
Comunidade em Oração 
Liturgia para a comemoração de todos os fiéis defuntos – 02.11.2021

- Com fé na ressurreição em Cristo, caminhar na esperança e rezar pelos falecidos 
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: ROXO         Ano 43 - Nº 2541         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
 INICIAIS 

A. (Nº 620) 1. A 
vida, pra quem 
acredita, / não 
é passageira ilu-
são / e a morte 
se torna bendi-

ta, / porque é nossa libertação.
Ref. Nós cremos na vida eterna / 

e na feliz ressurreição. Quando 
de volta à casa paterna / com o 
Pai os filhos se encontrarão.

2. No céu não haverá tristeza, / 
doença, nem sombra de dor e o 
prêmio da fé é a certeza / de vi-
ver feliz com o Senhor.

3, O Cristo será, neste dia, / a luz 
que há de em todos brilhar. A 
Ele imortal melodia / os eleitos 
hão de entoar.

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

A. Amém.
P. Que o amor do Pai, que nos 

criou, a graça de Jesus Cristo, 
que é a ressurreição e a vida, e a 
comunhão do Espírito Santo, que 
renova nossa esperança, estejam 
convosco.

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

A vida na liturgia
Anim. Rezando por todos os fa-

lecidos, especialmente pelos da 
pandemia Covid-19, renovamos 
nossa esperança na ressurreição 
eterna e o compromisso de viver-
mos a solidariedade fraterna com 
todos, de praticarmos a justiça e 
cuidarmos da natureza, nossa casa 
comum. 

P. (...falecidos a recomendar a 
Deus – os parentes, os membros 
da comunidade, os que morreram 
de morte natural, as vítimas da 
pandemia, da violência, do desca-
so da sociedade, os que viveram 
poucos dias ou muitos anos.... / 

aspectos que o dia de finados pro-
põe retomar /...)

 Ato penitencial
P. À luz do mistério da Morte e Res-

surreição de Cristo, invoquemos a 
misericórdia divina por nós e pe-
los falecidos, por não cultivarmos 
sempre a esperança na vida eterna 
e a memória agradecida de “quan-
tos caminharam antes de nós, que 
nos acompanharam, nos deram a 
vida”. 

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

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

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

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

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

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

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

P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém. 
P. (Missal, 02/11, terceiro mode-

lo, p. 695) OREMOS. Ó Deus, 
fizestes o vosso Filho úni-
co vencer a morte e subir ao 
céu. Concedei a vossos filhos 
e filhas superar a mortalidade 
desta vida e contemplar eterna-
mente a vós, Criador e Reden-
tor de todos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Vivendo a fidelidade a Deus, 

alcançaremos a ressurreição eter-
na que sua Revelação nos garante 
e que pedimos para todos os fa-
lecidos. 

1ª Leitura: 2Mc 12,43-46
(Lecionário, p, 1051)

L. Naqueles dias, Judas mandou 
fazer uma coleta, recolhendo 
cerca de dez mil dracmas, que 
enviou a Jerusalém para que 
se oferecesse um sacrifício pelo 
pecado. Ação justa e nobre, ins-
pirada na sua crença na ressur-
reição. Pois, se ele não esperasse 
que os soldados mortos haviam 
de ressuscitar, teria sido vão e 
supérfluo rezar por eles. Con-
siderava, porém, que aos que 
morrem piedosamente está re-
servada uma bela recompensa. 
Santo e piedoso pensamento, este 
de orar pelos mortos. Por isso ele 
ofereceu um sacrifício expiatório 
pelos defuntos, para que fossem 
livres dos seus pecados. 

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 26(27)
(Lecionário, p. 1062)

S. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver na terra dos viventes.

A. Sei que a bondade do Senhor 
eu hei de ver na terra dos viven-
tes.

1. O Senhor é minha luz e salvação; 
de quem eu terei medo? O Senhor 
é proteção da minha vida; perante 
quem eu tremerei?

2. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa/ e é isto que eu desejo: ha-
bitar no santuário do Senhor/ por 
toda a minha vida; saborear a sua-
vidade do Senhor e contemplá-lo 
no seu templo.

3. Ó Senhor, ouvi a voz do meu 
apelo, atendei por compaixão! É 
vossa face que eu procuro. Não 
afasteis em vossa ira o vosso ser-
vo, sois vós o meu auxílio! 

4. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver na terra nos viventes. 
Espera no Senhor e tem coragem, 
espera no Senhor. 



2ª Leitura: 2Cor 4,14-5,1
(Lecionário p. 1075)    

L. Leitura da Segunda Carta de 
São Paulo aos Coríntios.   

Irmãos: Estamos certos de que 
aquele que ressuscitou o Senhor 
Jesus nos ressuscitará também 
com Jesus e nos colocará ao seu 
lado, juntamente convosco. E 
tudo isso é por causa de vós, para 
que abundância da graça em um 
número maior de pessoas faça 
crescer a ação de graças para 
a glória de Deus. Por isso, não 
desanimamos. Mas se o nosso 
homem exterior se vai arruinan-
do, o nosso homem interior, pelo 
contrário, vai se renovando, dia 
a dia. Com efeito, o volume insig-
nificante de uma tribulação mo-
mentânea acarreta para nós uma 
glória eterna e incomensurável. 
E isso acontece, porque voltamos 
os nossos olhares para as coisas 
invisíveis. Pois o que é visível é 
passageiro, mas o que é invisível 
é eterno. De fato, sabemos que, 
se a tenda em que moramos nes-
te mundo for destruída, Deus nos 
dá uma outra moradia no céu 
que não é obra de mãos huma-
nas, mas que é eterna. 

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus.
 

Evangelho: Lc 12,35-40
(Lecionário p. 1087)

A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, ale-
luia, aleluia!:/

L. É esta a vontade de quem me 
enviou: que eu não perca nenhum 
dos que ele me deu, mas que eu os 
ressuscite no último dia.

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

Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, disse Jesus a seus 

discípulos: “Que vossos rins este-
jam cingidos e as lâmpadas ace-
sas. Sede como homens que estão 
esperando seu senhor voltar de 
uma festa de casamento, para lhe 
abrir, imediatamente, a porta, logo 
que ele chegar e bater. Felizes os 
empregados que o senhor encon-

trar acordados, quando chegar. Em 
verdade eu vos digo: Ele mesmo vai 
cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa 
e, passando, os servirá. E caso ele 
chegue à meia-noite ou às três da 
madrugada, felizes serão, se assim 
os encontrar! Mas ficai certos: se o 
dono da casa soubesse a hora em 
que o ladrão iria chegar, não dei-
xaria que arrombasse a casa. Vós 
também, ficai preparados! Porque 
o Filho do Homem vai chegar na 
hora em que menos o esperardes” 
– Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Preces dos fiéis

P. A Deus, princípio e fim de tudo, 
de quem viemos e para quem vol-
taremos, dirijamos nossa prece 
confiante por todos os falecidos e 
por todos os que vivem mais de 
perto a morte de familiares, espe-
cialmente por causa da Covid-19, 
da violência e de outras causas.  

A. Ouvi-nos, Senhor dos vivos e 
dos mortos.

L. 1. Para que as Igrejas cristãs 
defendam e promovam sempre a 
vida desde a concepção até seu 
término natural, na perspectiva da 
eternidade, em meio à atual cultu-
ra de morte, nós vos pedimos. 

2. Para que os ministros ordenados 
e os agentes de pastoral leigos se-
jam presença de consolo e espe-
rança junto às famílias enlutadas, 
nós vos pedimos.  

3. Para que a comemoração dos 
fiéis falecidos, especialmente os 
da pandemia Covid-19, nos ajude 
a crescer na solidariedade fraterna 
na família e na comunidade, nós 
vos pedimos. 

4. Para que todos os falecidos que 
seguiram o Evangelho tenham 
alegria de contemplar-vos face a 
face na glória eterna, nós vos pe-
dimos. 

5. Para que recompenseis os que de-
dicaram sua vida na prática da jus-
tiça, na defesa da verdade, na pro-
moção da dignidade dos excluídos 
da sociedade, nós vos pedimos. 

6. Para que acolhais benignamente 
os falecidos de nossa comunida-
de, nós vos pedimos. 

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

pelo bem realizado entre nós pe-
los irmãos e irmãs que chamastes 
para junto de vós e vos pedimos 
que lhes concedais a recompensa 
prometida aos que vos são fiéis e 
a nós, a graça da perseverança no 
vosso amor. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Ofereçamos nossos dons a 

Deus em favor dos falecidos que 
mais lembramos neste dia. 

A. (Nº 629) 1. Em vossas mãos, 
ó Senhor, apresentamos a vida 
de quem amas e amamos, nes-
ta hora sofrida. Como trigo que 
morre, faz a oferta deste pão, é 
na morte que renasce a vida e 
ressurreição.

Ref. /:Ó Senhor, acolhei sua his-
tória, seu ser, dai-lhe paz e per-
dão para o eterno viver.:/

2. Tudo que somos aqui, nós re-
cebemos do amor E na morte 
firmamos que só Deus é Senhor. 
Como a uva que gera este vinho 
para o altar, Na unidade, nós 
queremos esta oferta apresen-
tar.

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, a nossa ofe-
renda em favor de todos os que 
adormeceram em Cristo, para 
que, por este sacrifício, livres 
dos laços da morte, obtenham 
a vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio dos fiéis defuntos II
Morte de Cristo, vida do cristão

(Missal, p. 463)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 



todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Um por todos, ele aceitou 
morrer na cruz para nos livrar a 
todos da morte. Entregou de boa 
vontade sua vida, para que pu-
déssemos viver eternamente. Por 
isso, com os anjos e todos os san-
tos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

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

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

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

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

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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

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

P. Eis o mistério da fé!

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

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

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

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

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

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

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

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

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 

Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, quando enxugardes 
toda lágrima de nossos olhos. En-
tão, contemplando-vos como sois, 
seremos para sempre semelhantes 
a vós e cantaremos sem cessar os 
vossos louvores. por Cristo, Se-
nhor nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

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

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

A. Amém. 

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

Comunhão
Anim.: Na certeza da promessa de 

Cristo de que alimentando-nos de 
seu Corpo teremos a Vida Eterna, 
participemos a comunhão eucarís-
tica. 

A. (Nº 631) Ref. A minh’alma tem 
sede de Deus, / pelo Deus vivo 
anseia co’ardor. /:Quando irei 
ao encontro de Deus, / e verei 
tua face, Senhor?:/

1. A ovelha sedenta procura o ria-
cho, a minh’alma suspira por 
Deus. Onde o acho?

2. Pelas águas que correm suspi-
ra a ovelha, pelas fontes de Deus 
a minh’alma anseia.

3. Dor e lágrima são meu cons-
tante alimento. “Onde está o teu 
Deus?” dizem os maus e aguen-
to.

4. Por que estás abatida e con-
fusa, ó minh’alma? Deus é teu 
companheiro: espera e te acal-
ma.

P. OREMOS. Ó Deus, pela Eu-
caristia que celebramos, derra-
mai vossa misericórdia sobre 
os vossos filhos e filhas fale-
cidos; e aos que destes a gra-
ça do batismo, concedei-lhes a 
plenitude da alegria eterna. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Peçamos a intercessão de 
Maria para vivermos sempre os di-
versos aspectos que este dia ressal-
ta, entre outros, a oração pelos fa-
lecidos, a consciência da brevidade 
da vida, a fidelidade da fé até o fim.  

A. (Nº 645) Ref. Maria, ó Mãe 
cheia de graça, / Maria, prote-
ge os filhos teus. Maria, Maria, / 
nós queremos contigo estar nos 
céus.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de toda consolação vos 

dê a sua bênção, ele que na sua 
bondade criou o ser humano e deu 
aos que creem em seu Filho res-
suscitado a esperança da ressur-
reição. / A. Amém.

P. Deus vos conceda o perdão dos 
pecados, e a todos os que mor-
reram, a paz e a luz eterna. / A. 
Amém.

P. E todos nós, crendo que Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, vi-
vamos eternamente com ele./ A. 
Amém.

P. Abençoe-vos Deus Onipotente e 
Eterno, Pai e Filho e Espírito San-
to./ A. Amém. 

P. A certeza da ressurreição seja a 
vossa força e a vossa esperança; 
ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. 

A. Graças a Deus. 

A. (N 625) Ref. /:Eu sou a ressur-
reição, eu sou a vida. Quem vive 
e crê em mim não morrerá para 
sempre.:/

1. Vinde, benditos do meu Pai, / e 
recebei o Reino eterno prepara-
do para vós / desde a criação do 
mundo (Mt 25,34).

2. O que fizestes aos pequenos / 
foi a mim mesmo que o fizestes. 
Recebei o Reino eterno / prepa-
rado desde sempre.

A. (Nº 633) Ref. Quem habitará 
na tua casa, Senhor, quem re-
pousará na tua santa morada?

1. Aquele que caminha, apesar da 
noite e do vento, e fitando sem 
cessar a tua estrela. / No céu, o 
acolherás!

2. Aquele que não deixa o manto 
da verdade e põe sua força na 
arma da fé. / No céu, o acolhe-
rás!

3. Aquele que fecha seus ouvi-
dos à canção do mal q só abra 
a boca para proferir o bem. / No 
céu, o acolherás!

4. Aquele que não se cansa de 
estender a mão aos fadigados 
q sabe repartir o seu pão. / No 
céu, o acolherás!

5. Aquele que conserva a paz no 
vendaval do medo q só pensa 
em proteger os seus irmãos do 
perigo. / No céu, o acolherás!

6. Aquele que só detém, para 
recobrar o a força, q só dorme 
com o corpo fatigado. / No céu, 
o acolherás!

7. Aquele que canta a glória do 
Pai, do Filho e do Espírito San-
to, agora e como sempre, e na 
eternidade. / No céu, o acolhe-
rás!

Homilia do Papa Francisco
Cemitério Laurentino de Roma,

2 de novembro de 2018
A liturgia de hoje é realista, con-

creta. Situa-nos nas três dimen-
sões da vida, que até as crianças 
compreendem: o passado, o fu-
turo, o presente.

Hoje é um dia de memória do 
passado, para recordar quantos 
caminharam antes de nós, que 
nos acompanharam, nos deram 
a vida. Recordar, fazer memória. 
A memória é aquilo que fortale-
ce um povo porque se sente ra-
dicado num caminho, numa his-
tória, num povo. A memória faz 
com que compreendamos que 
não estamos sozinhos .... Não é 
fácil fazer memória. Muitas ve-
zes, temos dificuldade para vol-
tar atrás com o pensamento ao 
que aconteceu na nossa vida, na 
nossa família, no nosso povo... 
Mas hoje é dia de memória que 
nos leva às raízes: às minhas raí-
zes, às raízes do meu povo.

E é também um dia de esperança: 
lembrar o que nos espera. Um 
céu novo, uma terra nova e a ci-
dade santa de Jerusalém, nova. 
Linda imagem usada para nos 

fazer entender o que nos espe-
ra: «Vi descer do céu, de junto 
de Deus, a Cidade Santa, a nova 
Jerusalém, como uma esposa or-
nada para o esposo» (cf. Ap 21, 
2). Espera-nos a beleza... Me-
mória e esperança, esperança de 
nos encontrarmos, de chegarmos 
onde está o Amor que nos criou, 
o Amor que nos espera: o amor 
do Pai.

E entre memória e esperança há a 
terceira dimensão, a do caminho 
que devemos percorrer e que 
atravessamos. E como percorrer 
o caminho sem errar? Quais são 
as luzes que me ajudarão a não 
errar a estrada? ... São as Bem-
-Aventuranças que Jesus nos en-
sinou. Estas Bem-Aventuranças 
— a mansidão, a pobreza de es-
pírito, a justiça, a misericórdia, 
a pureza de coração — são as 
luzes que nos acompanham para 
não errarmos estrada: este é o 
nosso presente.

Neste cemitério existem as três 
dimensões da vida: a memória, 
podemos vê-la ali [indica os tú-
mulos]; a esperança, que vamos 
celebrar agora na fé, não na vi-
são; e as luzes para nos guiar no 
caminho de modo a não errar-
mos a estrada, as Bem-Aventu-
ranças.

Peçamos hoje ao Senhor que nos 
conceda a graça de nunca perder 
a memória, jamais esconder a 
memória — memória de pessoa, 
de família, de povo — e que nos 
dê a graça da esperança, porque a 
esperança é um dom dele: saber 
esperar, olhar para o horizonte, 
não permanecer fechado diante 
de um muro. Olhar sempre para 
o horizonte e para a esperança. E 
que nos conceda a graça de com-
preender quais são as luzes que 
nos acompanharão no caminho 
para que não erremos e possa-
mos chegar onde nos esperam 
com tanto amor.

 Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana.



1. R ITOS
 INICIAIS

A. (Nº 616) Ref. 
Somos um povo 
que alegre vai, 
m a r c h a n d o 
cada dia ao en-
contro do Pai. 

Aqui reunidos nós participamos 
mesta Igreja santa que pro céu 
vai caminhando.

1. Todos congregados pelo amor 
do Senhor, nossa voz unida can-
tará seu louvor.

2. Todos peregrinos pela terra 
passamos, nossa fé ardente vai 
o mundo iluminando.

3. Temos a alegria de viver como 
irmãos, entre nós começa a uni-
dade dos cristãos.

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

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

nos chama à santidade; o amor de 
Cristo, nosso Salvador, que nos 
indica as bem-aventuranças para 
vivê-la; e a luz do Espírito Santo 
que ilumina nossa vida, estejam 
convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Como comunidade pere-
grina na fé, celebramos a Virgem 
Maria e a multidão incontável de 
irmãos e irmãs que alcançaram a 
santidade e estão na glória da San-
tíssima Trindade. Caminhando na 
esperança, pedimos a intercessão 
deles para vivermos na fidelidade 
a Cristo e assim também nos san-
tificarmos.

P. (... dia de oração pelas vocações 
e da partilha / terça-feira, reunião 
dos padres e diáconos no Seminá-
rio / ...) 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 32º DTC-B, solenidade de todos os Santos - 07.11.2021

- Vivendo as bem-aventuranças, com o exemplo e a intercessão dos santos, teremos a alegria 
da santidade 
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: BRANCO    Ano 43 - Nº 2542     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Ato penitencial 
P. A Santidade é nossa vocação co-

mum. Peçamos perdão a Deus se 
nem sempre a vivemos bem e im-
ploremos a graça de imitarmos a 
Virgem Maria, todos os santos e 
santas que  hoje celebramos.

L. Senhor, que nos chamais a todos 
à glória eterna convosco, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos indicais as bem-

-aventuranças como caminho de 
santidade, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que destes a graça da 

perseverança aos santos e santas, 
tende piedade de nós.

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

Glória
S. (Nº 721) Glória a Deus nas al-

turas! 
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra! 
A. Glória, glória, aleluia!
A. /:Glória! Glória nos céus! Paz 

na terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai! 

Glória a Deus criador, que no 
Filho tornou-se o Senhor Deus 
da vida!

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

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

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

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que nos dais cele-
brar numa só festa os méritos 
de todos os santos, concedei-

-nos, por intercessores tão nu-
merosos, a plenitude da vossa 
misericórdia. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade 

de todos os santos, Paulinas-Pau-
lus, p. 1047-1050)

Anim.: Todos somos chamados à 
santidade e a realizaremos viven-
do as bem-aventuranças em nos-
so dia a dia, com suas alegrias e 
tristezas, conquistas e provações, 
como a pandemia e outras. 

1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14 
L. Leitura do Livro do Apocalipse 

de São João. 
Eu, João, vi um outro anjo, que 

subia do lado onde nasce o sol. 
Ele trazia a marca do Deus vivo 
e gritava, em alta voz, aos quatro 
anjos que tinham recebido o po-
der de danificar a terra e o mar, 
dizendo-lhes:

“Não façais mal à terra, nem ao 
mar, nem às árvores, até que te-
nhamos marcado na fronte os 
servos do nosso Deus”. Ouvi en-
tão o número dos que tinham sido 
marcados: eram cento e quaren-
ta e quatro mil, de todas as tribos 
dos filhos de Israel. Depois disso, 
vi uma multidão imensa de gente 
de todas as nações, tribos, povos 
e línguas, e que ninguém podia 
contar. Estavam de pé diante do 
trono e do Cordeiro; trajavam 
vestes brancas e traziam palmas 
na mão. Todos proclamavam 
com voz forte: “A salvação per-
tence ao nosso Deus, que está 
sentado no trono, e ao Cordei-
ro”. Todos os anjos estavam de 
pé, em volta do trono e dos An-
ciãos e dos quatro Seres vivos e 
prostravam-se, com o rosto por 
terra, diante do trono. E adora-



vam a Deus, dizendo: “Amém. 
O louvor, a glória e a sabedoria, 
a ação de graças, a honra, o po-
der e a força pertencem ao nos-
so Deus para sempre. Amém”. 
E um dos Anciãos falou comigo 
e perguntou: “Quem são esses 
vestidos com roupas brancas? 
De onde vieram?” Eu respondi: 
“Tu é que sabes, meu Senhor”. E 
então ele me disse: “Esses são os 
que vieram da grande tribulação. 
Lavaram e alvejaram as suas 
roupas no sangue do Cordeiro”. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração / dos que pro-

curam o Senhor!
A. É assim a geração / dos que 

procuram o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e 

o que ela encerra,* o mundo intei-
ro com os seres que o povoam; - 
porque ele a tornou firme sobre os 
mares,* e sobre as águas a man-
tém inabalável.  

2. - “Quem subirá até o monte do 
Senhor,* quem ficará em sua san-
ta habitação?” - “Quem tem mãos 
puras e inocente o coração,* quem 
não dirige sua mente para o crime.

3. - Sobre este desce a bênção do 
Senhor* e a recompensa de seu 
Deus e Salvador”. - “É assim a 
geração dos que o procuram,* e 
do Deus de Israel buscam a face”. 

2ª Leitura: 1Jo 3,1-3 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São João. 
Caríssimos, vede que grande pre-

sente de amor o Pai nos deu: 
de sermos chamados filhos de 
Deus! E nós o somos! Se o mun-
do não nos conhece, é porque 
não conheceu o Pai. Caríssimos, 
desde já somos filhos de Deus, 
mas nem sequer se manifestou 
o que seremos! Sabemos que, 
quando Jesus se manifestar, se-
remos semelhantes a ele, porque 
o veremos tal como ele é. Todo o 
que espera nele purifica-se a si 
mesmo, como também ele é puro. 
– Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 5,1-12a 
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, 

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

L. Vinde a mim, todos vós que es-
tais cansados e penais a carregar 
pesado fardo, e descanso eu vos 
darei, diz o Senhor.

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

Jesus Cristo segundo Mateus. 
A. Glória a Vós, Senhor.
P. Naquele tempo, vendo Jesus as 

multidões, subiu ao monte e sen-
tou-se. Os discípulos aproxima-
ram-se, e Jesus começou a en-
siná-los: “Bem-aventurados os 
pobres em espírito, porque deles 
é o Reino dos Céus. Bem-aven-
turados os aflitos, porque serão 
consolados. Bem-aventurados os 
mansos, porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome 
e sede de justiça, porque serão 
saciados. Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque alcança-
rão misericórdia. Bem-aventura-
dos os puros de coração, porque 
verão a Deus. Bem-aventurados 
os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que são per-
seguidos por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus. 
Bem-aventurados sois vós, quan-
do vos injuriarem e perseguirem, 
e, mentindo, disserem todo tipo de 
mal contra vós, por causa de mim. 
Alegrai-vos e exultai, porque será 
grande a vossa recompensa nos 
céus”. - 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./

Preces dos fiéis
P. Celebrando a Virgem Maria, nos-

sa Mãe, e todos os santos e san-
tas, apresentemos nossas preces a 
Deus, fonte de toda santidade. 

A. Pela intercessão de Maria e 
dos santos, escutai-nos, Senhor.

1. Para que a Igreja, purificada e 
santificada, anuncie com credibi-
lidade a Boa nova da Salvação a 
todos os povos, nós vos pedimos: 

2. Para vivermos nossa santificação 
pela oração, pela leitura orante 
de vossa Palavra, pela celebração 
litúrgica, pela prática da justiça e 
pelo cuidado com a casa comum, 
nós vos pedimos:  

3. Para que nossas famílias tenham 
sempre ambiente favorável à san-
tificação de seus membros, nós 
vos pedimos. 

4. Para que os prejudicados ou per-
seguidos de morte por amarem a 
justiça e a verdade tenham vossa 
graça a fim de perseverarem na fi-
delidade a vós até o fim, nós vos 
pedimos.

5. Para cultivarmos a solidariedade 
com todos os que sofrem conse-
quências mais graves da pande-
mia Covid-19 e dos males sociais, 
nós vos pedimos:

P. Lembrando nossos seminaristas 
e pedindo mais vocações, reze-
mos:

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.: Na disposição de sempre 

estendermos nossas mãos para 
Deus e para os irmãos e irmãs,  
coloquemos nossos dons sobre o 
altar.

A. (Nº 617) Ref. A vida dos justos 
está nas mãos de Deus; nenhum 
tormento os atingirá.

Aos olhos dos insensatos parece-
ram morrer, mas eles estão em 
paz. Aleluia! Aleluia!

1. Senhor, quem morará em vos-
sa casa e em vosso Monte Santo 
habitará? É aquele que cami-
nha sem pecado e pratica a jus-
tiça fielmente.

2. Senhor, quem morará em vos-
sa casa e em vosso Monte Santo 
habitará? Quem pensa a verda-
de no seu íntimo e não solta em 
calúnias sua língua.

3. Senhor, quem morará em vos-
sa casa e em vosso Monte Santo 
habitará? Quem em nada pre-
judica o seu irmão e nem cobre 
de insultos seu vizinho.

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. Possam agradar-vos, ó Deus, 
as oferendas apresentadas em 
honra de todos os Santos. Cer-
tos de que eles já alcançaram 
a imortalidade, esperamos sua 
intercessão contínua pela nos-
sa Salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística I 
(Missal, p. 469)

Prefácio: A Jerusalém celeste
(Missal, p. 692)

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

nosso. Festejamos, hoje, a cidade 
do céu, a Jerusalém do alto, nossa 
mãe, onde nossos irmãos, os san-
tos, vos cercam e cantam eterna-
mente o vosso louvor. Para essa 
cidade caminhamos, pressurosos, 
peregrinando na penumbra da fé. 
Contemplamos, alegres, na vos-
sa luz tantos membros da Igreja, 
que nos dais como exemplo e in-
tercessão. Enquanto esperamos a 
glória eterna, com os anjos e to-
dos os santos, proclamamos vossa 
bondade, cantando a uma só voz: 

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

P. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que abençoeis 
† estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.

A. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos tam-
bém pelo vosso servo o papa (...), 
por nosso bispo (...) e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos e filhas (...) e de todos 
os que circundam este altar, dos 
quais conheceis a fidelidade e a 
dedicação em vos servir. Eles vos 
oferecem conosco este sacrifício 
de louvor por si e por todos os 
seus e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas fal-
tas, a segurança em suas vidas e a 
salvação que esperam.

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

P. Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre virgem Ma-
ria, mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também são José, 
esposo de Maria, os santos após-
tolos e mártires: Pedro e Paulo, 

André (Tiago e João, Tomé, Tia-
go e Filipe, Bartolomeu e Mateus, 
Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Cle-
mente, Sisto, Cornélio e Cipria-
no, Lourenço e Crisólogo, João e 
Paulo, Cosme e Damião) e todos 
os vossos os santos. Por seus mé-
ritos e preces, concedei-nos sem 
cessar a vossa proteção.

A. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e 
de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, 
aceitar e santificar estas oferen-
das, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso filho e Senhor nos-
so.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PRA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

P. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sacri-
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fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons 
de Melquisedeque. Nós vos supli-
camos que ela seja levada à vossa 
presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Cor-
po e o Sangue de vosso Filho, se-
jamos repletos de todas as graças 
e bênçãos do céu.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (...) que partiram 
desta vida, marcados com o si-
nal da fé. A eles e a todos os que 
adormeceram no Cristo concedei 
a felicidade, a luz e a paz.

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

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos apóstolos e márti-
res: João Batista e Estevão, Ma-
tias e Barnabé (Inácio, Alexandre, 
Marcelino e Pedro; Felicidade e 
Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os 
vossos santos. Por Cristo, Senhor 
nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e san-
tificar estes bens e distribuí-los 
entre nós.

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 do Céu, pode-

mos percorrer o caminho da santi-
dade que o Senhor nos aponta. 

A. (Nº 618) Ref. Bem-aventura-
dos os que têm um coração de 
pobre, /:porque deles é o reino 
dos céus!:/

1. Senhor Deus, a vós elevo a mi-
nha alma, em vós confio, que eu 
não seja envergonhado!

2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos, e fazei-me conhecer a 
vossa estrada!

3. Vossa verdade me oriente e me 
conduza, porque sois o Deus da 
minha salvação!

4. Recordai, Senhor meu Deus, 
vossa ternura e a vossa compai-
xão que são eternas!

5. O Senhor é piedade e retidão, 
e reconduz ao bom caminho os 
pecadores.

6. Ele dirige os humildes na justi-
ça, e aos pobres ele ensina o seu 
caminho.

7. O Senhor se torna íntimo aos 
que o temem e lhes dá a conhe-
cer sua aliança.

P. OREMOS. Ao celebrarmos, ó 
Deus, todos os Santos, nós vos 
adoramos e admiramos, porque 
só vós sois o Santo, e imploramos 
que a vossa graça nos santifique 
na plenitude do vosso amor, para 
que, desta mesa de peregrinos, 
passemos ao banquete do vosso 
reino. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. O sentido absoluto de nossa 
vida é a  santidade.  Com Cristo e 
n’Ele a alcançaremos. 

A. (Nº 859) Ref. Sempre contigo, ó 
Senhor, eu quero estar, eu quero 
estar. Sempre ao teu lado, ó Se-
nhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, glória e exultação dos San-

tos que hoje celebrais solenemen-
te, vos abençoe para sempre. / A. 
Amém. 

P. Livres, por sua intercessão, dos 
males presentes, e inspirados pelo 
exemplo de sua vida, possais co-
locar-vos constantemente a ser-
viço de Deus e dos irmãos. / A. 
Amém. 

P. E assim, com todos eles, vos seja 
dado viver a alegria da verdadeira 
pátria, onde a Igreja reúne seus fi-
lhos e filhas aos santos para a paz 
eterna. / A. Amém.

P. Abençoe-vos o Deus da paz e do 
perdão, Pai e Filho e Espírito San-
to. / A. Amém.

P. Levai a todos a alegria do Senhor 
ressuscitado; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, das 13h30 às 

16h30, encontro das coordena-
ções paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética, local a ser 
definido. 

- Terça-feira, 08h30, reunião dos 
padres e diáconos, no Seminário 
de Fátima. 

- Quinta-feira, das 08h30 às 15h, 
reunião de avaliação do ano de 
2021 e planejamento para 2022 
dos coordenadores e vices da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no 
Centro Diocesano.

- Sábado, das 08h às 11h30, en-
contro das assessoras da Infância 
e Adolescência Missionária, no 
Centro Diocesano; 19h, Dom Adi-
mir, missa e crismas na igreja São 
Caetano, Severiano de Almeida.

- Domingo – 33º DTC-B - Quinto 
Dia Mundial dos Pobres (instituí-
do pelo Papa Francisco na Carta 
Apostólica Misericordia et mise-
ra, de 20/11/2016) – 09h, Dom 
Adimir, crismas na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 08, 2ªf: Sb 1,1-7; Sl 138(139); 

Lc 17,1-6; dia 09, 3ªf: Ez 47,1-
2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; 
Sl 45(46); Jo 2,13-22; dia 10, 4ªf, 
S. Leão Magno: Sb 6,1-11; Sl 
81(82); Lc 17,11-19; dia 11, 5ªf, 
S. Martinho de Tours: Sb 7,22-
8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25; 
dia 12, 6ªf, S. Josafá: Sb 13,1-
9; Sl 18(19A); Lc 17,26-37; dia 
13, sáb, Sb 18,14-16; 19,6-9; 
Sl 104(105); Lc 18,1-8; dia 14, 
dom.: Dn 12,1-3; Sl 15(16); Hb 
10,11-14.18; Mc 13,24-32; (Pro-
fecia escatológica); 33º DTC-B

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana.



1. RITOS 
INICIAIS

A. Nº 363) 1.E o 
Senhor nos reu-
niu / mais uma 
vez em seu amor. 
Nos fez sair um 
pouco além / do 

nosso lar e celebrar.
Ref. /:O nosso “sim” não foi em 

vão, / mesa repleta de irmãos. 
Num mesmo canto de louvor, / 
Deus quer falar ao coração!:/

2. Comunidade do Senhor, / lu-
gar de paz e salvação. Trindade 
Santa, inspiração, / modelo desta 
comunhão.

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

A. Amém.
P. Que o amor e a paz de Nosso Se-

nhor Jesus Cristo, cujas palavras 
nunca passarão, estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Muitas inovações da tecno-
logia são superadas rapidamente. 
O ritmo acelerado da vida, o des-
gaste natural das coisas ou incên-
dios e intempéries da natureza 
nos fazem sentir quanto tudo é 
passageiro. Nessa realidade, a fé 
nos revela o que nunca passará e 
o que vale a pena viver para nosso 
encontro definitivo com Deus.  

P. (5º Dia Mundial dos Pobres – de 
segunda-feira a quarta-feira, en-
contro regional de presbíteros em 
São Leopoldo ...)

Ato penitencial 
P. Na correria da vida, podemos 

não dedicar tempo para o diálogo 
com os outros e com Deus; pode-
mos correr o perigo de perder o 
essencial da vida e, como diz nos-

so Papa, de não ouvir o grito dos 
pobres e permanecermos na indi-
ferença. Por estes e outros moti-
vos, invoquemos a misericórdia 
divina. (Pausa)

L. Senhor, que fareis os justos bri-
lhar como estrelas, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos preparais um lu-

gar junto do Pai, tende piedade de 
nós.

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

não passam, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente, princípio e fim 

de todas as coisas...
A. Amém. 

Glória
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas 

alturas!
A. E paz na terra aos homens por 

Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus, Deus 

Pai todo poderoso:
B. Nós vos louvamos, nós vos 

bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos.

A. nós vos damos graças por vos-
sa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito de Deus.

B. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai, tende piedade 
de nós! A. Vós que tiras o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súpli-
ca, tende piedade de nós.

B. Só vós sois o santo, só vós o 
Senhor, só vós o altíssimo, Jesus 
Cristo Salvador.

A. Com o Espírito Santo, na gló-
ria de Deus Pai.

A+B. Com o Espírito Santo na 
glória de Deus Pai. Amem!

P. OREMOS! Senhor nosso 
Deus, fazei que a nossa alegria 
consista em vos servir de todo 
o coração, pois só teremos fe-

licidade completa, servindo a 
vós, o criador de todas as coi-
sas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 33º DTC-

-B, Paulinas-Paulus, p. 677-679)
Anim. Com a luz da Palavra de 

Deus, podemos viver nossa breve 
vida presente, com suas ativida-
des e provações, na esperança e 
na certeza da vida eterna. 

1ª Leitura: Dn 12,1-3 
L. Leitura da Profecia de Daniel. 
Naquele tempo, se levantará Mi-

guel, o grande príncipe, defensor 
dos filhos de teu povo; e será um 
tempo de angústia, como nunca 
houve até então, desde que co-
meçaram a existir nações. Mas, 
nesse tempo, teu povo será salvo, 
todos os que se acharem inscri-
tos no Livro. Muitos dos que dor-
mem no pó da terra despertarão, 
uns para a vida eterna, outros 
para o opróbrio eterno. Mas os 
que tiverem sido sábios brilharão 
como o firmamento; e os que ti-
verem ensinado a muitos homens 
os caminhos da virtude brilharão 
como as estrelas, por toda a eter-
nidade. - Palavra do Senhor

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 15(16)
S. Guardai-me, ó Deus, porque em 

vós me refugio!
A. Guardai-me, ó Deus, porque 

em vós me refugio!
S. 1. - Ó Senhor, sois minha he-

rança e minha taça,* meu destino 
será seguro em vossas mãos! - Te-
nho sempre o Senhor ante meus 
olhos,* pois se o tenho a meu lado 
não vacilo.

2. = Eis por que meu coração está 
em festa,+ minha alma rejubila 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 33º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 14.11.2021

- Na confiança absoluta em Cristo, m meio aos bens transitórios, buscar os que permanecem para sempre
- 5º Dia Mundial dos Pobres (Misericordia et Misera, 21)
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
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de alegria,* e até meu corpo no 
repouso está tranquilo; - pois não 
haveis de me deixar entregue à 
morte,* nem vosso amigo conhe-
cer a corrupção. 

A. Guardai-me, ó Deus, porque 
em vós me refugio!

3. - Vós me ensinais vosso caminho 
para a vida;* junto a vós, felici-
dade sem limites, - delícia eterna 
e alegria ao vosso lado!* Delícia 
eterna e alegria ao vosso lado!

2ª Leitura: Hb 10,11-14.18 
L. Leitura da Carta aos Hebreus. 
Todo sacerdote se apresenta diaria-

mente para celebrar o culto, ofe-
recendo muitas vezes os mesmos 
sacrifícios, incapazes de apagar 
os pecados. Cristo, ao contrário, 
depois de ter oferecido um sacri-
fício único pelos pecados, sentou-
-se para sempre à direita de Deus. 
Não lhe resta mais senão esperar 
até que seus inimigos sejam pos-
tos debaixo de seus pés. De fato, 
com esta única oferenda, levou 
à perfeição definitiva os que ele 
santifica. Ora, onde existe o per-
dão, já não se faz oferenda pelo 
pecado. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 13,24-32 
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. É preciso vigiar e ficar de pron-

tidão; em que dia o Senhor há de 
vir, não sabeis não!

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

Jesus Cristo, escrito por Marcos 
(13,24-32). 

A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus disse a 

seus discípulos: “Naqueles dias, 
depois da grande tribulação, o 
sol vai se escurecer, e a lua não 
brilhará mais, as estrelas come-
çarão a cair do céu e as forças do 
céu serão abaladas. Então vereis 
o Filho do Homem vindo nas nu-
vens com grande poder e glória. 
Ele enviará os anjos aos quatro 
cantos da terra e reunirá os elei-
tos de Deus, de uma extremidade 
à outra da terra. Aprendei, pois, 

da figueira esta parábola: quan-
do seus ramos ficam verdes e as 
folhas começam a brotar, sabeis 
que o verão está perto. Assim 
também, quando virdes acontecer 
essas coisas, ficai sabendo que o 
Filho do Homem está próximo, 
às portas. Em verdade vos digo, 
esta geração não passará até 
que tudo isto aconteça. O céu e 
a terra passarão, mas as minhas 
palavras não passarão. Quanto 
àquele dia e hora, ninguém sabe, 
nem os anjos do céu, nem o Filho, 
mas somente o Pai”. - Palavra da 
Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do 

céu e da terra,/ de todas as coi-
sas visíveis e invisíveis./

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

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

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

dadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai./ Por ele 
todas as coisas foram feitas./

S. E por nós, homens, 
A. e para nossa salvação, desceu 

dos céus/ e se encarnou pelo Es-
pírito Santo no seio da Virgem 
Maria, e se fez homem./ 

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

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

S. e subiu aos céus, 
A. onde está sentado à direita do Pai. 

E de novo há de vir, em sua glória,/ 
para julgar os vivos e os mortos; e 
o seu Reino não terá fim./

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

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

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

lica./  Professo um só batismo 
para a remissão dos pecados./ 

S. E espero a ressurreição 
A. e espero a ressurreição dos 

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

Amém! Amém!

Preces dos fiéis
P. Na disposição de vivermos volta-

dos ao que permanece para a vida 
eterna, apresentemos nossas pre-
ces a Deus, que “sempre responde 
ao pobre com uma intervenção de 
salvação para cuidar das feridas 
da alma e do corpo, para repor a 
justiça e para ajudar a recuperar 
uma vida com dignidade”. 

A. Por vosso amor, ouvi-nos, Se-
nhor!

L. 1. Para buscarmos e transmitir-
mos a verdadeira sabedoria que 
faz conhecer o que é fundamental 
e permanente na vida, peçamos, 
irmãos.

2. Para que todos, conforme suas res-
ponsabilidades e ocupações, cui-
dem zelosamente da casa comum, 
conscientes de que nela se decide a 
eternidade, peçamos, irmãos.

3. Para que as pessoas em situação 
de angústia e de falta de sentido 
para a vida reencontrem a espe-
rança e o alento de que necessi-
tam, peçamos, irmãos.

4. Para que o Dia Mundial dos Po-
bres ajude a todos a viver a solida-
riedade e o zelo pelo bem comum, 
superando o descaso com os direi-
tos humanos e a indiferença com 
privilégios, peçamos, irmãos.

5. Para vivermos o compromisso 
fraterno com os irmãos e irmãs 
sem condições de vida digna, pe-
çamos, irmãos.

6. Para que, na experiência da pan-
demia, possamos ser presença 
confortadora junto  aos enfermos 
e cultivar hábitos favoráveis à 
saúde, peçamos, irmãos.

7. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, a graça 
da solidariedade permanente 
com os pobres e de vivermos 
de tal modo neste mundo que 
possamos estar convosco na 
eternidade. Por Cristo, nosso 
Senhor.



3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Gestos concretos de doação 

aos irmãos e o rito da oferta na 
celebração litúrgica nos ajudam 
a viver o desprendimento e a ge-
nerosidade da partilha dos bens e 
dos dons recebidos.

A. (Nº 33) Ref. A vós, Senhor, 
apresentamos / estes dons, o pão 
e o vinho, Aleluia!

1. Que poderei retribuir ao Se-
nhor Deus / por tudo aquilo que 
Ele fez em meu favor.

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

3. Vou cumprir minhas promes-
sas ao Senhor / na presença do 
seu povo reunido.

4. Por isso, oferto um sacrifício 
de louvor, / invocando o nome 
santo do Senhor.

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

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

P. Concedei, Senhor nosso Deus, 
que a oferenda colocada sob o 
vosso olhar nos alcance a graça 
de vos servir e a recompensa de 
uma eternidade feliz. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
(Div. Circunstâncias 2

Deus conduz a Igreja. p/ caminho 
da salvação/Missal, p. 848)

P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai santo, criador 
do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabe-
doria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto o vosso povo 
de Israel. Hoje, com a luz e a força 
do Espírito Santo, acompanhais 
sempre a vossa Igreja, peregrina 
neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos 
caminhos da história até a felici-
dade perfeita em vosso reino. Por 
essa razão, também nós, com os 

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

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

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

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

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 

e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção.

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

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

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

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

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

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

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 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 



4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Para o Papa Francisco, o 
Dia Mundial dos Pobres, neste 
domingo, é “a mais digna prepa-
ração para bem viver a solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei 
do Universo – domingo próximo 
- que Se identificou com os mais 
pequenos e os pobres e nos há de 
julgar sobre as obras de miseri-
córdia”.

A. (Nº 465) Ref. Quero ver no 
meu irmão a imagem dele, meu 
irmão que até nem tem o neces-
sário pra ter paz. Quero ser pro 
meu irmão a resposta dele, eu 
que vivo mais feliz e às vezes te-
nho até demais.

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

vos mostre o caminho a seguir 
e vos proteja ao percorrê-lo. E 
abençoe-vos Deus benigno e fon-
te de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

A. Amém. 
P. Anunciai a todos as palavras de 

vida eterna de Nosso Senhor Je-
sus Cristo; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 
                          
 “Sempre tereis pobres entre vós” 

(Mc 14, 7)... permanece de pé 
uma questão, nada óbvia: Como 
se pode dar uma resposta palpável 
aos milhões de pobres que tantas 
vezes, como resposta, só encon-
tram a indiferença, quando não a 
aversão? Qual caminho de justiça 
é necessário percorrer para que as 
desigualdades sociais possam ser 
superadas e seja restituída a digni-
dade humana tão frequentemente 
espezinhada? Um estilo de vida in-
dividualista é cúmplice na geração 
da pobreza e, muitas vezes, descar-
rega sobre os pobres toda a respon-
sabilidade da sua condição. Mas a 
pobreza não é fruto do destino; é 
consequência do egoísmo. Portanto 
é decisivo dar vida a processos de 
desenvolvimento onde se valori-
zem as capacidades de todos... Há 
muitas pobrezas dos “ricos” que 
poderiam ser curadas pela riqueza 
dos “pobres”, bastando para isso 

encontrarem-se e conhecerem-se. 
Ninguém é tão pobre que não possa 
dar algo de si na reciprocidade. ... 
Os pobres ensinam-nos frequente-
mente a solidariedade e a partilha. 
É verdade que são pessoas a quem 
falta algo e por vezes até muito, se 
não mesmo o necessário; mas não 
falta tudo, porque conservam a dig-
nidade de filhos de Deus que nada 
e ninguém lhes pode tirar. (Papa 
Francisco, Mensagem para o V Dia 
Mundial dos Pobres”)

Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, Sto. Alberto Magno: 

1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; 
Sl 118(119); Lc 18,35-43; dia 16, 
3ªf, Sta. Margarida da Escócia; 
Sta. Gertrudes: 2Mc 6,18-31; Sl 
3,2-3.4-5.6-7(R.6b); Lc 19,1-10; 
dia 17, 4ªf, Sta. Isabel da Hun-
gria: 2Mc 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 
19,11-28; dia 18, 5ªf, Dedicação 
da Basílica de S. Pedro e S. Paulo: 
1Mc 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19.41-
44; ou prs. da memória: At 28,11-
16.30-31; Sl 97(98); Mt 14,22-33; 
dia 19, 6ªf, Ss. Roque González, 
Afonso Rodrigues e João del Cas-
tillo: 1Mc 4,36-37.52-59; Cânt.: 
1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd 
(R13b); Lc 19,45-48; dia 20, sáb.: 
1Mc 6,1-13; Sl 9A(9) (R.cf. 15a); 
Lc 20,27-40; dia 21 dom.: NOS-
SO SENHOR JESUS CRISTO 
REI DO UNIVERSO: Dn 7,13-
14; Sl 92(93); Ap 1,5-8; Jo 18,33b-
37; (“Eu sou o rei”); 34º DTC-B

Lembretes:
- Segunda-feira - Proclamação da 

República. 
- De segunda a quarta-feira, Encon-

tro Regional de Presbíteros, no 
Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei (CECREI), São Leopoldo com 
a presença de Dom Adimir como 
Bispo referencial da Comissão.

 Terça-feira, 08h30, retiro da Cári-
tas, no Seminário; 19h, reunião da 
Área Pastoral de Getúlio Vargas, 
em Capo-Erê.

- Sábado, 19h, Dom Adimir, missa 
e crismas na igreja N. Sra. das Do-
res, Capoerê.

21 – Solenidade de Nosso Senhor 
Cristo Rei do Universo.
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)

Comunhão
Anim.: A comunhão eucarística 

nos revigora na caminhada para a 
eternidade feliz, para a qual leva-
remos aquilo que não passa e que 
tivermos cultivado nesta vida. 

A. (Nº 473) 1. A mesa tão grande 
e vazia de amor e de paz, de paz! 
Onde há o luxo de alguns, ale-
gria não há jamais! A mesa da 
eucaristia nos quer ensinar, a, a, 
que a ordem de Deus, nosso Pai, 
é o pão partilhar.

Ref. Pão em todas as mesas, da 
páscoa a nova certeza: /:a festa 
haverá e o povo a cantar, ale-
luia!:/

2. As forças da morte: a injus-
tiça e a ganância de ter, de ter. 
Agindo naqueles que impedem 
ao pobre viver, viver. Sem terra, 
trabalho e comida, a vida não 
há, não há. Quem deixa assim e 
não age, a festa não vai celebrar.

3. Irmãos, companheiros na luta, 
vamos dar as mãos, as mãos. Na 
grande corrente do amor na fe-
liz comunhão, irmãos! Unindo a 
peleja e a certeza, vamos cons-
truir aqui

Na terra o projeto de Deus: todo 
o povo a sorrir!

4. Que em todas as mesas de po-
bre, haja festa de pão, de pão. E 
as mesas dos ricos, vazias, sem 
concentração de pão! Busque-
mos aqui nesta mesa do pão re-
dentor do céu.

A força e a esperança que faz 
todo o povo ser Deus!

5. Bendito o Ressuscitado, Jesus 
vencedor, ô, ô, no pão partilha-
do, a presença ele nos deixou, 
deixou! Bendita é a vida nasci-
da de quem se arriscou, ô, ô, na 
luta pra ver triunfar neste mun-
do o amor.

P. OREMOS! Tendo recebido em 
comunhão o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, concedei, 
ó Deus, possa esta Eucaristia 
que ele mandou celebrar em 
sua memória fazer-nos crescer 
em caridade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 



1. RITOS 
INICIAIS

 A. (Nº 600) 1. 
Nossa fé no 
mesmo Deus 
nos reuniu./ 

Seu amor em Jesus Cristo nos 
uniu./ Em Jesus de Nazaré so-
mos irmãos,/ o mundo inteiro 
nos chama de Cristãos./ Relem-
brando aquilo que Jesus pe-
diu/ que soubéssemos viver no 
seu amor,/ reunimos nesta ceia 
de amizade,/ a comunidade do 
povo do Senhor.

Ref. /:Somos cidadãos do Reino,/ 
do reino de Jesus de Nazaré.:/

2. Ao redor da mesa santa do Se-
nhor/ nossa gente se faz povo 
por amor./ Em Jesus de Nazaré 
somos irmãos/ e carregamos a 
história em nossas mãos./ Cada 
vez que oferecemos vinho e pão/ 
que se tornam nosso ponto de 
união,/ revivemos num momen-
to de unidade/ a eternidade da 
nossa religião.

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

A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Cristo, Rei 

do Universo, que anuncia o reino 
do serviço, do amor, da justiça e 
da paz, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Neste último domingo do 
Ano Litúrgico, dia dos leigos e lei-
gas no Brasil, início da Campanha 
para a Evangelização, proclama-
mos Cristo nosso Rei e Senhor, re-
novando o compromisso de anun-
ciar e testemunhar seu reino de 
amor, justiça e verdade; reino que 
liberta e inclui; que não oprime e 
exclui como os reinos deste mundo. 

P. ( ... Dia nacional dos leigos e lei-
gas no Brasil / Início da Campa-
nha para a Evangelização – “Ide, 
sem medo, para servir!” / Dia 
Nacional e Universal de Ação de 
Graças, quinta-feira / ....)

Ato penitencial 
P. Em Cristo, Rei pelo serviço e 

pelo testemunho da verdade, que 
nos trouxe a bênção da vida, per-
dida pelo pecado, abramos o co-
ração ao arrependimento para 
alcançarmos o perdão de nossas 
faltas e a força de sermos sal, luz 
e fermento na realização de seu 
Reino. (Pausa)

L. Senhor, Rei do Universo, que 
conduzis a nossa história, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, Testemunha fiel, que nos 

lavastes de nossos pecados, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, rei pacífico, que, com a 

força do Pai, nos libertais dos ma-
les que nos afligem, tente piedade 
de nós.

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

Glória
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas 

alturas!
A. E paz na terra aos homens por 

Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus, Deus 

Pai todo poderoso:
B. Nós vos louvamos, nós vos 

bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos.

A. nós vos damos graças por vos-
sa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito de Deus.

B. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai, tende piedade 

de nós! A. Vós que tiras o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súpli-
ca, tende piedade de nós.

B. Só vós sois o santo, só vós o 
Senhor, só vós o altíssimo, Jesus 
Cristo Salvador.

A. Com o Espírito Santo, na gló-
ria de Deus Pai.

A+B. Com o Espírito Santo na 
glória de Deus Pai. Amem!

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que dispusestes res-
taurar todas as coisas no vosso 
amado Filho, Rei do universo, 
fazei que todas as criaturas, li-
bertas da escravidão e servindo 
à vossa majestade, vos glorifi-
quem eternamente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 34º DTC-

-B, solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Rei do Universo, 
Paulinas-Paulus, p. 680-682)

Anim. A realeza de Cristo se ma-
nifesta no serviço ao Pai e aos 
irmãos e seu reino é de amor e 
justiça, diferente dos reinos deste 
mundo. 

1ª Leitura: Dn 7,13-14 
L. Leitura da profecia de Daniel.
“Continuei insistindo na visão no-

turna, e eis que, entre as nuvens 
do céu, vinha um como filho de 
homem, aproximando-se do An-
cião de muitos dias, e foi condu-
zido à sua presença. Foram-lhe 
dados poder, glória e realeza, e 
todos os povos, nações e línguas 
o serviam: seu poder é um poder 
eterno que não lhe será tirado, e 
seu reino, um reino que não se 
dissolverá”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 34º DTC-B, solenidade de J. Cristo Rei do Universo - 21.11.2021
- Cristo Rei-Servo Sofredor, Senhor do tempo e da história, princípio e fim de tudo e de todos 
- Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas
- Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir”
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: BRANCO     Ano 43 - Nº 2544     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Salmo: Sl 92(93)
S. Deus é Rei e se vestiu de majes-

tade, glória ao Senhor!
A. Deus é Rei e se vestiu de ma-

jestade, glória ao Senhor!
S. 1. Deus é Rei e se vestiu de ma-

jestade, / revestiu-se de poder e de 
esplendor! 

2. Vós firmastes o universo inaba-
lável, / vós firmastes vosso trono, 
desde a origem, / desde sempre, ó 
Senhor, vós existis. 

3. Verdadeiros são os vossos teste-
munhos, / refulge a santidade em 
vossa casa, / pelos séculos dos sé-
culos, Senhor! 

2ª Leitura: Ap 1,5-8 
L. Leitura do Livro do Apocalipse.
Jesus Cristo é a testemunha fiel, 

o primeiro a ressuscitar dentre 
os mortos, o soberano dos reis 
da terra. A Jesus, que nos ama, 
que por seu sangue nos libertou 
dos nossos pecados e que fez de 
nós um reino, sacerdotes para 
seu Deus e Pai, a ele a glória e 
o poder, em eternidade. Amém.  
Olhai! Ele vem com as nuvens, 
e todos os olhos o verão, também 
aqueles que o traspassaram. To-
das as tribos da terra baterão no 
peito por causa dele. Sim. Amém! 
“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o 
Senhor Deus, “aquele que é, que 
era e que vem, o Todo-poderoso”. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 18,33b-37 
 A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. É bendito aquele que vem vin-

do, que vem vindo em nome do 
Senhor, e o Reino que vem, seja 
bendito, ao que vem e a seu Rei-
no, o louvor!

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

Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Pilatos cha-

mou Jesus e perguntou-lhe: “Tu 
és o rei dos judeus?” Jesus res-
pondeu: “Estás dizendo isto por 
ti mesmo, ou outros te disseram 

isto de mim?” Pilatos falou: “Por 
acaso, sou judeu? O teu povo e os 
sumos sacerdotes te entregaram a 
mim. Que fizeste?” Jesus respon-
deu: “O meu reino não é deste 
mundo. Se o meu reino fosse deste 
mundo, os meus guardas lutariam 
para que eu não fosse entregue 
aos judeus. Mas o meu reino não 
é daqui”.  Pilatos disse a Jesus: 
“Então tu és rei?” Jesus respon-
deu: “tu o dizes: eu sou rei. Eu 
nasci e vim ao mundo para isto: 
para dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade es-
cuta a minha voz”. - Palavra da 
Salvação. 

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./

Preces dos fiéis
P. Sem a graça divina, não podere-

mos servir a Cristo, nosso Rei e 
Senhor. Confiantes, apresentemos 
nossas preces a Deus Pai. 

A. Acolhei nosso pedido, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja ilumine sem-

pre a humanidade com a luz da 
vossa verdade, nós vos pedimos:

2. Para que os leigos e leigas anun-
ciem vossa Palavra com renova-
do ardor nos ambientes em que 
atuam e a testemunhem com vigor 
sempre mais transformador, nós 
vos pedimos:

3. Para que possamos cultivar 
imensa gratidão pelos dons que 
nos concedeis e pelo bem recebi-
do de nossos irmãos e irmãs, nós 
vos pedimos: 

4. Para que todas as pessoas em 
cargos públicos os exerçam a 
exemplo de Cristo, Rei-Servidor, 
nós vos pedimos:  

5. Para que todos favoreçam sempre 
a harmonia e a boa convivência nas 
famílias, nas comunidades e em 
toda a sociedade, superando qual-
quer conflito, nós vos pedimos: 

6. Para que nunca falte a confiança 
em vós a quem passa por prova-
ções maiores, especialmente em 
consequência da pandemia, nós 
vos pedimos:

7. ...
P. Ó Deus, que nos enviastes 

vosso Filho para anunciar-nos o 
Reino da Justiça e da Verdade, 
fazei-nos reconhecê-lo e servi-
-lo em nossos irmãos e irmãs, 
sobretudo nos mais necessita-
dos. Por Cristo, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus, em 

nosso rito de oferta, as atividades 
desenvolvidas pelos leigos e lei-
gas em sua atuação nas comuni-
dades e na sociedade. 

A. (Nº 448) Ref. No teu altar, Se-
nhor, coloco a minha vida em 
oração.

1. A alegria de te amar e ser ama-
do quero em tuas mãos depositar.

2. O desejo de ser bom e generoso 
faz-me viver com mais amor.

3. Os amigos que me deste e que 
são teus, tudo entrego a ti, Senhor.

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

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

P. Oferecendo-vos estes dons que 
nos reconciliam convosco, nós 
vos pedimos, ó Deus, que o vosso 
próprio Filho conceda paz e união 
a todos os povos. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 



Oração Eucarística V 
(Missal, p. 496)

Pref.: “Cristo, rei do universo” 
(Missal, p. 384-385)

P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-po-
deroso. Com óleo de exultação, 
consagrastes sacerdote eterno e 
rei do universo vosso Filho úni-
co, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
Ele, oferecendo-se na cruz, vítima 
pura e pacífica, realizou a reden-
ção da humanidade. Submetendo 
ao seu poder toda criatura, entre-
gará à vossa infinita majestade um 
reino eterno e universal: reino da 
verdade e da vida, reino da santi-
dade e da graça, reino da justiça, 
do amor e da paz. Por essa razão, 
hoje e sempre, nós nos unimos 
aos anjos e arcanjos, aos queru-
bins e serafins, e a toda a milícia 
celeste cantando a uma só voz:

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

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

P. 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 re-

unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
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, o Senhor do Reino, 

nos convida para a Eucaristia, na 
qual antecipa o banquete em seu 
Reino eterno para todos os que, 
como Ele, testemunham a verdade.

A. (Nº 606) Ref. O Filho do Ho-
mem virá, virá, / na sua glória 
virá, virá, Para julgar, virá, 
virá, / todos os povos e reinará!

1. Falou Deus, o Senhor, chamou 
a terra, do nascente ao poente 
a convocou. /:Deus refulge em 
Sião, beleza plena, não se cala 
ante nós que ele chamou.:/

2. “Reuni, na minha frente, os 
meus eleitos, que a aliança sela-
ram, ante o altar”. /:Testemunho 
será o próprio céu, porque Deus, 
ele mesmo, vai julgar.:/

3. Eu não vim criticar teus sacrifí-
cios, estão diante de mim teus ho-
locaustos. /:Não preciso do gado 
de teus campos, nem dos muitos 
carneiros de teus pastos.:/

4. Se tu vês um ladrão, foges com 
ele e com os grupos de adúlte-
ros te juntas. /:Tua boca utilizas 
para o mal. tramam os lábios as 
fraudes que são muitas.:/

5. Faze a Deus sacrifício de lou-
vor, cumpre os votos que a ele tu 
fizeste. /:Vem, me invoca na hora 
das angústias, eu virei te livrar 
do que sofreste.:/

P. OREMOS! Alimentados pelo 
pão da imortalidade, nos vos 
pedimos, ó Deus, que, glorian-
do-nos de obedecer na terra 
aos mandamentos de Cristo, 
Rei do universo, possamos 
viver com ele eternamente no 
reino dos céus. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém. 
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4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)

Anim. Servidores do Reino, como 
Cristo, devemos abraçar o serviço 
humilde do amor e testemunhar 
a verdade que liberta e dá a vida. 
Ele estará sempre conosco.

A. (Nº 608) Jesus Cristo é o Se-
nhor, o Senhor, o Senhor. Jesus 
Cristo é o Senhor. Glória a ti, 
Senhor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos li-

vre sempre de toda adversidade 
e derrame sobre vós as suas bên-
çãos. / A. Amém. 

P. Torne os vossos corações aten-
tos à sua palavra, a fim de que 
transbordeis de alegria divina. / 
A. Amém. 

P. Assim, abraçando o bem e a jus-
tiça, possais correr sempre pelo 
caminho dos mandamentos divi-
nos e tornar-vos co-herdeiros dos 
Santos. / A. Amém.

P. Abençoe-vos Deus Criador e 
Providente, Pai e Filho e Espírito 
Santo. / A. Amém. 

P. Proclamai a todos que Jesus 
Cristo é o Senhor, Rei do Uni-
verso; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Seg.-feira, 20h, reunião da equi-

pe de Past. Voc., na sede paro-
quial de Barão de Cotegipe. 

- Terça-feira, 13h30, no Centro 
Dioc. reunião da Cáritas para to-
das as Paróquias.  

- Quinta-feira – Dia Nacional e 
Universal de Ação de Graças – 
08h, Dom Adimir, reunião na 
URI.

- Sábado, 08h30, reunião do Con-
selho Dioc. no da Ação Evange-
lizadora, no Seminário de Fáti-
ma; das 08h às 16h, encontro de 
preparação final dos candidatos 
ao diaconato permanente, no 
Centro Dioc. 

- Domingo – 1º do Advento C – 
Campanha para a Ev. - Ide, sem 
medo, para servir – Coleta, 11 e 
12 de dezembro.

Leituras da semana:
dia 22, 2ªf, Sta. Cecília. Dn 1,1-

6.8-20; Cânt.: 3,52.53-54.55.56-
57 (R.52b); Lc 21,1-4; dia 23, 
3ªf, S. Clemente I -  S. Colum-
bano: Dn 2,31-45; Cânt.: Dn. 
3,57-59.60-61 (R. cf. 59b); Lc 
21,5-11; dia 24, 4ªf, Sto. André 
Dung-Lac e Comps: Dn 5,1-
6.13-14.16-17.23-28; Cânt.: 
Dn. 3; Lc 21,12-19; dia 25, 5ªf, 
Sta. Catarina de Alexandria: Dn 
6,12-28; Cânt.: Dn. 3,68-70.71-
72.73-74 (R.59b); Lc 21,20-28; 
dia 26, 6ªf: Dn. 7,2-14; Cânt.: 
Dn 3,75-77.78-79.80-81 (R. 
59b ); Lc 21,29-33; dia 27, 
sáb.: Dn,7-15-27; Cânt.: Dn. 
3,82-83.84-85.86-87 (R.59b); 
Lc 21,34-36; dia 28. dom.: Jr 
33,14-16; Sl 24(25); 1Ts 3,12-
4,2; Lc 21,25-28.34-36; (Fim do 
mundo); 1º Advento

Uma Campanha
para a Evangelização

(do seu texto-base)
5. ... Desde 1998, a CNBB promove 

a Campanha para a Evangelização. 
Um dos seus grandes objetivos é des-
pertar os fiéis para o compromisso 
evangelizador e para a corresponsa-
bilidade pelo sustento das atividades 
pastorais e evangelizadoras da Igre-
ja no Brasil. Uma colaboração que 
repercute em cada comunidade por 
meio de um gesto concreto: a coleta 
para a Evangelização, realizada todos 
os anos no 3º Domingo do Advento 
que, neste ano, será no fim de semana 
dos dias 11 e 12 de dezembro.

6.  Despertando o compromisso evan-
gelizador em cada fiel e promoven-
do uma coleta em âmbito nacional, 
a Campanha para a Evangelização 
destina os seus recursos para a dina-
mização e manutenção dos 19 Re-
gionais da CNBB visando à execu-
ção das atividades evangelizadoras, 
programadas a partir das Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil. Diversos Regionais 
desenvolvem atividades missionárias 
além-fronteiras, com apoio a diversas 
pastorais, serviços, organismos e mo-
vimentos. Um permanente serviço 
evangelizador no qual cada membro 
do Povo de Deus participa de forma 
direta. A Evangelização precisa con-

tar com a generosidade de muitos que 
ajudem com os bens que possuem e 
ofereçam a força do apoio fraterno 
que anima e renova a vida comunitá-
ria. Trata-se de mobilizar a solidarie-
dade na Evangelização. No entanto, a 
Campanha para a Evangelização não 
se resume só à coleta de recursos: a 
oração, o envolvimento e o acompa-
nhamento das iniciativas evangeliza-
doras da Igreja são de suma impor-
tância. É viver a alegria de ser Igreja 
missionária em saída, a serviço do 
Evangelho da vida! 

7.  Participar significa, primeiramente, 
dispor-se a ser evangelizado e evan-
gelizar.  Sem um encontro pessoal 
com Jesus Cristo, este caminho não 
se constrói. Quem está em verdadeiro 
processo de evangelização também 
se torna evangelizador. A experiência 
do encontro vital com o Senhor mo-
difica a vida da pessoa e a impulsiona 
a anunciar a outro este feliz encon-
tro: conhecer Jesus Cristo é a nossa 
alegria. Anunciá-lo é a nossa missão. 
Ser fraterno e solidário na evangeli-
zação é perceber as necessidades da 
própria comunidade e fazer algo de 
concreto por ela: ofertar os dons e ta-
lentos, cuidar da animação litúrgica, 
servir por meio da catequese, dedi-
car-se ao cuidado dos pobres, como 
também oferecer sua colaboração 
financeira, seja por meio do dízimo, 
seja por meio da participação de ini-
ciativas em âmbito nacional como a 
Ação solidária emergencial “É tempo 
de cuidar”.  

8. Do total arrecadado, 45% perma-
necem na própria Diocese, 20% são 
destinados aos Regionais da CNBB 
e 35% são destinados à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil. Os re-
cursos da Coleta para a Evangelização 
garantem que a Igreja no Brasil dê con-
tinuidade ao anúncio e testemunho do 
Evangelho desde as áreas missionárias 
até às periferias das grandes cidades, 
passando pelas ações pastorais e pela 
articulação das comunidades eclesiais 
missionárias, além de contribuir para a 
manutenção da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. Com isso, segue 
o exemplo das primeiras comunida-
des, às quais São Paulo recomendava 
que aqueles que têm “se enriqueçam 
de boas obras, deem com prodigalida-
de, repartam com os demais” ( 1Tm 
6,1; 2Cor 8,12). 



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 9) Ref. 
Ouve-se na 
terra um gri-
to, / do povo 
um grande cla-
mor: Senhor, 

abre os céus, / que as nuvens 
chovam o Salvador!

1. É o nosso canto de amor e espe-
rança, / que toda a terra proclama 
também. E a nossa voz não se 
cansa: / Vem, Senhor Jesus, vem!

2. É um só canto de amor e espe-
rança / que a terra mãe germinado 
contém. A ti, Senhor, nós clama-
mos: / Vem, Senhor Jesus, vem!

3. Mesmo se as guerras destroem 
a terra / pondo em perigo a paz 
e o bem, que a nossa voz não se 
canse: / Vem, Senhor Jesus, vem!

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

A. Amém.
P. O Senhor que sempre confirma 

nossa esperança de vida plena e 
nos renova com seus dons, pela 
força do Espírito Santo, em nossa 
fé, esteja convosco.

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

Bênção da Coroa do Advento 
P. Um dos símbolos que nos aju-

dam a viver o espírito deste tempo 
é a coroa do Advento. Suas velas 
acesas progressivamente motivam 
nosso crescimento na preparação 
do nascimento de Cristo, a grande 
LUZ da humanidade. Invoque-
mos a bênção de Deus sobre ela 
e a graça de vivermos vigilantes 
este precioso tempo (pausa). 

P. Nós vos bendizemos, ó Deus de 
infinita misericórdia, porque nos 
enviais vosso Filho Unigênito 
para ser nosso Salvador, a quem 

queremos acolher de coração 
aberto. Aben†çoai esta coroa do 
Advento, sinal de preparação ao 
Natal que se aproxima. Concedei 
que a cada semana cultivemos a 
fé viva, a esperança firme e a cari-
dade generosa, para oferecermos 
digna acolhida a Cristo, luz que 
ilumina todos os povos. Pelo mes-
mo Cristo, nosso Senhor, que vive 
convosco na unidade do Espírito 
Santo.  

A. Amém.
(Enquanto alguém acende a 1ª vela 

[verde, esperança, cristãos espe-
rando 2ª vinda de Cristo] todos 
podem cantar).

A. (Nº 5) 1. Uma vela se acende 
/ no caminho a iluminar./ Pre-
paremos nossa casa: / é Jesus 
quem vai chegar.

Ref.: /:No Advento a tua vinda 
nós queremos preparar./ Vem, 
Senhor, que é teu natal,/ vem 
nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

Anim.: Iniciamos um novo ano 
litúrgico, o Advento, que nos re-
corda a vinda de Cristo no fim dos 
tempos e nos convida a preparar 
a solenidade anual de seu nasci-
mento.  Entramos na preparação 
do Natal com a Campanha da 
Evangelização em andamento, 
propondo-nos com firmeza: “Ide, 
sem medo, para servir”.  

P. (.... início de novo Ano Litúrgico 
que não coincide com o ano civil 
– Campanha para a Evangeliza-
ção –/ encontros e celebrações do 
Regional Sul 3 da CNBB – “Não 
tenhais med” / Dia de oração pe-
las vocações e da partilha / en-
contro dos bispos do Rio Grande 
do Sul, de segunda a quarta-feira, 
em Passo Fundo / dia de combate 

à AIDS e ao preconceito aos por-
tadores do vírus, quarta-feira / ...)

Ato penitencial
P. Lembrando a vinda de Cristo 

no fim dos tempos e em todos os 
dias em nossa vida, a liturgia nos 
convoca a vivermos intensamen-
te nossos compromissos em cada 
momento e em cada realidade. 
Peçamos perdão por nem sempre 
estarmos atentos aos apelos de 
Deus, deixando de realizá-los.

S. (Nº 697) Senhor, que na água 
e no Espírito nos regenerastes à 
vossa imagem, tende piedade de 
nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que enviais o vosso Espí-

rito para criar em nós um coração 
novo, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos tornais partici-

pantes do vosso corpo e do vosso 
sangue, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
 P. Deus, Pai benigno e amoroso...
A. Amém. 
P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-
roso, concedei a vossos fiéis o 
ardente desejo de possuir o rei-
no celeste, para que, acorrendo 
com as nossas boas obras ao 
encontro do Cristo que vem, 
sejamos reunidos à sua direi-
ta na comunidade dos justos. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. Adv. 

C, Paulinas-Paulus, p. 687-689)
Anim. Na vigilância ativa, estar 

preparados para a vinda do Se-
nhor agora e no fim dos tempos, 
caminhando na esperança “até 
que Ele venha”.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 1º Domingo do Advento/Ano C – 28.11.2021

- No tempo do Advento, rever o foco da vida para acolher o Senhor que vem a nós
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Campanha para a Evangelização – Ide, sem medo, para servir
- Subsídio de Natal do Regional Sul 3 da CNBB: Não tenhais medo
Cor litúrgica: ROXO     Ano 43 - Nº 2540     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



1ª Leitura: Jr 33,14-16 
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias. 
Eis que virão dias, diz o Senhor, 

em que farei cumprir a promes-
sa de bens futuros para a casa 
de Israel e para a casa de Judá. 
Naqueles dias, naquele tempo, 
farei brotar de Davi a semente 
da justiça, que fará valer a lei e 
a justiça na terra. Naqueles dias, 
Judá será salvo e Jerusalém terá 
uma população confiante; este é 
o nome que servirá para desig-
ná-la: ‘O Senhor é a nossa Justi-
ça’”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 24(25)
S. Senhor, meu Deus, a Vós elevo a 

minha alma!
A. Senhor, meu Deus, a Vós elevo 

a minha alma!
S. 1. - Mostrai-me, ó Senhor, vossos 

caminhos,* e fazei-me conhecer a 
vossa estrada! - Vossa verdade me 
oriente e me conduza,* porque 
sois o Deus da minha salvação!

2. - O Senhor é piedade e retidão,* 
e reconduz ao bom caminho os 
pecadores.  - Ele dirige os humil-
des na justiça,* e aos pobres ele 
ensina o seu caminho.

3. - Verdade e amor são os cami-
nhos do Senhor* para quem guar-
da sua Aliança e seus preceitos. - 
O Senhor se torna íntimo aos que 
o temem* e lhes dá a conhecer sua 
Aliança. 

2ª Leitura: 1Ts 3,12–4,2 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Tessalonicenses. 
Irmãos:
O Senhor vos conceda que o amor 

entre vós e para com todos au-
mente e transborde sempre mais, 
a exemplo do amor que temos 
por vós. Que assim ele confirme 
os vossos corações numa san-
tidade sem defeito aos olhos de 
Deus, nosso Pai, no dia da vinda 
de nosso Senhor Jesus, com to-
dos os seus santos. Enfim, meus 
irmãos, eis o que vos pedimos 
e exortamos no Senhor Jesus: 
Aprendestes de nós como deveis 
viver para agradar a Deus, e já 

estais vivendo assim. Fazei pro-
gressos ainda maiores! Conhe-
ceis, de fato, as instruções que 
temos dado em nome do Senhor 
Jesus.  - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 21,25-28.34-36 
A. (Nº 725) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia.:/
S. É preciso vigiar e ficar de pron-

tidão. Em que dia o Senhor há de 
vir? Não sabeis não!

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

Jesus Cristo segundo Lucas.
L. Glória a Vós, Senhor!
P. Naquele tempo disse Jesus a seus 

discípulos: “Haverá sinais no sol, 
na lua e nas estrelas. Na terra, as 
nações ficarão angustiadas, com 
pavor do barulho do mar e das 
ondas. Os homens vão desmaiar 
de medo, só em pensar no que vai 
acontecer, porque as forças do céu 
serão abaladas. Então eles verão 
o Filho do Homem, vindo numa 
nuvem com grande poder e glória. 
Quando estas coisas começarem a 
acontecer, levantai-vos e erguei a 
cabeça, porque a vossa libertação 
está próxima. Tomai cuidado para 
que vossos corações não fiquem 
insensíveis por causa da gula, da 
embriaguez e das preocupações da 
vida, e esse dia não caia de repente 
sobre vós; pois esse dia cairá como 
uma armadilha sobre os habitan-
tes de toda a terra. Portanto, ficai 
atentos e orai a todo momento, a 
fim de terdes força para escapar de 
tudo o que deve acontecer e para 
ficardes em pé diante do Filho do 
Homem”.  - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

Preces dos fiéis
P. Dirijamos nossas preces a Deus 

pedindo sua ajuda para percorrer 
com alegria e muitos frutos os ca-
minhos de conversão e vida em 
Cristo, neste Advento.

A. Vinde, Senhor, e atendei-nos
L. 1. Para que a Igreja anuncie com 

renovado ardor a Vossa Palavra de 
esperança e de misericórdia, aju-
dando a humanidade a viver rela-
ções fraternas, nós vos pedimos: 

2. Para sermos solidários com os 
que enfrentam provações, espe-
cialmente em consequência da 
Covid-19, da AIDS e outros vírus, 
nós vos pedimos:

3. Para vivermos o pedido da Cam-
panha para a Evangelização de 
servir com toda a disposição e 
participarmos da missão da Igreja, 
nós vos pedimos: 

4. Para participarmos ativamente 
dos encontros de preparação ao 
Natal e assim fortalecermos nos-
sas famílias e comunidades, nós 
vos pedimos: 

5. Pelos Bispos do nosso Estado, a 
fim de que seu encontro de segun-
da a quarta-feira os revigore em 
seu ministério pastoral, nós vos 
pedimos. 

6. ...
P. Em comunhão com a Igreja Cató-

lica no Brasil, rezemos a oração da 
Campanha para a Evangelização: 
Bendito sois, Deus da vida, auxílio 
dos pobres e vulneráveis, amparo 
daqueles que esperam em vós.

A. Ajudai-nos a testemunhar a 
alegria da evangelização, em 
meio aos desafios do tempo pre-
sente.



P. Batizados e enviados para anun-
ciar a Palavra, 

A. cuidar da vida e evangelizar os 
pobres, vivendo em comunida-
des eclesiais missionárias, que-
remos renovar nossa responsa-
bilidade com a missão da Igreja.

P. Renovai nossa esperança, 
A. fortalecei nosso chamado, en-

viai-nos em missão.
P. Por Jesus Cristo, na força do Es-

pírito Santo. 
A. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim. A Deus, que nos deu a mis-

são de cuidar da sua obra criado-
ra, apresentemos os frutos do nos-
so trabalho e nossa disposição de 
preparar-nos bem para o Natal.

A. (Nº 35) Ref. Que poderemos ao 
Senhor apresentar Quando seu 
Filho de presente Ele nos dá?

1. O infinito do universo e o sorriso 
das crianças, Nossas lutas e ale-
grias, nossas dores e esperanças.

2. Toda a flor que desabrocha, toda 
a lágrima que cai, O clamor dos 
pequeninos, todo riso e todo ‘ai’.

3. Nossos campos que florescem, o 
suor de nossas mãos, E o traba-
lho do operário que do trigo faz 
o pão.

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. Recebei, ó Deus, estas oferendas 
que escolhemos entre os dons que 
nos destes, e o alimento que hoje 
concedeis à nossa devoção tor-
ne-se prêmio da redenção eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.   

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio do Advento IA 
Cristo, Senhor e Juiz da História

(Missal, p. 407)
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, princípio e fim de 

todas as coisas. Vós preferistes 
ocultar o dia e a hora em que Cris-
to, vosso Filho, Senhor e Juiz da 
História, aparecerá nas nuvens do 
céu, revestido de poder e majes-
tade. Naquele tremendo e glorio-
so dia, passará o mundo presente 
e surgirá novo céu e nova terra. 
Agora e em todos os tempos, ele 
vem ao nosso encontro, presente 
em cada pessoa humana, para que 
o acolhamos na fé e o testemunhe-
mos na caridade, enquanto espera-
mos a feliz realização de seu Rei-
no. Por isso, certos de sua vinda 
gloriosa, unidos aos anjos, vossos 
mensageiros, vos louvamos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

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

P. 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 re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

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

A. Amém. 
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Rito de Comunhão 
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr. do pão)

Comunhão
Anim.: Caminhando na esperança 

e na vigilância, com nossa partici-
pação na realização plena das pro-
messas de Deus, contamos com o 
alimento do Pão do Altar.

A. (Nº 44) 1. As colinas vão ser 
abaixadas, / os caminhos vão ter 
mais fulgor. O Senhor quer as 
vidas ornadas / para a festa da 
vida e do amor.

Ref. Vem, Senhor! Vem salvar 
teu povo, / Deus-Conosco, Ema-
nuel! Neste pão, um mundo 
novo / quer teu povo, Deus fiel!

2. Vão brotar em desertos mil fontes, 
/ que canteiros de paz vão regar. 
Também vidas sem luz de horizon-
tes / na luz viva do céu vão brilhar.

3. Nosso Deus vem plantar a jus-
tiça / neste mundo de sonhos tão 
vãos E banir para sempre a co-
biça / que destrói sempre a vida 
de irmãos.

4. Nos impérios de morte reinan-
do, / só gerando caminhos de dor,

O Senhor quer a vida ostentando / 
o troféu sempre eterno do amor.

5. A chegada de Deus aguardando, 
/ eis um povo em caminhos de luz 
E com ele o Senhor caminhando 
/ para a casa do Pai os conduz.

P. OREMOS! Aproveite-nos, ó 
Deus, a participação nos vos-
sos mistérios. Fazei que eles 
nos ajudem a amar desde agora 
o que é do céu e, caminhando 
entre as coisas que passam, 
abraçar as que não passam. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Os acontecimentos huma-
nos, mesmo que catastróficos, são 
apenas um sinal de que tudo passa 
e um apelo a estarmos sempre vi-
gilantes para o que é mais impor-
tante e não passa.

A. (Nº 53) Ref. /:Com as lâmpa-
das acesas te esperamos, ó Se-
nhor;/ com as lâmpadas acesas 
te esperamos ó Senhor.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.

P. Que o Deus onipotente e mise-
ricordioso vos ilumine com o ad-
vento do seu Filho, em cuja vinda 
credes e cuja volta esperais; ele 
vos torne firmes na fé, alegres na 
esperança, solícitos na caridade. E 
para viverdes bem este Advento, 
abençoe-vos Deus infinitamente 
misericordioso, Pai e o Filho e o 
Espírito Santo. /A. Amém. 

P. A esperança pela vinda do Se-
nhor vos anime no caminho da 
vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. / A. Graças a Deus. 

Não tenhais medo
- A pandemia COVID-19 trouxe 

inúmeras consequências para a 
vida de milhões de pessoas ... 
o aumento do empobrecimento 
de uma parcela da população, 
causado pela falta de trabalho. 
Realidade essa que foi em parte 
amenizada pelos gestos de amor, 
caridade e solidariedade do nos-
so querido povo, que, pela fé em 
Jesus sabe partilhar também nos 
momentos mais difíceis da vida.

Neste Advento, com alegria e espe-
rança, queremos nos preparar para 
o Natal, em família e em comu-
nidade. Não tomados pelo medo, 
mas marcados pelo “presente” do 
amor do Pai por nós. “Não temas” 
é a expressão usada por Deus para 
encorajar Maria e José, diante das 
dificuldades e preocupações en-
contradas, para cuidar da vida do 
recém-nascido e proteger a famí-
lia em meio a tantas ameaças. Ele 
também convida cada um de nós 
a comprometer-se com o cuidado 
da vida, na família e na comuni-
dade, diante das ameaças que fe-
rem a nossa dignidade de filhos e 
filhas amados de Deus. 

O Senhor Jesus é quem estende os 
braços para erguer os pecadores 
com sua misericórdia, curar os 
corações feridos com o bálsamo 
do amor, rejuvenescer a esperan-
ça dos aflitos com sua ternura, 
acalentar o coração e renovar 
as forças dos desanimados com 
a sua presença. (Da apresenta-
ção do subsídio de preparação 
ao Natal do Regional Sul 3 da 
CNBB por Dom José  Gislon)

Lembretes:
- Seg., 08h30, reunião do Cons. de 

Formadores, no Centro Dioc.
- De seg. ao meio-dia até quar-

ta-feira, reunião dos Bispos do 
Reg. Sul 3 da CNBB, RS, em 
Passo  Fundo.

- Quarta-feira – Dia Mundial de 
Luta contra a AIDS e de comba-
te ao preconceito em relação aos 
portadores do vírus HIV (vírus 
humano de imunodeficiência). 

- Sexta-feira, 19h30, Dom Adi-
mir, crismas na Comunidade de 
Floriano Peixoto, Par. Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas.

- De sexta-feira a 11, Novena em 
preparação à festa da padroeira, 
sede paroquial Sta. Luzia, Atlân-
tico, Erechim.

- Sáb. Assembleia paroquial e 
almoço de confr. na Catedral; 
18h, Dom Adimir, crismas na ig. 
Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas.

- Dom. – 2º do Advento C – Aniv. 
de ord. presb. de Dom Adimir 
(1992) – 09h, Dom Adimir, cris-
mas na ig. N. Sra. dos Navegan-
tes,  Campinas do Sul; 18h, Dom 
Adimir, crismas na ig. Imacula-
da Conceição, Getúlio Vargas.

Leituras da semana:
dia 29, 2ªf, Is 4,2-6; Sl 121(122); 

Mt 8,5-11; dia 30, 3ªf, Sto. An-
dré: Rm 10,9-18; Sl 18(19A); 
Mt 4,18-22; dia 01, 4ªf: Is 25,6-
10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37; dia 
02, 5ªf, Is 26,1-6; Sl 117(118); 
Mt 7,21.24-27; dia 03, 6ªf, S. 
Francisco Xavier: Is 29,17-24; 
Sl 26(27); Mt 9,27-31; dia 04, 
sáb., S. João Damasceno: Is 
30,19-21.23-26; Sl 146(147A); 
Mt 9,35-10,1.6-8; dia 05, dom., 
2º do Advento: Br 5,1-9; Sl 
125(126); Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-
6; (O Precursor).

Site da Diocese de Erexim: 
http://www.diocesedeerexim.org.br

notícias, artigos, informativo diocesano 
e de paróquias de cada semana, jornal 
mensal, este folheto de missa, caderno 
das celebrações dominicais da Palavra 
de Deus, no acervo digital, áudios dos 
cantos deste folheto, galeria de fotos...


