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1. RITOS
INICIAIS

A. (Nº 354) Ref. 
Eis-me aqui, 
Senhor! Eis-me 
aqui, Senhor,/ 
pra fazer tua 
vontade, pra vi-

ver do teu amor,/ pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu amor,/ 
eis-me aqui, Senhor!

1. O Senhor é o pastor que me 
conduz,/ por caminho nunca 
visto, me enviou./ Sou chamado 
a ser fermento, sal e luz./ E, por 
isso, respondi: aqui estou!

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

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

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

Jesus Cristo, que nos chama e nos 
envia a anunciá-lo nas “águas 
profundas” da nossa realidade, es-
tejam convosco. 

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

A vida na liturgia 
Anim. Reunidos neste espaço sa-

grado para celebrar a santidade 
de Deus em nossa vida, somos 
convidados a retomar com pron-
tidão o compromisso da missão 
de evangelizar, numa “Igreja em 
saída”, como nos propõe o Papa 
Francisco. 

 (... Dia de oração pelas vocações 
e da partilha / posse de padres em 
novas funções / sexta-feira. 30º 
Dia Mundial do Doente...)  

Ato penitencial
P. Pela tentação do comodismo, 

por pouco espírito missionário 

ou por buscarmos justificativa em 
nossas limitações, não atendemos 
prontamente aos apelos de Deus. 
Confiando na sua infinita miseri-
córdia, peçamos que nos perdoe.  

- Senhor, que sois a plenitude da 
graça e da verdade, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos fizestes pobre para 

nos enriquecer, tende piedade de 
nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que viestes fazer de nós 

vosso povo santo, tende piedade 
de nós.

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

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

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

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

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

4. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, /:aco-
lhei nossos pedidos, atendei nos-
so clamor.:/

5. Vós somente sois o Santo, o 
Altíssimo, o Senhor, /:com o Es-
pírito divino, de Deus Pai o es-
plendor.:/Amém!

P. OREMOS. Velai, ó Deus, sobre 
a vossa família, com incansável 
amor; e, como só confiamos na 
vossa graça, guardai-nos sob a 
vossa proteção. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA

 (Lecionário Dominical, 5º DTC-C, 
Paulinas-Paulus, p. 893-897). 

Anim. Na celebração de seu lou-
vor, Deus nos revela sua glória e 
nos dá força para avançar com de-
terminação e confiança na ampla 
missão a que nos chama.  

A. (Nº 395) Que arda como bra-
sa tua Palavra nos renova, esta 
chama que a boca proclama!

1ª Leitura: Is 6,1-2a.3-8
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
No ano da morte do rei Ozias, vi 

o Senhor sentado num trono de 
grande altura; o seu manto es-
tendia-se pelo templo. Havia se-
rafins de pé a seu lado; cada um 
tinha seis asas. Eles exclamavam 
uns para os outros: “Santo, san-
to, santo é o Senhor dos exérci-
tos; toda a terra está repleta de 
sua glória”. Ao clamor dessas 
vozes, começaram a tremer as 
portas em seus gonzos e o tem-
plo encheu-se de fumaça. Disse 
eu então: “Ai de mim, estou per-
dido! Sou apenas um homem de 
lábios impuros, mas eu vi com 
meus olhos o rei, o Senhor dos 
exércitos”.  Nisto, um dos sera-
fins voou para mim, tendo na 
mão uma brasa, que retirara do 
altar com uma tenaz, e tocou 
minha boca, dizendo: “Assim 
que isto tocou teus lábios, desa-
pareceu tua culpa, e teu pecado 
está perdoado”.  Ouvi a voz do 
Senhor que dizia: “Quem envia-
rei? Quem irá por nós?” Eu res-
pondi: “Aqui estou! Envia-me”.  
- Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.



 Salmo: Sl 137(138)
S. Vou cantar-vos ante os anjos, ó 

Senhor, / e ante o vosso templo 
vou prostrar-me. 

A. Vou cantar-vos ante os anjos, 
ó Senhor, / e ante o vosso templo 
vou prostrar-me. 

S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos 
dou graças,* porque ouvistes as 
palavras dos meus lábios! - Pe-
rante os vossos anjos vou cantar-
-vos* e ante o vosso templo vou 
prostrar-me.

2. - Eu agradeço vosso amor, vossa 
verdade,* porque fizestes muito 
mais que prometestes; - naquele 
dia em que gritei, vós me escu-
tastes* e aumentastes o vigor da 
minha alma. 

3. - Os reis de toda a terra hão de 
louvar-vos,* quando ouvirem, ó 
Senhor, vossa promessa. - Hão de 
cantar vossos caminhos e dirão:* 
“Como a glória do Senhor é gran-
diosa!”

4. - Estendereis o vosso braço em 
meu auxílio* e havereis de me 
salvar com vossa destra. - Com-
pletai em mim a obra começada;* 
ó Senhor, vossa bondade é para 
sempre! - Eu vos peço: não dei-
xeis inacabada* esta obra que fi-
zeram vossas mãos! 

2ª Leitura: 1Cor 15,1-11 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Quero lembrar-vos, irmãos, o 

evangelho que vos preguei e 
que recebestes, e no qual estais 
firmes. Por ele sois salvos, se o 
estais guardando tal qual ele vos 
foi pregado por mim. De outro 
modo, teríeis abraçado a fé em 
vão. Com efeito, transmiti-vos 
em primeiro lugar, aquilo que eu 
mesmo tinha recebido, a saber: 
que Cristo morreu por nossos 
pecados, segundo as Escrituras; 
que foi sepultado; que, ao tercei-
ro dia, ressuscitou, segundo as 
Escrituras; e que apareceu a Ce-
fas e, depois, aos Doze. Mais tar-
de, apareceu a mais de quinhen-
tos irmãos, de uma vez. Destes, 
a maioria ainda vive e alguns 
já morreram. Depois, apareceu 
a Tiago e, depois, apareceu aos 
apóstolos todos juntos. Por úl-
timo, apareceu também a mim, 

como a um abortivo. Na verdade, 
eu sou o menor dos apóstolos, 
nem mereço o nome de apósto-
lo, porque persegui a Igreja de 
Deus. É pela graça de Deus que 
eu sou o que sou. Sua graça para 
comigo não foi estéril: a prova 
é que tenho trabalhado mais do 
que os outros apóstolos - não 
propriamente eu, mas a graça de 
Deus comigo. É isso, em resumo, 
o que eu e eles temos pregado e 
é isso o que crestes. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho Lc 5,1-11
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. “Vinde após mim!” o Senhor 

lhes falou, “e vos farei pescadores 
de homens”. 

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

Jesus Cristo, segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus estava na 

margem do lago de Genesaré, e a 
multidão apertava-se ao seu re-
dor para ouvir a palavra de Deus. 
Jesus viu duas barcas paradas na 
margem do lago. Os pescadores 
haviam desembarcado e lavavam 
as redes. Subindo numa das bar-
cas, que era de Simão, pediu que 
se afastasse um pouco da mar-
gem. Depois sentou-se e, da bar-
ca, ensinava as multidões. Quan-
do acabou de falar, disse a Simão: 
“Avança para as águas mais 
profundas, e lançai vossas redes 
para a pesca”.  Simão respondeu: 
“Mestre, nós trabalhamos a noite 
inteira e nada pescamos. Mas, em 
atenção à tua palavra, vou lançar 
as redes”.  Assim fizeram, e apa-
nharam tamanha quantidade de 
peixes que as redes se rompiam. 
Então fizeram sinal aos compa-
nheiros da outra barca, para que 
viessem ajudá-los. Eles vieram, e 
encheram as duas barcas, a ponto 
de quase afundarem. Ao ver aqui-
lo, Simão Pedro atirou-se aos pés 
de Jesus, dizendo: “Senhor, afas-
ta-te de mim, porque sou um peca-
dor!” É que o espanto se apode-
rara de Simão e de todos os seus 

companheiros, por causa da pes-
ca que acabavam de fazer. Tiago e 
João, filhos de Zebedeu, que eram 
sócios de Simão, também ficaram 
espantados. Jesus, porém, disse 
a Simão: “Não tenhas medo! De 
hoje em diante tu serás pescador 
de homens”. Então levaram as 
barcas para a margem, deixaram 
tudo e seguiram a Jesus. - Pala-
vra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

dadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai./ 

S. Por ele todas as coisas foram fei-
tas./

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

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

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

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

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

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

cede do Pai e do Filho;/ e com o 
Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: 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 
T. e espero a ressurreição dos mor-

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

Amém! Amém!



Oração dos fiéis 
P. A Deus, que nos revela seu pro-

jeto de amor e nos confia a missão 
de anunciá-lo a todos, apresente-
mos nossa súplica confiante.

A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica. 
L. 1. Para que a Igreja esteja sem-

pre “em saída” para realizar sua 
missão diante dos desafios de nos-
so tempo, nós vos pedimos: 

2. Para que todos, com a graça divi-
na, sejamos zelosos na realização 
da missão a que fomos chamados, 
nós vos pedimos:

3. Para que nossas celebrações li-
túrgicas proporcionem sempre 
profunda experiência do mistério 
divino e nos revigorem na solida-
riedade com os mais necessitados, 
nós vos pedimos:

4. Para que nunca faltem a confian-
ça em Deus e a nossa solicitude 
aos doentes, lembrados especial-
mente em seu dia mundial nesta 
sexta-feira, nós vos pedimos:

5. Para que as famílias fortaleçam 
sua união e sua fé pela oração 
constante, pela leitura da Palavra 
de Deus e pela participação na ce-
lebração litúrgica da comunidade, 
nós vos pedimos:

P. Pedindo a Deus que acolha estas 
preces e o pedido de cada um e 
cada uma, rezemos a oração pelas 
vocações sacerdotais e religiosas:

A. “Senhor Jesus, que chamastes 
quem quisestes, chamai muitos 
de nós para trabalhar para Vós, 
para trabalhar convosco. Vós 
que iluminastes com vossa pala-
vra aqueles que chamastes, ilu-
minai-nos com o dom da fé em 
Vós. Vós que os amparastes nas 
dificuldades, ajudai-nos a ven-
cer as nossas dificuldades dos 
jovens de hoje. E se chamardes 
algum de nossos jovens para se 
consagrar totalmente a vós, que 
o vosso amor anime essa voca-
ção desde o seu germinar e a 
faça crescer, cada dia e perseve-
rar. Assim seja.” (João Paulo II)

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim. Com as oferendas do altar, 
apresentamos a Deus tudo o que 
conseguimos realizar com sua 
graça.

A. (Nº 431) 1. Bendito e louva-
do seja o Pai, nosso Criador: o 
pão que nós recebemos é pro-
va do seu amor! O pão que nós 
recebemos, que é prova do seu 
amor, é fruto de sua terra e do 
povo trabalhador, o fruto de sua 
terra e do povo trabalhador. Na 
missa é transformado no corpo 
do Salvador!

Ref. /:Bendito seja Deus, bendito 
seu amor, bendito seja Deus Pai 
onipotente, nosso criador.:/

2. Bendito e louvado seja o Pai, 
nosso Criador: o vinho que re-
cebemos é prova do seu amor! O 
vinho que recebemos que é pro-
va do seu amor é fruto de sua 
terra e do povo trabalhador. O 
fruto de sua terra e do povo tra-
balhador. Na missa é transfor-
mado no sangue do Salvador!

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. Senhor nosso Deus, que criastes 
o pão e o vinho para alimento da 
nossa fraqueza, concedei que se 
tornem para nós sacramento da 
vida eterna. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. circunstâncias I

Ig. a caminho da unidade
 (Missal, p. 842)

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

só voz:
A. (Nº 758/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 dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós. 

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, du-
rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
P.A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
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do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção. Olhai com bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifí-
cio pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela 
força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por 
toda a eternidade, entre os mem-
bros do vosso Filho, cujo Corpo e 
Sangue comungamos.

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

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

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada virgem Maria, 
com São José, seu esposo, com os 
apóstolos e mártires (santo do dia 
ou padroeiro) e todos os santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém!

Rito da Comunhão
 (Pai nosso/Or.da paz/Fr.do pão)
Anim.: Para avançarmos na mis-

são, Cristo nos alimenta com o 
Pão do Céu. 

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

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

2. Tu sabes tudo o que eu tenho,/ 
no meu barco não há ouro, nem 
prata,/ somente redes e meu tra-
balho.

3. Tu necessitas de mim,/ do meu 
cansaço, que a outros descan-
se;/ de amor que queira seguir 
amando.

4. Tu, pescador de outros lagos,/ 
ânsia eterna de homens que es-
peram,/ meu bom amigo que as-
sim me chamas.

P. OREMOS! Ó Deus, vós qui-
sestes que participássemos do 
mesmo pão e do mesmo cálice; 
fazei-nos viver de tal modo uni-
dos em Cristo, que tenhamos a 
alegria de produzir muitos fru-
tos para a salvação do mundo. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Como Isaías no Templo de 
Jerusalém, em cada celebração 
em nosso espaço sagrado, per-
cebemos melhor a missão a que 
Deus nos envia.

A. (Nº 843) Ref. Quero ser fiel a 
Deus respondendo à vocação, 
quero ser junto do povo um ir-
mão entre os irmãos!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para realizardes a missão a que 

vos chama de lançar as redes nas 
águas desafiadoras da realidade 
de hoje, abençoe-vos Deus benig-
no e fonte de amor, Pai, Filho e 
Espírito Santo. 

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

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Leituras da Semana:
dia 07, 2ªf: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 

131(132); Mc 6,53-56; dia 08, 
3ªf, S. Jerônimo Emiliani; San-
ta Josefina Bakhita: 1Rs 8,22-
23.27-30; Sl 83(84); Mc 7,1-
13; dia 09, 4ªf: 1Rs 10,1-10; Sl 
36(37); Mc 7,14-23; dia 10, 5ªf, 
Santa Escolástica: 1Rs 11,4-13; 
Sl 105(106); Mc 7,24-30; dia 11, 
6ªf, Nossa Senhora de Lourdes: 
1Rs 11,29-32.12,19; Sl 80(81); 
Mc 7,31-37; dia 12, sáb.: 1Rs 
12,26-32;13,33-34; Sl 105(106); 
Mc 8,1-10; dia 13 dom., 6º do 
TC-C: Jr 17,5-8; Sl 1,1-2.3.4.6; 
1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-
26 (Bem-aventuranças).

Lembretes:
- Sexta-feira, 30º Dia Mundial do 

Doente – 19h, posse do Pe. Val-
ter Girelli como Pároco e apre-
sentação do Pe. Edinaldo dos 
Santos Bruno como vigário par. 
da Par. N. Sra. dos Navegantes, 
Campinas do Sul.  

- Sábado, 18h30, posse do Pe. 
José Carlos Sala como reitor do 
Seminário e do Santuário N. Sra. 
de Fátima, Erechim. 

- Sábado e domingo, romaria de 
N. Sra. de Lurdes na Gruta, Par. 
S. Francisco de Assis, Mariano 
Moro.

- Domingo – 6º DTC-C – 09h, 
posse do Pe. Paulo César Ber-
nardi como Pároco da Par. N. 
Sra. do Rosário, Barão de Cote-
gipe.

Jesus faz superar derrotas
e desilusões

.... O maior milagre feito por Jesus 
para Simão e os demais pescado-
res desiludidos e cansados, não 
é tanto a rede cheia de peixes, 
quanto o fato de os ter ajudado 
a não ser vítimas da desilusão e 
do desencorajamento, diante das 
derrotas. Abriu-os para que se 
tornassem anunciadores e teste-
munhas da sua palavra e do reino 
de Deus. E a resposta dos discí-
pulos foi imediata e total: “De-
pois de terem reconduzido os 
barcos para terra, deixaram tudo 
e seguiram-no”. (Papa Francisco, 
oração do Angelus, 10/02/2019)



1. RITOS
INICIAIS

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

Eis-me aqui!
1. Profetas te ouviram e segui-

ram tua voz; andaram mundo 
afora e pregaram sem temor. 
Seus passos tu firmaste susten-
tando seu vigor. Profeta tu me 
chamas: Vê, Senhor, aqui estou!

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

3. Os séculos passaram, não pas-
sou, porém, tua voz, que chama 
ainda hoje, que convida a te se-
guir. Há homens e mulheres que 
te amam mais que a si. E dizem 
com firmeza: Vê, Senhor, aqui 
estou!

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

A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.

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

A vida na liturgia
Anim. Vivendo na fé, encontramos 

em Deus o vigor de nossa vida e a 
força de percorrermos o caminho 
da verdadeira felicidade, que é o 
do despojamento, da justiça, da 
fidelidade. 

P. (... a busca de todos pelo sentido 
e felicidade da vida / a experiên-
cia de sofrimento de muitos por 
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causa da doença, do desemprego, 
da situação familiar, da depressão 
/ pessoas em férias e em cursos de 
formação cristã ...). 

Ato penitencial
P. Confiando em Deus e seguindo 

seus ensinamentos, podemos ser 
como árvores perto de água cor-
rente que dão frutos abundantes.  
Reconhecendo que nem sempre 
colocamos nele a razão de nossa 
vida, peçamos seu perdão (pausa). 

- Senhor, que proclamais felizes os 
que a vós se confiam, tende pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que indicais a pobreza 

evangélica como caminho de vida 
plena, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que garantis a felicidade 

eterna a quem vos é fiel, tende 
piedade de nós. 

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

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

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

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

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

3. Vós que estais sentado à direita 
do Pai, tende piedade de nós. Só 
vós sois o Santo, só vós o Senhor, 

só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
Com o Espírito Santo na glória 
de Deus Pai. (Final) Amém!

P. OREMOS. Ó Deus, que pro-
metestes permanecer nos cora-
ções sinceros e retos, dai-nos, 
por vossa graça, viver de tal 
modo, que possais habitar em 
nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DTC-C, 

Paulinas-Paulus, p. 898-900)
Anim.: A pobreza evangélica pos-

sibilita a escolha do caminho da 
verdadeira felicidade, diferente 
daquela que o mundo propõe. 

1ª Leitura: Jr 17,5-8
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias. 
Isto diz o Senhor: “Maldito o ho-

mem que confia no homem e faz 
consistir sua força na carne hu-
mana, enquanto o seu coração se 
afasta do Senhor; como os cardos 
do deserto, ele não vê chegar a 
floração, prefere vegetar na secu-
ra do ermo, em região salobra e 
desabitada. Bendito o homem que 
confia no Senhor, cuja esperança 
é o Senhor; é como a árvore plan-
tada junto às águas, que estende 
as raízes em busca de umidade, 
por isso não teme a chegada do 
calor: sua folhagem mantém-se 
verde, não sofre míngua em tem-
po de seca e nunca deixa de dar 
frutos”.  - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 1
S. É feliz quem a Deus se confia!
A. É feliz quem a Deus se confia!
S. 1. - Feliz é todo aquele que não 

anda* conforme os conselhos dos 
perversos; - que não entra no ca-



minho dos malvados,* nem junto 
aos zombadores vai sentar-se; - 
mas encontra seu prazer na lei de 
Deus* e a medita, dia e noite, sem 
cessar. 

A. É feliz quem a Deus se confia!
2. - Eis que ele é semelhante a uma 

árvore,* que à beira da torrente 
está plantada; = ela sempre dá seus 
frutos a seu tempo,+ e jamais as 
suas folhas vão murchar.* Eis que 
tudo o que ele faz vai prosperar.

3. = Mas bem outra é a sorte dos 
perversos.+ Ao contrário, são 
iguais à palha seca* espalhada e 
dispersada pelo vento. - Pois Deus 
vigia o caminho dos eleitos,* mas 
a estrada dos malvados leva à 
morte. 

2ª Leitura: 1Cor 15,12.16-20 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Se se prega que Cristo 

ressuscitou dos mortos, como po-
dem alguns dizer entre vós que 
não há ressurreição dos mor-
tos?  Pois, se os mortos não res-
suscitam, então Cristo também 
não ressuscitou. E se Cristo não 
ressuscitou, a vossa fé não tem 
nenhum valor e ainda estais nos 
vossos pecados. Então, também 
os que morreram em Cristo pe-
receram. Se é para esta vida que 
pusemos a nossa esperança em 
Cristo, nós somos - de todos os 
homens - os mais dignos de com-
paixão. Mas, na realidade, Cristo 
ressuscitou dos mortos como pri-
mícias dos que morreram. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 6,17.20-26
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Ficai muito alegres, saltai de 

alegria, pois, tendes um prêmio 
bem grande nos céus. Ficai muito 
alegres, saltai de alegria, amém! 
Aleluia, Aleluia!

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

Jesus Cristo segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 

P. Naquele tempo, Jesus desceu da 
montanha com os discípulos e pa-
rou num lugar plano. Ali estavam 
muitos dos seus discípulos e grande 
multidão de gente de toda a Judeia e 
de Jerusalém, do litoral de Tiro e Si-
dônia. E, levantando os olhos para 
os seus discípulos, disse: “Bem-a-
venturados vós, os pobres, porque 
vosso é o Reino de Deus! Bem-aven-
turados, vós que agora tendes fome, 
porque sereis saciados! 

Bem-aventurados vós, que agora 
chorais, porque havereis de rir! 
Bem-aventurados, sereis, quando 
os homens vos odiarem, vos ex-
pulsarem, vos insultarem e amal-
diçoarem o vosso nome, por causa 
do Filho do Homem! Alegrai-vos, 
nesse dia, e exultai pois será gran-
de a vossa recompensa no céu; por-
que era assim que os antepassados 
deles tratavam os profetas. Mas, ai 
de vós, ricos, porque já tendes vos-
sa consolação! Ai de vós, que ago-
ra tendes fartura, porque passareis 
fome! Ai de vós, que agora rides, 
porque tereis luto e lágrimas! Ai 
de vós quando todos vos elogiam! 
A. Era assim que os antepassados 
deles tratavam os falsos profetas”. 
- Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia 
Profissão da fé

A./B. (Nº 754/C) Ref. Eu sei em 
quem depositei minha confian-
ça!

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Imploremos o auxílio divino, 

sem o qual nossa vida perde o 
vigor e não dá frutos abundantes 
para o bem de todos e para a gló-
ria de Deus. 

A. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Se-
nhor.

L. 1. Para que a Igreja anuncie com 
vigor e testemunho de despoja-
mento a alegria das bem-aventu-
ranças, nós vos pedimos:

2. Para podermos percorrer sempre 
o caminho do serviço aos irmãos e 
irmãs, na confiança total na graça 
divina, nós vos pedimos: 

3. Para que os órgãos públicos e as 
organizações da sociedade civil ga-
rantam vida digna para todos os po-
bres e excluídos, nós vos pedimos:

4. Para que os agentes de pastoral 
tenham especial solicitude com 
os que vivem situação de angús-
tia, desânimo e mesmo depressão, 
nós vos pedimos:

5. Para que as pastorais e obras so-
ciais disponham sempre de recur-
sos e agentes para suas atividades 
de promoção humana, nós vos 
pedimos:

6. Para que o novo ano escolar seja 
de crescimento nos princípios 
fundamentais da vida para profes-
sores, pais, alunos e funcionários 
dos estabelecimentos educacio-
nais, nós vos pedimos:

7. ...
P. Atendei, ó Deus, nossa súplica 

e concedei-nos continuamente a 
vossa graça para sermos vigoro-
sos na prática do bem. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das oferendas

Anim. Agradecidos, apresentemos 
a Deus o que com sua graça pode-
mos realizar.

A. (Nº 431) 1. Bendito e louva-
do seja o Pai, nosso Criador: o 
pão que nós recebemos é pro-
va do seu amor! O pão que nós 
recebemos, que é prova do seu 
amor, é fruto de sua terra e do 
povo trabalhador, o fruto de sua 
terra e do povo trabalhador. Na 
missa é transformado no corpo 
do Salvador!



Ref. /:Bendito seja Deus, bendito 
seu amor, bendito seja Deus Pai 
onipotente, nosso criador.:/

2. Bendito e louvado seja o Pai, 
nosso Criador: o vinho que re-
cebemos é prova do seu amor! O 
vinho que recebemos que é pro-
va do seu amor, é fruto de sua 
terra e do povo trabalhador. O 
fruto de sua terra e do povo tra-
balhador. Na missa é transfor-
mado no sangue do Salvador!

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

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

P. Ó Deus, que este sacrifício nos 
purifique e renove, e seja fonte de 
eterna recompensa para os que fa-
zem a vossa vontade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas Circunstâncias III
Jesus, caminho para o Pai

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

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

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

O céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória. Hosana, 
hosana nas alturas! Hosana, ho-
sana nas alturas! Hosana, hosa-
na nas alturas! Hosana! Bendi-

to aquele que vem em nome do 
Senhor!

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.

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

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

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 

que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santifi-
cai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortale-
cei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa N. e o nosso 
Bispo N., com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o 
vosso povo.

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros 
da Igreja, à luz da fé, saibam re-
conhecer os sinais dos tempos 
e empenhem-se, de verdade, no 
serviço do Evangelho. Tornai-nos 
abertos e disponíveis para todos, 
para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e 
as esperanças, e andar juntos no 
caminho do vosso reino.

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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

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

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

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

A. Amém.
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Rito de Comunhão
 (Pai nosso/Or.da paz/Fr.do pão)
Anim. Com a força da Palavra e do 

Pão do Altar, do qual agora pode-
mos participar, seremos vigorosos 
como plantas regadas com água 
abundante para dar muitos frutos 
de amor e justiça.  

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. Ó Deus, que nos 
fizestes provar as alegrias do 
céu, dai-nos desejar sempre o 
alimento que nos traz a verda-
deira vida. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim.: O caminho da felicidade 
verdadeira é o da convivência fra-
terna, da partilha generosa na con-
fiança absoluta em Deus. 

A. (N º 522) Ref. /:Põe a semente 
na terra, não será em vão. Não 
te preocupe a colheita, plantas 
para o irmão.:/

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

sua graça e vos disponha para o 
progresso espiritual, a fim de que, 
sustentados por Ele em vossas 
ações, produzais muitos frutos de 

justiça e de paz. E que vos Deus 
onipotente e compassivo, Pai e 
Filho e Espírito Santo. A. Amém. 

P. Proclamai ao mundo que só o Se-
nhor é a plena segurança; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.
 
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião 

do Conselho de Formadores, no 
Centro Diocesano de Pastoral e 
Administração. 

- Terça-feira, início das aulas para 
os seminaristas da filosofia na 
Universidade de Passo Fundo.

- Sexta-feira, 19h30, posse do Pe. 
Paulo Rogério Caovilla como 
Pároco da Paróquia Santa Luzia, 
Atlântico, Erechim. 

- Sábado, 19h, posse do Pe. Ma-
ximino Tiburski como Pároco da 
Paróquia São Francisco de As-
sis, Mariano Moro.  

Domingo, 7º  do TC-C – 10h, cris-
mas na igreja N. Sra. da Glória, 
Erval Grande.

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, São Cirilo, monge 

e São Metódio: Tg 1,1-11; Sl 
118(119); Mc 8,11-13; dia 15, 
3ªf: Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 
8,14-21; dia 16, 4ªf: Tg 1,19-
27; Sl 14(15); Mc 8,22-26; dia 
17, 5ªf, os sete santos fundado-
res dos Servitas: Tg 2,1-9; Sl 
33(34); Mc 8,27-33; dia 18, 6ªf: 
Tg 2,14-24.26; Sl 111(112); Mc 
8,34-9,1; dia 19, sáb.: Tg 3,1-
10; Sl 11(12); Mc 9,2-13; dia 20, 
dom., 7º do TC-C: 1Sm 26,2.7-
9.12-13.22-23; Sl 102(103); 
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38; (Mi-
sericordiosos como o Pai).

Bem-aventuranças
e advertências

O Evangelho de hoje (cf. Lc 6, 
17.20-26) apresenta-nos as 
Bem-aventuranças na versão de 
São Lucas. O texto articula-se 
em quatro bem-aventuranças e 
quatro advertências, formuladas 
com a expressão “ai de vós”. 
Com estas palavras, vigorosas 
e incisivas, Jesus abre os nos-
sos olhos, faz-nos ver com o seu 

olhar, além das aparências, da 
superfície, e ensina-nos a discer-
nir as situações com fé.

Jesus declara felizes os pobres, 
os famintos, os aflitos, os per-
seguidos; e adverte quantos são 
ricos, se sentem fartos, riem e 
são aclamados pelo povo. A ra-
zão desta paradoxal bem-aven-
turança consiste no fato de que 
Deus está próximo daqueles que 
sofrem e intervém para os liber-
tar da sua escravidão; Jesus vê 
isto, vê a bem-aventurança além 
da realidade negativa. E do mes-
mo modo o “ai de vós”, dirigido 
a quantos hoje estão bem, serve 
para “os despertar” do perigoso 
engano do egoísmo e os abrir à 
lógica do amor, enquanto houver 
tempo para o fazer.

Portanto, a página do Evangelho 
hodierno convida-nos a refletir 
sobre o sentido profundo de ter 
fé, que consiste em confiar-nos 
totalmente no Senhor. Trata-se de 
abater os ídolos mundanos a fim 
de abrir o coração ao Deus vivo 
e verdadeiro; só Ele pode dar à 
nossa existência aquela plenitude 
tão desejada e difícil de alcan-
çar. Irmãos e irmãs, de facto, são 
muitos, também nos nossos dias, 
os que se propõem como dispen-
sadores de felicidade: chegam e 
prometem sucesso rápido, gran-
des lucros ao nosso alcance, solu-
ções mágicas a qualquer proble-
ma, e assim por diante. E é fácil, 
sem nos darmos conta, escorregar 
no pecado contra o primeiro man-
damento: isto é, a idolatria, subs-
tituir Deus com um ídolo. Idola-
tria e ídolos parecem situações 
de outrora mas na realidade são 
de todos os tempos! Também de 
hoje. Descrevem alguns compor-
tamentos contemporâneos melhor 
do que muitas análises sociológi-
cas.(Papa Francisco, oração do 
Ângelus, 17/02/2019)

Acesse o site
da Diocese de Erexim

www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana



1. RITOS 
INICIAIS 
A. (855) 
1. A ti, 
meu povo, 
amado da 

aliança,/ se abre a porta da mi-
sericórdia,/ do meu perdão que 
é fonte de esperança,/ que gera 
a paz, a vida e a concórdia.

Ref. /:Misericordiosos, mise-
ricordiosos, misericordiosos 
como o Pai!:/

2. Perdoa até setenta vezes sete,/ 
procura amar irmãos e inimi-
gos;/ celebra a volta de quem 
se converte: eis o que peço aos 
meus irmãos e amigos.

4. Vai ser sinal do meu amor ter-
nura,/ consola aflitos, perdoa as 
ofensas;/ reparte o pão e o teu 
amor que cura,/ faze orações, 
pratica a paciência.

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

A. Amém.
P. Que a misericórdia do Pai, o in-

finito amor de Jesus Cristo, que 
nos convida a perdoar sempre e a 
todos, e a comunhão do Espírito 
Santo, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
Anim. Na celebração da misericór-

dia divina, encontraremos o cami-
nho para superar o clima de ani-
mosidade e as forças da violência, 
da criminalidade, sendo sempre e 
em todo lugar presença de perdão 
e de paz. 

P. (... ordenação presbiteral do diá-
cono Leonardo Silva Pereira Fá-
vero no próximo sábado, na igreja 
N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erechim /...). 

Ato penitencial
P. Pedindo-nos para sermos miseri-

cordiosos com todos como nosso 
Pai, “Cristo nos apresenta um pro-
grama 

de vida empenhativo e rico de ale-
gria e paz”. Peçamos que nos per-
doe pelas vezes que não o vive-
mos e nos conceda assumir a mi-
sericórdia “como estilo de vida”. 

- Senhor, que sois rico em miseri-
córdia e nunca vos cansais de per-
doar, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós
- Cristo, que sois o rosto da mise-

ricórdia do Pai, tende piedade de 
nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que concedestes o perdão 

e garantistes o paraíso ao ladrão 
que pediu vossa clemência na 
cruz, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

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

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

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

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

3. Vós que estais sentado à direita 
do Pai, tende piedade de nós. Só 
vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
Com o Espírito Santo na glória 

de Deus Pai. (Final) Amém!
P. OREMOS. Concedei, ó Deus 
todo-poderoso, que, procuran-
do conhecer sempre o que é 
reto, realizemos a vossa vonta-
de em nossas palavras e ações. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 7º DTC-C, 

Paulinas-Paulus, p. 901-904)
Anim. Assim como “o perdão de 

Deus para nossos pecados não 
conhece limites”, nosso amor não 
pode excluir ninguém, pois só as-
sim pensaremos e agiremos como 
o Pai dos céus.

1ª leitura: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23
L. Leitura do Primeiro Livro de 

Samuel.
Naqueles dias, Saul pôs-se em 

marcha e desceu ao deserto de 
Zif. Vinha acompanhado de três 
mil homens, escolhidos de Israel, 
para procurar Davi no deserto 
de Zif. Davi e Abisai dirigiram-
-se de noite até ao acampamen-
to, e encontraram Saul deitado 
e dormindo no meio das barri-
cadas, com a sua lança à cabe-
ceira, fincada no chão. Abner e 
seus soldados dormiam ao redor 
dele. Abisai disse a Davi: “Deus 
entregou hoje em tuas mãos o 
teu inimigo. Vou cravá-lo em ter-
ra com uma lançada, e não será 
preciso repetir o golpe”. Mas 
Davi respondeu: “Não o mates! 
Pois quem poderia estender a 
mão contra o ungido do Senhor, 
e ficar impune?” Então Davi 
apanhou a lança e a bilha de 
água que estavam junto da cabe-
ceira de Saul, e foram-se embo-
ra. Ninguém os viu, ninguém se 
deu conta de nada, ninguém des-

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 7º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 20.02.2022

- Amar sem medida e sem restrições como o Pai 
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pertou, pois todos dormiam um 
profundo sono que o Senhor lhes 
tinha enviado. Davi atravessou 
para o outro lado, parou no alto 
do monte, ao longe, deixando 
um grande espaço entre eles. E 
Davi disse: “Aqui está a lança do 
rei. Venha cá um dos teus servos 
buscá-la! O Senhor retribuirá a 
cada um conforme a sua justiça 
e a sua fidelidade. Pois ele te ha-
via entregue hoje em meu poder, 
mas eu não quis estender a mi-
nha mão contra o ungido do Se-
nhor . - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo 102(103)
S. O Senhor é bondoso e compas-

sivo.
A. O Senhor é bondoso e compas-

sivo.
S. 1. - Bendize, ó minha alma ao 

Senhor,* e todo o meu ser, seu 
santo nome! - Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor,* não te esqueças 
de nenhum de seus favores!

2. - Pois ele te perdoa toda culpa,* 
e cura toda a tua enfermidade; - da 
sepultura ele salva a tua vida* e te 
cerca de carinho e compaixão.

3. - O Senhor é indulgente, é fa-
vorável,* é paciente, é bondoso e 
compassivo. - Não nos trata como 
exigem nossas faltas,* nem nos 
pune em proporção às nossas cul-
pas.

4. - Quanto dista o nascente do 
poente,* tanto afasta para longe 
nossos crimes. - Como um pai 
se compadece de seus filhos,* o 
Senhor tem compaixão dos que o 
temem. 

2ª leitura: 1Cor 15,45-49
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: O primeiro homem, Adão, 

“foi um ser vivo”. O segundo 
Adão é um espírito vivificante. 
Veio primeiro não o homem es-
piritual, mas o homem natural; 
depois é que veio o homem espi-
ritual. O primeiro homem, tirado 
da terra, é terrestre; o segundo 
homem vem do céu. Como foi o 
homem terrestre, assim também 
são as pessoas terrestres; e como 

é o homem celeste, assim tam-
bém vão ser as pessoas celestes. 
E como já refletimos a imagem do 
homem terrestre, assim também 
refletiremos a imagem do homem 
celeste. Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: 6,27-38
A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Eu vos dou este novo manda-

mento, nova ordem, agora, vos 
dou; que, também vos ameis uns 
aos outros, como eu vos amei, diz 
o Senhor. 

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

Jesus Cristo, escrito por Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “A vós que me 
escutais, eu digo: Amai os vossos 
inimigos e fazei o bem aos que 
vos odeiam, bendizei os que vos 
amaldiçoam, e rezai por aqueles 
que vos caluniam. Se alguém te 
der uma bofetada numa face, ofe-
rece também a outra. Se alguém 
te tomar o manto, deixa-o levar 
também a túnica. Dá a quem te 
pedir e, se alguém tirar o que é 
teu, não peças que o devolva. O 
que vós desejais que os outros vos 
façam, fazei-o também vós a eles. 
Se amais somente aqueles que vos 
amam, que recompensa tereis? Até 
os pecadores amam aqueles que os 
amam. E se fazeis o bem somente 
aos que vos fazem o bem, que re-
compensa tereis? Até os pecadores 
fazem assim. E se emprestais so-
mente àqueles de quem esperais 
receber, que recompensa tereis? 
Até os pecadores emprestam aos 
pecadores, para receber de volta 
a mesma quantia. Ao contrário, 
amai os vossos inimigos, fazei o 
bem e emprestai sem esperar coisa 
alguma em troca. Então, a vossa 
recompensa será grande, e sereis 
filhos do Altíssimo, porque Deus é 
bondoso também para com os in-
gratos e os maus. Sede misericor-
diosos, como também o vosso Pai 
é misericordioso. Não julgueis e 

não sereis julgados; não condeneis 
e não sereis condenados; perdoai, 
e sereis perdoados. Dai e vos será 
dado. Uma boa medida, calcada, 
sacudida, transbordante será co-
locada no vosso colo; porque com 
a mesma medida com que medir-
des os outros, vós também sereis 
medidos”.  - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem 

depositei minha confiança!
A. 1. Creio em Deus Pai todo-

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

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

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

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

 
Oração dos fiéis

P. A oração é grande meio para re-
lações de harmonia e paz com os 
irmãos e irmãs. Com o coração 
disposto a um amor gratuito a 
todos para superar qualquer dis-
córdia ou divisão, façamos nossas 
preces a Deus que nos quer frater-
nos e misericordiosos.

A. Senhor, vinde em nosso auxí-
lio.

L. 1. Para que a Igreja, anunciando 
a misericórdia divina, promova o 
entendimento entre os povos para 
chegarem à paz desejada, nós vos 
pedimos: 

2. Para que a sociedade busque 
sempre a superação da violência 
e da criminalidade pela força do 
diálogo e do perdão e não pela 
força das armas, nós vos pedimos:

3. Para resolvermos eventuais con-
flitos familiares e comunitários 



pela paciência e compreensão, 
nós vos pedimos:. 

A. Senhor, vinde em nosso auxí-
lio.

4. Por todas as pessoas que fazem 
da não violência seu ideal de vida 
e seu princípio de superação das 
discriminações de grupos e de 
conflitos sociais, nós vos pedimos: 

5. Para sermos todos promotores 
do entendimento e nunca causa 
de discórdia e de divisão, nós vos 
pedimos:

6. Pelo Diácono Leonardo Fávero a 
ser ordenado presbítero no próxi-
mo sábado para que possa realizar 
frutuoso ministério em nossa Dio-
cese, nós vos pedimos:

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

porque continuamente usais de 
misericórdia conosco. Concedei-
-nos um coração generoso para 
podermos perdoar sempre e cul-
tivar relações pacíficas com todos 
os irmãos e irmãs. Por Cristo, nos-
so Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação das oferendas

Anim. Junto ao pão e ao vinho, 
coloquemos todas as iniciativas 
e gestos de reconciliação que rea-
proximam as pessoas com dificul-
dades de relacionamento entre si. 

A. (Nº 427) 1. A ti meu Deus / ele-
vo meu coração, elevo as minhas 
mãos / meu olhar, minha voz. A 
ti meu Deus / eu quero oferecer 
meus passos e meu viver, / meu 
caminhos, meu sofrer.

Ref. A tua ternura Senhor vem me 
abraçar a tua bondade infinita 
me perdoar vou ser o teu segui-
dor e te dar o meu coração, eu 
quero sentir o calor de tuas mãos

2. A ti meu Deus / que és bom e 
que tens amor, ao pobre, ao so-
fredor, / vos servir, esperar. Em 
ti Senhor / humildes se alegra-
rão cantando a nossa canção / 
de esperança e de paz

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. Ao celebrar com reverência vos-
sos mistérios, nós vos suplicamos, 
ó Deus, que os dons oferecidos 
em vossa honra sejam úteis à nos-
sa salvação. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Reconciliação I
(Missal, p. 866)

P. Na verdade, é justo e bom agra-
decer-vos, Deus Pai, porque cons-
tantemente nos chamais a viver na 
felicidade completa. Vós, Deus de 
ternura e de bondade, nunca vos 
cansais de perdoar. Ofereceis vos-
so perdão a todos convidando os 
pecadores a entregar-se confiantes 
à vossa misericórdia.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Jamais nos rejeitastes quando 
quebramos a vossa aliança, mas, 
por Jesus, vosso Filho e nosso 
irmão, criastes com a família hu-
mana novo laço de amizade, tão 
estreito e forte, que nada poderá 
romper. Concedeis agora a vosso 
povo tempo de graça e reconci-
liação. Dai, pois, em Cristo novo 
alento à vossa Igreja, para que se 
volte para vós. Fazei que, sempre 
mais dócil ao Espírito Santo, se 
coloque ao serviço de todos. 

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Cheios de admiração e reconhe-
cimento, unimos nossa voz à voz 
das multidões do céu para cantar o 
poder de vosso amor e a alegria da 
nossa salvação:

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

P. Ó Deus, desde a criação do 
mundo, fazeis o bem a cada um 
de nós para sermos santos como 
vós sois santo. Olhai vosso povo 
aqui reunido e derramai a força 
do Espírito, para que estas ofe-
rendas se tornem o Corpo † e o 
Sangue do Filho muito amado, no 

qual também somos vossos filhos. 
Enquanto estávamos perdidos e 
incapazes de vos encontrar; vós 
nos amastes de modo admirável: 
pois vosso Filho – o Justo e San-
to – entregou-se em nossas mãos 
aceitando ser pregado na cruz.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Antes, porém, de seus braços 
abertos traçarem entre o céu e a 
terra o sinal permanente da vossa 
aliança, Jesus quis celebrar a pás-
coa com seus discípulos. Ceando 
com eles, tomou o pão e pronun-
ciou a bênção de ação de graças. 
Depois, partindo o pão, o deu a 
seus amigos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo 
que ia reconciliar todas as coisas 
pelo sangue a ser derramado na 
cruz, tomou o cálice com vinho. 
Ele vos deu graças novamente, 
e passou o cálice a seus amigos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E 
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

P. Lembramo-nos de Jesus Cristo, 
nossa páscoa e certeza da paz defi-
nitiva. Hoje celebramos sua morte 
e ressurreição, esperando o dia fe-
liz de sua vinda gloriosa. Por isso, 
vos apresentamos, ó Deus fiel, a 
vítima de reconciliação que nos 
faz voltar à vossa graça.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Olhai, com amor, Pai misericor-
dioso, aqueles que atraís para vós, 
fazendo-os participar no único 
sacrifício do Cristo. Pela força do 
Espírito Santo, todos se tornem 
um só corpo bem unido, no qual 
todas as divisões sejam superadas.



a salvação eterna, cujo penhor 
recebemos neste sacramento. 
Por Cristo, nosso senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)

Anim. Devemos amar a todos 
como Deus ama a cada um de 
nós. Por isso, querer o bem do 
outro sem levar em conta o que 
nos possa ter feito de mal.

A. (706). Quem ama, perdoa! 
Quem ama, perdoa!/ O per-
dão é prova, prova de amor./ 
/:Quem perdoa, constrói a 
paz!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, protetor dos que nele es-

peram, vos enriqueça com seus 
dons, vos salve, proteja e condu-
za, para que, livres de todo mal, 
persevereis em seu amor. E que 
vos abençoe Deus clemente e in-
dulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a 

vossa força; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião 

da Coordenação Diocesana de 
Pastoral; 14h, reunião do Conse-
lho Presbiteral; 18h30, reunião 
do Conselho Econômico – as 
três no Centro Diocesano.  

- Terça-feira, início das aulas da 
teologia na Itepa Faculdades.

- Sábado, 16h, ordenação presbi-
teral do diácono Leonardo Silva 
Pereira Fávero, na igreja N. Sra. 
da Salette, Três Vendas, Ere-
chim.

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, São Pedro Damião: Tg 

3,13-18; Sl 18(19B); Mc 9,14-
29; dia 22, 3ªf, Cátedra de São 
Pedro: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 
16,13-19; dia 23, 4ªf, São Po-
licarpo: Tg 4,13-17; Sl 48(49); 
Mc 9,38-40; dia 24, 5ªf, Tg 5,1-
6; Sl 48(49); Mc 9,41-50; dia 25, 
6ªf, Tg 5,9-12; Sl 102(103); Mc 

10,1-12; dia 26, sáb.: Tg 5,13-
20; Sl 140(141); Mc 10,13-16; 
dia 27, dom. 8º do TC-C:  Eclo 
27,5-8; Sl 91(92); 1Cor 15,54-
58; Lc 6,39-45; (Jesus ensinando 
por parábolas).

Hino da Campanha
da Fraternidade 2022

1.  É tarefa e missão da Igreja 
Boa Nova no amor proclamar, 
no diálogo com a cultura para 
a vida florir, fecundar o que em 
redes se vai construir e a pessoa 
humana formar. Quando o an-
seio do conhecimento ultrapas-
sa barreiras, fronteiras, se des-
taca o ensinamento oriundo da 
fé verdadeira que nos faz nesta 
ação solidários para o bem, con-
dição que é certeira.

Ref. E quem fala com sabedoria 
é Aquele que ensina com amor, 
Sua vida em total maestria é pra 
nós luz, caminho, vigor.

2. Educar é a atitude sublime 
que prepara a vida futura com-
preendendo o presente, pensa-
mos: ensinar é proposta segura 
para, enfim, destacar-se a atitu-
de dos que em Cristo são nova 
criatura. O convívio em níveis 
fraternos traz em nós o sentido 
discreto: na harmonia com os 
seres viventes e no agir o equilí-
brio completo, consigamos tam-
bém aprender e educar para o 
amor e o afeto. 

3. O caminho nos quer converti-
dos: mergulhar no mistério pro-
fundo para que em sua Páscoa 
busquemos compaixão no cuida-
do com o mundo. conformados 
em Cristo seremos aprendizes 
do dom tão fecundo. Quando a 
plena mudança atingir relações 
tão humanas, libertas, novos ru-
mos em redes seremos gerações 
solidárias e abertas na esperan-
ça de rostos surgirem assumin-
do missões tão concretas.

4. E na casa comum que sonha-
mos onde habitam cuidado e 
respeito educar é o verbo pre-
ciso a cumprir neste chão gran-
des feitos para o mundo poder 
imitar quem na vida é o Mestre 
Perfeito. Pedagogicamente é 
preciso escutar, meditar, com-
preender para que aprendamos 
com o Cristo o caminho da cruz 
percorrer e na escola da sua 
existência o Evangelho seguir e 
viver.

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

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Conservai-nos, em comunhão de 
fé e amor, unidos ao Papa N. e ao 
nosso Bispo N. Ajudai-nos a traba-
lhar juntos na construção do vosso 
reino, até o dia em que, diante de 
vós, formos santos com os vossos 
santos, ao lado da Virgem Maria, de 
São José, seu esposo, e dos Após-
tolos, com nossos irmãos e irmãs 
já falecidos que confiamos à vossa 
misericórdia. Quando fizermos par-
te da nova criação, enfim libertada 
de toda maldade e fraqueza, pode-
remos cantar a ação de graças do 
Cristo que vive para sempre. 

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

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

A. Amém. 
 

Rito de Comunhão
(Pai nosso/Or. da paz/Fr. do pão)
Anim.: Comungando do mesmo 

Pão da Vida, devemos viver na 
comunhão fraterna, sendo presen-
ça de paz e de reconciliação onde 
quer que estejamos. 

A. (Nº 832) Senhor, fazei de mim 
um instrumento de vossa paz./ 
Senhor, fazei de mim um instru-
mento de vosso amor.

1. Onde há ódio, que eu leve o 
amor;/ onde há ofensa, que eu 
leve o perdão;/ onde há discór-
dia, que eu leve a união;/ onde 
há dúvidas, que eu leve a fé.

2. Onde há erro, que eu leve a 
verdade,/ no desespero, que eu 
leve a esperança./ Onde há tris-
teza, que eu leve a alegria;/ onde 
há trevas, que eu leve a luz.

3. Mestre, fazei que eu procure 
menos/ ser consolado do que 
consolar;/ ser compreendido do 
que compreender/ e ser amado 
do que amar.

4. Sim, pois é dando que se rece-
be,/ é perdoando que se é per-
doado./ /:E é morrendo que se 
vive para a vida eterna.:/

P. OREMOS. Ó Deus todo-po-
deroso, concedei-nos alcançar 



1. RITOS 
INICIAIS 
A. (856) 
1. Eis que 
venho com 
amor e ale-

gria!/ Vem provar misericórdia 
e perdão/ nesta fonte de espe-
rança que sacia,/ te anima e te 
sustenta na missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre per-
doado./ Acolhe! Pois o amor te 
faz feliz./ Um povo que é mais 
dor do que pecado/ precisa mais 
de mãe que de juiz.

2. Deus, o Pai, me escolheu e me 
ungiu, para a todos Boa-Nova 
anunciar. Pra salvar quem o pe-
cado destruiu; Seu amor-mise-
ricórdia proclamar

5. Como julgas, tu também serás 
julgado!/ Não perdoas... como 
pedes meu perdão?/ Do teu olho 
tira a trave do pecado;/ pode-
rás, então, cuidar do teu irmão.  

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

A. Amém.
P. Que a graça de Deus sempre 

pronto a perdoar, o amor de Jesus 
Cristo, rosto da misericórdia do 
Pai e a luz do Espírito Santo, dado 
a nós para o perdão dos pecados, 
estejam convosco. 

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

A vida na liturgia
Anim. Em tempo de comunicação ins-

tantânea e por muitos meios, preci-
samos de prudência no que comuni-
camos, discernimento em relação ao 
que ouvimos, vemos e lemos, bem 
como esforço permanente para evitar 
julgar os outros, condenando neles 
falhas que nós mesmos cometemos.  

 (... ordenação presbiteral do diá-
cono Leonardo Fávero, neste sá-

bado, na igreja N. Sra. da Salette, 
Três Vendas, Erechim / dias mais 
intensos do carnaval / 44ª Roma-
ria da Terra em Ilópolis, Diocese 
de Santa Cruz do Sul, terça-feira / 
quarta-feira, cinzas, início da qua-
resma e Campanha da Fraternida-
de - “Fraternidade e Educação” - 
“Fala com sabedoria, ensina com 
amor”...).

Ato penitencial
P. “Os homens, no seu juízo, limi-

tam-se a ler a superfície, enquan-
to o Pai vê o íntimo. Não julgar 
nem condenar significa, positiva-
mente, saber perceber o que há de 
bom em cada pessoa e não permi-
tir que venha a sofrer pelo nosso 
juízo parcial.” Peçamos o perdão 
de Deus e a graça de perdoarmos 
como somos perdoados. (Pausa)

- Senhor, que não quereis a morte 
do pecador, mas que se converta e 
viva, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes não para con-

denar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos quereis miseri-

cordiosos como o Pai do céu, ten-
de piedade de nós.

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

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

alturas e paz na terra aos ho-
mens!

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

2. Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos,/ Nós vos 

damos graças por vossa imensa 
glória.

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

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

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

P. OREMOS. Fazei, ó Deus, que 
os acontecimentos deste mundo 
decorram na paz que desejais, e 
vossa Igreja vos possa servir, 
alegre e tranquila. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 8º DTC-A, 

Paulinas-Paulus, p. 905-907)
Anim. A Palavra de Deus nos indi-

ca prudência e discernimento em 
relação ao que se fala e coerência 
de vida para se progredir na obra 
do Senhor. 

1ª Leitura: Eclo 27,5-8
L. Leitura do Livro do Eclesiástico 
Quando a gente sacode a peneira, 

ficam nela só os refugos; assim 
os defeitos de um homem apare-
cem no seu falar. Como o forno 
prova os vasos do oleiro, assim 
o homem é provado em sua con-
versa. O fruto revela como foi 
cultivada a árvore; assim, a pala-
vra mostra o coração do homem. 
Não elogies a ninguém, antes de 
ouvi-lo falar: pois é no falar que 
o homem se revela.  - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 8º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 27.02.2022

- As palavras e as obras revelam as disposições de cada pessoa 
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: comunhão, 
participação, missão 
Cor litúrgica: VERDE     Ano 44 - Nº 2560     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Salmo (91(92)
S. Como é bom agradecermos ao 

Senhor.
A. Como é bom agradecermos ao 

Senhor.
S. 1. Como é bom agradecermos ao 

Senhor e cantar salmos de louvor 
ao Deus Altíssimo! Anunciar pela 
manhã tua bondade, e o vosso 
amor fiel, a noite inteira.

2. O justo crescerá como a palmei-
ra, florirá igual ao cedro que há no 
Líbano; na casa do Senhor estão 
plantados, nos átrios de meu Deus 
florescerão.

3. Mesmo no tempo da velhice da-
rão frutos, cheios de seiva e de 
folhas verdejantes; e dirão: “É 
justo mesmo o Senhor Deus: meu 
Rochedo, não existe nele o mal!” 

C. A vitória de Cristo sobre a morte 
nos mostra que nossos cansaços 
não são inúteis e que vale a pena 
permanecer firmes na obra do Se-
nhor.

2ª leitura: ICor 15,54-58 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios (15,54-
58).

Irmãos: Quando este ser corruptí-
vel estiver vestido de incorrupti-
bilidade e este ser mortal estiver 
vestido de imortalidade, então es-
tará cumprida a palavra da Escri-
tura: “A morte foi tragada pela vi-
tória. Ó morte, onde está a tua vi-
tória? Onde está o teu aguilhão?” 
O aguilhão da morte é o pecado, e 
a força do pecado é a Lei. Graças 
sejam dadas a Deus que nos dá a 
vitória pelo Senhor nosso, Jesus 
Cristo. Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes e inabaláveis, 
empenhando-vos cada vez mais 
na obra do Senhor, certos de que 
vossas fadigas não são em vão, no 
Senhor.  - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 6,39-45
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia!:/
L. Como astros no mundo vós res-

plandeceis, mensagem de vida ao 
mundo anunciando; da vida a Pa-
lavra, com fé, proclamais, quais 
astros luzentes no mundo brilhais!

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

Jesus Cristo, escrito por Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus contou uma 

parábola aos discípulos: “Pode um 
cego guiar outro cego? Não cairão 
os dois num buraco? Um discípulo 
não é maior do que o mestre; todo 
discípulo bem formado será como 
o mestre. Por que vês tu o cisco no 
olho do teu irmão, e não percebes 
a trave que há no teu próprio olho? 
Como podes dizer a teu irmão: ir-
mão, deixa-me tirar o cisco do teu 
olho, quando tu não vês a trave no 
teu próprio olho? Hipócrita! Tira 
primeiro a trave do teu olho, e en-
tão poderás enxergar bem para ti-
rar o cisco do olho do teu irmão. 
Não existe árvore boa que dê fru-
tos ruins, nem árvore ruim que dê 
frutos bons. Toda árvore é reco-
nhecida pelos seus frutos. Não se 
colhem figos de espinheiros, nem 
uvas de plantas espinhosas. O ho-
mem bom tira coisas boas do bom 
tesouro do seu coração. Mas o ho-
mem mau tira coisas más do seu 
mau tesouro, pois sua boca fala do 
que o coração está cheio”. - Pala-
vra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor.

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-

nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Oração dos fiéis
P. Roguemos a Deus que sempre 

acolhe a súplica dos seus filhos e 
filhas para que renove nossa vida 
com a suavidade de seu Espírito, 
a fim de podermos produzir frutos 
abundantes de amor e perdão.

A. Atendei nossa prece, Senhor.
1. Para evitarmos todo tipo de jul-

gamento e para que as autoridades 
judiciárias promulguem sentenças 
justas e objetivas segundo o espí-
rito da lei, nós vos pedimos:

2. Para iniciarmos a quaresma, 
quarta-feira, com toda a disposi-
ção de preparar-nos bem para a 
Páscoa, com a ajuda da Campa-
nha da Fraternidade sobre Educa-
ção, nós vos pedimos:

3. Pelo novo padre da Diocese, 
Leonardo Fávero, ordenado neste 
sábado em Erechim para que lhe 
concedais longo e frutuoso minis-
tério sacerdotal, nós vos pedimos:

4. Para que não haja imprudência 
ou exagero nas diversões destes 
dias mais intensos de carnaval, 
evitando assim consequências de-
sagradáveis para as famílias, nós 
vos pedimos:

5. Par que a Romaria da Terra, ter-
ça-feira, em Ilópolis, fortaleça as 
organizações dos agricultores e 
confirme em todos a preservação 
da Casa Comum, nós vos pedi-
mos:

6. Para que os estudantes e profes-
sores tenham um novo ano escolar 
proveitoso, inspirados em Cristo 
que falava com amor e ensinava 
com sabedoria, nós vos pedimos:

P. Em vossa bondade infinita, ó 
Deus, acolhei nossas súplicas, 
socorrei-nos em todas as necessi-
dades e concedei-nos a graça da 
convivência pacífica com todos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

 
3. LITURGIA EUCARÍSTICA

Preparação das oferendas
Anim. Com os frutos da terra para 

a Eucaristia, apresentemos a Deus 
as atividades dos trabalhadores 
urbanos e rurais.



A. (444) Ref. Nesta prece, Senhor, 
/ venho te oferecer, O crepitar 
da chama, / a certeza de dar!

1. Eu te ofereço o sol que brilha 
forte, Te ofereço a dor do meu 
irmão. A fé na esperança, e o 
meu amor!

2. Eu te ofereço as mãos que es-
tão abertas, O cansaço do passo 
mantido, Meu grito mais forte 
de louvor!

3. Eu te ofereço o que vi de belo, 
No interior dos corações, A co-
ragem de me transformar!

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

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

P. Ó Deus, que nos dais o que 
oferecemos, e aceitais nossa 
oferta como um gesto de amor, 
fazei que os vossos dons, nos-
sa única riqueza, frutifiquem 
para nós em prêmio eterno. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Or. Euc. Reconciliação II
Rec. com Deus e entre as pessoas

(Missal, p. 871)
P. Nós vos agradecemos, Deus Pai 

todo-poderoso, e por causa de 
vossa ação no mundo vos louva-
mos pelo Senhor Jesus. No meio 
da humanidade, dividida em con-
tínua discórdia, sabemos por ex-
periência que sempre levais as 
pessoas a procurar a reconcilia-
ção. Vosso Espírito Santo move os 
corações, de modo que os inimi-
gos voltem à amizade, os adver-
sários se deem as mãos e os povos 
procurem reencontrar a paz.

A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz!

P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa 
que a busca da paz vença os confli-
tos, que o perdão supere o ódio, e a 
vingança dê lugar à reconciliação. 
Por tudo de bom que fazeis, Deus 
de misericórdia, não podemos 
deixar de vos louvar e agradecer. 
Unidos ao coro dos reconciliados 
cantamos (dizemos) a uma só voz:

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

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

P. Deus de amor e de poder, louva-
do sois em vosso Filho Jesus Cris-
to, que veio em vosso nome. Ele é 
a vossa palavra que liberta e salva 
toda a humanidade. Ele é a mão 
que estendeis aos pecadores. Ele 
é o caminho pelo qual nos chega 
a vossa paz.

A. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz!

P. Deus, nosso Pai, quando vos 
abandonamos, vós nos recondu-
zistes por vosso Filho, entregan-
do-o à morte para que voltásse-
mos a vós e nos amássemos uns 
aos outros. Por isso, celebramos a 
reconciliação que vosso Filho nos 
mereceu. 

Cumprindo o que ele nos mandou, 
vos pedimos: † Santificai, por 
vosso Espírito, estas oferendas.

Antes de dar a vida para nos liber-
tar, durante a ceia, Jesus tomou o 
pão, pronunciou a bênção de ação 
de graças e o entregou a seus dis-
cípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO 

QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

Naquela mesma noite, tomou nas 
mãos o cálice e, proclamando a 
vossa misericórdia, o deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

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. Ó Deus, Pai de misericórdia, 
vosso Filho nos deixou esta prova 
de amor. Celebrando a sua mor-
te e ressurreição, nós vos damos 
aquilo que nos destes: o sacrifício 
da perfeita reconciliação.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-
-nos também com vosso Filho e, 
nesta ceia, dai-nos o mesmo Es-
pírito, de reconciliação e de paz.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Ele nos conserve em comunhão 
com o Papa N. e nosso Bispo N., 
com todos os bispos e o povo 
que conquistastes. Fazei de vossa 
Igreja sinal da unidade entre os 
seres humanos e instrumento da 
vossa paz.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

P. Assim como aqui nos reunistes, 
ó Pai, à mesa do vosso Filho em 
união com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com São José, seu espo-
so, e com todos os santos, reuni no 
mundo novo, onde brilha a vossa 
paz, os homens e as mulheres de 
todas as classes e nações, de todas 
as raças e línguas, para a ceia da 
comunhão eterna, por Jesus Cris-
to, nosso Senhor.

A. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

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

A. Amém.

Rito de Comunhão
(Pai nosso/Or. da paz/Fr. do pão)
Anim. Comungando do mesmo 

Pão da Vida, devemos cultivar 
sentimentos de misericórdia com 
todos e produzir muitos frutos de 
justiça.

(Nº 528) A. 1. Novamente nos uni-
mos nesta ceia do perdão, para 
em Cristo e só por Cristo encon-
trar a salvação.

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Tendo recebido 
o pão que nos salva, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este sa-
cramento, alimentando-nos na 
terra, nos faça participar da 
vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)

Anim. Cultivando a autenticidade e 
a pureza de coração, nosso modo 
de pensar e de agir será agradável 
a Deus. 

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para serdes sempre puros de co-

ração e retos no falar e no agir, 
abençoe-vos Deus Onipotente e 
Eterno, Pai e Filho e Espírito San-
to.   

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

panhe. 
A. Graças a Deus. 

Hino da Campanha
da Fraternidade 2022

1.  É tarefa e missão da Igreja 
Boa Nova no amor proclamar, 
no diálogo com a cultura para 
a vida florir, fecundar o que em 
redes se vai construir e a pessoa 
humana formar. Quando o an-
seio do conhecimento ultrapas-
sa barreiras, fronteiras, se des-
taca o ensinamento oriundo da 
fé verdadeira que nos faz nesta 
ação solidários para o bem, con-
dição que é certeira.

Ref. E quem fala com sabedoria 

é Aquele que ensina com amor, 
Sua vida em total maestria é pra 
nós luz, caminho, vigor.

2. Educar é a atitude sublime 
que prepara a vida futura com-
preendendo o presente, pensa-
mos: ensinar é proposta segura 
para, enfim, destacar-se a atitu-
de dos que em Cristo são nova 
criatura. O convívio em níveis 
fraternos traz em nós o sentido 
discreto: na harmonia com os 
seres viventes e no agir o equilí-
brio completo, consigamos tam-
bém aprender e educar para o 
amor e o afeto. 

3. O caminho nos quer converti-
dos: mergulhar no mistério pro-
fundo para que em sua Páscoa 
busquemos compaixão no cui-
dado com o mundo. conforma-
dos em Cristo seremos aprendi-
zes do dom tão fecundo. Quan-
do a plena mudança atingir 
relações tão humanas, libertas, 
novos rumos em redes seremos 
gerações solidárias e abertas na 
esperança de rostos surgirem 
assumindo missões tão concre-
tas.

4. E na casa comum que sonha-
mos onde habitam cuidado e 
respeito educar é o verbo pre-
ciso a cumprir neste chão gran-
des feitos para o mundo poder 
imitar quem na vida é o Mestre 
Perfeito. Pedagogicamente é 
preciso escutar, meditar, com-
preender para que aprendamos 
com o Cristo o caminho da cruz 
percorrer e na escola da sua 
existência o Evangelho seguir e 
viver.

Lembretes:
- Quarta-feira – dia de cinzas – 

início da Campanha da Frater-
nidade – Fraternidade e Educa-
ção – Fala com sabedoria, ensi-
na com amor (Pr 31,26) – 20h, 
Dom Adimir, missa na Catedral 
São José. 

- Sexta-feira, encontro de forma-
ção da Pastoral da Criança (pla-
nejamento natural da família).

- Domingo, – Primeiro da Quares-
ma.

Leituras da semana:
dia 28, 2ªf: 1Pd 1,3-9; Sl 110(111); 

Mc 10,17-27; dia 01, 3ªf: 1Pd 
1,10-16; Sl 97(98); Mc 10,28-31; 
dia 02, 4ªf, Quarta-feira de Cin-
zas: Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 
5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 (A es-
mola, a oração e o jejum); dia 
03, 5ªf: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 
e 6(R.Sl 39,5a); Lc 9,22-25; dia 
04, 6ªf: Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 
9,14-15; dia 05, sáb,: Is 58,9b-
14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; dia 
06, dom.: 1º da Quaresma: Dt 
26,4-10; Sl 90(91); Rm 10,8-13; 
Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus). 

Objetivo da Campanha da Fra-
ternidade 2022 – Fraternida-

de e Educação
– Geral: promover o diálogo a 

partir da realidade educativa do 
Brasil, à luz da fé cristã, propon-
do caminhos em favor do huma-
nismo integral e solidário.

Específicos: - Analisar o contex-
to da educação na cultura atual, 
e seus desafios potencializados 
pela pandemia. 

- Verificar o impacto das políticas 
públicas na educação. 

- Identificar valores e referências 
da Palavra de Deus e da Tradição 
cristã em vista de uma educação 
humanizadora na perspectiva do 
Reino de Deus.

- Pensar o papel da família, da 
comunidade de fé e da socieda-
de no processo educativo, com 
a colaboração dos educadores e 
das instituições de ensino. 

- Incentivar propostas educativas 
que, enraizadas no Evangelho, 
promovam a dignidade humana, 
a experiência do transcendente, a 
cultura do encontro e o cuidado 
com a casa comum. 

- Estimular a organização do ser-
viço pastoral junto a escolas, 
universidades, centros comuni-
tários e outros espaços educati-
vos, em especial das instituições 
católicas de ensino. 

- Promover uma educação com-
prometida com novas formas de 
economia, de política e de pro-
gresso verdadeiramente a servi-
ço da vida humana, em especial, 
dos mais pobres.


