pobres, dar vista aos 
cegos e curar os corações humi-
lhados e contritos. 

A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-

so e fonte da vida, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

P. O Senhor que cura de toda a ce-
gueira seja a vossa força e alegria; 
ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.

A. Graças a Deus. 

A. (Mi) Ref.: /:Que nossos olhos 
não se fechem à tua graça que 
nos renova./ Cremos, Senhor, 
e seguiremos os teus caminhos 
por toda a vida.:/

1. Escuridão está presente na dor 
da vida / injustiçada, tão opri-
mida./ A luz será bem reluzente, 
será verdade / se, enfim, saradas 
são as feridas.

2. Aquele que abriu os olhos a 
tanta gente / e devolveu luz e es-
perança,/ não abandona, é pre-
sença confortadora / em quem 
se entrega, total confiança.

Lembretes:
- Segunda-feira, 19h, reunião do 

Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano.  

- Terça-feira, 13h30, no Centro 
Diocesano, reunião da Cáritas 
para as Paróquias de Getúlio 
Vargas, Estação, Severiano de 
Almeida, Viadutos, Gaurama; 
19h, reunião da Coordenação 
ampliada da Ação Evangeliza-
dora, no Centro Diocesano.

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

- Domingo, 31º do TC-B – Dia 
Nacional da Juventude - “Que 
sejam um!” (Jo 17,21).

Leituras da Semana:
dia 25, 2ªf, Sto. Antônio de 

Sant’Ana Galvão: Rm 8,12-17; 
Sl 67(68); Lc 13,10-17; dia 26, 
3ªf: Rm 8,18-25; Sl 125(126); 
Lc 13,18-21; dia 27, 4ªf: Rm 
8,26-30; Sl 12(13); Lc 13,22-30; 
dia 28, 5ªf, S. Simão e S. Judas 
Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 18(19A); 
Lc 6,12-19; dia 29, 6ªf: Rm 9,1-
5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6; dia 
30, sáb.: Rm 11,1-2a.11-12.25-
29; Sl 93(94); Lc 14,1.7-11; dia 
31, dom., 31º do TC-B: Dt 6,2-
6; Sl 17(18); Hb 7,23-28; Mc 
12,28b-34 (O Mestre da lei e 
Jesus).

Coleta Missionária – neste sába-
do e domingo, dia 23 e 24, Dia 
Mundial das Missões. As ofer-
tas feitas todos os anos no Dia 
Mundial das Missões tornam 
possível a cooperação missio-
nária de cada cristão e da Igreja 
local na missão universal, além-
-fronteiras, alargando os hori-
zontes da caridade a todos os po-
vos. Só assim, o mandamento do 
amor será completo por incluir 
os que estão longe como irmãos 
e irmãs mais queridos.

Acesse o site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251.



1. RITOS 
INICIAIS

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

teu Filho Jesus, te louvamos / e 
queremos com força, aclamar!

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

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

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

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

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

Jesus Cristo, que nos envia como 
missionários para anunciar e tes-
temunhar sua Palavra a todos, es-
tejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim. Na conclusão do mês das 
missões, somos convidados a con-
firmar nosso amor a Deus acima 
de tudo e aos irmãos e irmãs como 
a nós mesmos, proclamando a ale-
gria da fé e a força da esperança.

P. (... Conclusão do Mês das Mis-
sões – Jesus Cristo é missão - 
“Não podemos deixar de falar 
sobre o que vimos e ouvimos” 
(At 4,20) / a missão da compaixão 
neste tempo de pandemia / Dia 
Nacional da Juventude...)

Ato penitencial 
P. O amor sincero a Deus e aos ir-

mãos resume toda lei e os profetas 
e nos identifica como discípulos 
missionários de Cristo. Peçamos 
perdão a Deus por nossas faltas 
na prática do amor.

S. (Nº 698) Senhor, que viestes sal-
var os corações arrependidos.

A. Piedade, piedade, piedade de 
nós.

S. Ó Cristo, que viestes chamar os 
pecadores humilhados.

A. Piedade, piedade, piedade de 
nós.

S. Senhor, que intercedeis por nós 
junto a Deus Pai que nos perdoa.

A. Piedade, piedade, piedade de 
nós.

P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

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

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

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

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

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai.

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

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

P. OREMOS. Ó Deus de poder 
e misericórdia, que concedeis 
a vossos filhos e filhas a graça 
de vos servir como devem, fa-

zei que corramos livremente ao 
encontro das vossas promes-
sas. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 31º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 670-672).
Anim. Criados à imagem e seme-

lhança de Deus, só seremos feli-
zes se vivermos de coração suas 
leis e mandamentos, dos quais o 
primeiro e o maior é o amor.

1ª Leitura: Dt 6,2-6
L. Leitura do Livro de Deutero-

nômio. Moisés falou ao povo 
dizendo: “Temerás o Senhor teu 
Deus, observando durante toda a 
vida todas as suas leis e os seus 
mandamentos que te prescrevo, 
a ti, a teus filhos e netos, a fim 
de que se prolonguem os teus 
dias. Ouve, Israel, e cuida de os 
pôr em prática, para seres feliz 
e te multiplicares sempre mais, 
na terra onde corre leite e mel, 
como te prometeu o Senhor, o 
Deus de teus pais. Ouve, Israel, o 
senhor, nosso Deus, é o único se-
nhor. Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração, com toda 
a tua alma e com todas as tuas 
forças. E trarás gravadas em teu 
coração todas estas palavras que 
hoje te ordeno”. Palavra do Se-
nhor.

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 17(18)
S. Eu vos amo, ó Senhor, porque 

sois minha força!
R. Eu vos amo, ó Senhor, porque 

sois minha força! 
S. 1. Eu vos amo, ó Senhor! Sois 

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

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 31º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 31.10.2021

- O amor a Deus e aos irmãos, o primeiro e principal mandamento
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão – “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: VERDE     Ano 43 - Nº 2540     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



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

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

2ª Leitura: Hb 7,23-28
Leitura da Carta aos Hebreus. Ir-

mãos: Os sacerdotes da antiga 
aliança sucediam-se em grande 
número, porque a morte os impe-
dia de permanecer. Cristo, porém, 
uma vez que permanece para a 
eternidade, possui um sacerdócio 
que não muda. Por isso ele é ca-
paz de salvar para sempre aqueles 
que, por seu intermédio, se apro-
ximam de Deus. Ele está sempre 
vivo para interceder por eles. Tal 
é precisamente o sumo sacerdote 
que nos convinha: santo, inocen-
te, sem mancha, separado dos pe-
cadores e elevado acima dos céus. 
Ele não precisa, como os sumos 
sacerdotes oferecer sacrifícios 
em cada dia, primeiro por seus 
próprios pecados e depois pelos 
do povo. Ele já o fez uma vez por 
todas, oferecendo-se a si mesmo. 
A Lei, com efeito, constitui sumos 
sacerdotes sujeitos à fraqueza, en-
quanto a palavra do juramento, 
que veio depois da Lei, constitui 
alguém que é Filho, perfeito para 
sempre. Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 12,28b-34
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Quem me ama realmente guar-

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

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

Jesus Cristo segundo Marcos. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, um mestre da 

Lei, aproximou-se de Jesus e 

perguntou: “Qual é o primeiro de 
todos os mandamentos?” Jesus res-
pondeu: “O primeiro é este: Ouve, 
ó Israel! O Senhor nosso Deus é o 
único Senhor. Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, de todo o teu entendi-
mento e com toda a tua força! O 
segundo mandamento é: Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo! Não 
existe outro mandamento maior 
que estes”. O mestre da Lei disse 
a Jesus: “Muito bem, Mestre! Na 
verdade, é como disseste: Ele é o 
único Deus e não existe outro além 
dele. Amá-lo de todo o coração, de 
toda a mente, e com toda a força, e 
amar o próximo como a si mesmo 
é melhor do que todos os holocaus-
tos e sacrifícios”. Jesus viu que ele 
tinha respondido com inteligência, 
e disse: “Tu não estás longe do 
Reino de Deus”. E ninguém mais 
tinha coragem de fazer perguntas a 
Jesus. 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. A Deus, que nos criou para o 

amor, apresentemos confiantes 
nossas preces comunitárias.

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

L. 1. Para que a Igreja anuncie 
sempre com vigor e testemunho 
o mandamento do amor e por ele 
ajude a humanidade a encontrar a 
concórdia e a paz, nós vos pedi-
mos: 

2. Para que concedais a força in-
dispensável de vossa graça aos 
missionários e missionárias em 
regiões de guerra e de persegui-
ção religiosa para superarem as 
dificuldades, nós vos pedimos: 

3. Para vivermos o amor em nossas 
relações familiares, comunitárias 
e sociais, nós vos pedimos: 

4. Para que a participação na cele-
bração litúrgica fortaleça nossa fé 
e nos impulsione para a solidarie-
dade fraterna, nós vos pedimos:

5. ...
P. Neste Dia Nacional da Juventu-

de, rezemos a oração que o Papa 
propôs para a assembleia do Síno-
do dos Bispos sobre os jovens há 
três anos: Senhor Jesus, a vossa 
Igreja dirige o olhar a todos os jo-
vens do mundo.

A. Pedimos que, com coragem, 
assumam a própria vida, olhem 
para as realidades mais bonitas 
e mais profundas e conservem 
sempre um coração livre.

 P. Acompanhados por guias sábios e 
generosos, ajudai-os a responder à 
chamada que Vós dirigis a cada um 
deles, para realizar o próprio proje-
to de vida e alcançar a felicidade.

A. Mantende aberto o seu cora-
ção aos grandes sonhos tornan-
do-os atentos ao bem dos ir-
mãos. Como o Discípulo amado, 
também eles permaneçam ao 
pé da Cruz para acolher a vos-
sa Mãe, recebendo-a como um 
dom vosso. Sejam testemunhas 
da vossa Ressurreição e saibam 
reconhecer-vos vivo ao lado de-
les anunciando com alegria que 
sois o Senhor. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim. Com os dons do altar, apre-

sentemos a Deus a vida e o traba-
lho dos missionários e as ativida-
des das entidades que atendem 
deficientes visuais. 



A. (Nº 455) 1. Ofertar nossa vida 
queremos como gesto de amor, 
doação. Procuramos criar mun-
do novo, trazer para o povo a 
libertação.

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

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

4. Juventude, milhões pelo mundo, 
tanto anseio de libertação! Gente 
nova, sem cercas e muros, constrói 
seu futuro, liberta o irmão.

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

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

P. Ó Deus, que este sacrifício se 
torne uma oferenda perfeita aos 
vossos olhos e fonte de miseri-
córdia para nós. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Oração Eucarística diversas

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

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

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

e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção.

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

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

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

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, São 
José, seu esposo, com os Apóstolos 
e Mártires, (com S.N.: Santo do dia 
ou Patrono) e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim. Para alimentar nossa fé e 

manter-nos na prática do amor a 
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Deus Pai e aos irmãos, Cristo nos 
oferece o Pão da Vida, seu próprio 
Corpo.  

A. (Nº 514) Ref. /:Se eu não tiver 
amor, eu nada sou, Senhor!:/

1. O amor é compassivo, o amor 
é serviçal. O amor não tem inve-
ja, o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é 
nunca descortês. O amor não é 
egoísta, o amor nunca é dobrez.

3. O amor desculpa tudo, o amor 
é caridade.  Não se alegra com a 
injustiça, é feliz só na verdade.

4. O amor suporta tudo, o amor 
em tudo crê. O amor guarda a 
esperança, o amor sempre é fiel.

5. Nossa fé, nossa esperança 
junto a Deus terminará, Mas o 
amor será eterno, o amor não 
passará.

P. OREMOS. Ó Deus, frutifique 
em nós a vossa graça, a fim de 
que, preparados por vossos sa-
cramentos, possamos receber 
o que prometem.  Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)

Anim. Viver o amor a Deus e aos 
irmãos, primeiro e principal man-
damento, é o distintivo do discí-
pulo missionário de Cristo.

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos dê sua graça para teste-

munhardes o amor no serviço, no 
perdão, na justiça, no cuidado com 
a casa comum. E que vos abençoe 
Deus clemente e indulgente, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A alegria divina seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

(Nº 513) 1. Se deste pão, Senhor, 
nos alimentas,/ se neste vinho 
também te dás...

Ref. Como é possível tanta injus-
tiça/ e um mundo triste que não 
conhece a paz?/ /:Está faltando, 
Senhor, nosso serviço, falta o 
amor e o nosso compromisso.:/

2. Se nesta mesa o pão é reparti-
do/ e as mãos se abrem só para 
dar...

3. e neste encontro as mãos/ estão 
unidas e a nossa vida promete 
amar...

4. Se em nossa história Deus está 
conosco,/ se somos filhos do 
mesmo Pai...

5. Se existem tantos já batizados/ 
que se declaram de Cristo ir-
mãos...

O primeiro e maior mandamento
No centro do Evangelho deste do-

mingo (cf. Mc 12, 28b-34), está 
o mandamento do amor: amor 
a Deus e amor ao próximo. Um 
escriba pergunta a Jesus: “Qual 
é o primeiro de todos os manda-
mentos?” (v. 28). Ele responde, 
citando aquela profissão de fé 
com a qual cada israelita inicia 
e conclui o seu dia, e que co-
meça com as palavras: “Ouve, 
ó Israel! O Senhor, nosso Deus, 
é o único Senhor” (Dt 6, 4). 
Deste modo Israel conserva a 
sua fé na realidade fundamental 
de todo o seu credo: existe um 
único Senhor, e aquele Senhor é 
“nosso”, no sentido que se uniu a 
nós com um pacto indissolúvel, 
nos amou, nos ama e nos amará 
para sempre. É desta nascente, 
deste amor de Deus, que deriva 
para nós o duplo mandamento: 
“Amarás o Senhor teu Deus com 
todo o teu coração, com toda a 
tua alma, com todo o teu espí-
rito e com todas as tuas forças 
[...] Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo” (vv. 30-31). Esco-
lhendo estas duas Palavras, di-
rigidas por Deus ao seu povo, e 
unindo-as, Jesus ensinou de uma 
vez para sempre que o amor a 
Deus e o amor ao próximo são 
inseparáveis, aliás, mais ainda, 
que se sustentam um ao outro. 
Não obstante sejam postos em 
sequência, eles são os dois lados 
de uma única medalha: vividos 

juntos, são a verdadeira força do 
crente! Amar a Deus significa 
viver d’Ele e para Ele, por aqui-
lo que Ele é, pelo que Ele faz. ... 
Seria ilusório pretender amar o 
próximo, sem amar a Deus; e se-
ria igualmente ilusório pretender 
amar a Deus, sem amar o próxi-
mo. As duas dimensões do amor, 
a Deus e ao próximo, na sua uni-
dade, caracterizam o discípulo 
de Cristo  (Papa Francisco, ora-
ção do Angelus, 04/11/2018).

Lembretes:
- comemoração de todos os fiéis 

defuntos. – quarta-feira, aniversá-
rio de falecimento de Dom Girô-
nimo Zanandréa, segundo Bispo 
Diocesano de Erexim (2019). 

- Sábado, das 09h às 15h, encon-
tro vocacional, no Seminário N. 
Sra. de Fátima; 19h, Dom Adi-
mir, crismas na Comunidade 
N. Sra. dos Navegantes, Ponte 
Preta, Paróquia Santo Antonio, 
Jacutinga.

- Domingo – Solenidade de To-
dos os Santos – 10h, Dom Adi-
mir, crismas na igreja N. Sra. de 
Fátima, Entre Rios do Sul.

Leituras da Semana:
dia 1º, 2ªf: Rm 11,29-36; Sl 

68(69); Lc 14,12-14; dia 02, 
3ªf, COMEMORAÇÃO DE TO-
DOS OS FIÉIS DEFUNTOS - 
Leituras à escolha do Lecionário 
– no folheto: 2Mc12,43-46; Sl 
26(27); 2Cor 4,14-5,1; Lc 12,35-
40; dia 03, 4ªf, S. Martinho de 
Lima: Rm 13,8-10; Sl 111(112); 
Lc 14,25-33; dia 04, 5ªf, S. 
Carlos Borromeu: Rm 14,7-12; 
Sl 26(27); Lc 15,1-10; dia 05, 
6ªf: Rm 15,14-21; Sl 97(98); Lc 
16,1-8; dia 06, sáb.: Rm 16,3-
9.16.22-27; Sl 144(145); Lc 
16,9-15; dia 07, dom., 32º do 
TC-B – solenidade de TODOS 
OS SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; 
Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a 
(Bem-aventuranças).

Acesse o site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251.


