
Comunidade em Oração 
Liturgia para a solenidade de PENTECOSTES – 05.6.2022

- Com a luz do Espírito Santo, a Igreja realiza sua missão com o ministério da reconciliação
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: co-
munhão, participação, missão
- Coleta em favor dos Projetos Missionários da Igreja no RS: Moçambique e Amazônia. 
- Encerramento da Semana de Oração pela Unidade Cristã - "Vimos seu astro no oriente e viemos 
prestar-lhe homenagem” - Mt 2,2)
Cor litúrgica: BRANCO         Ano 44 - Nº 2578         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

 (Nota: no final 
da celebração, 
rito de apagar 
e guardar o 
Círio pascal, 
“com venera-
ção, no Batis-
tério, para nele 
se acenderem 

as velas dos batizados”).
Neste espaço celebrativo, vivemos a 

experiência dos discípulos e Maria 
no Cenáculo em Jerusalém no dia 
de Pentecostes quando receberam a 
força abrasadora do Espírito San-
to pela qual saíram para anunciar 
as maravilhas de Deus. Com a luz 
e a força do Espírito Santo, cresce-
remos na unidade e participaremos 
da missão evangelizadora da Igreja 
que vive a fase diocesana da Assem-
bleia do Sínodo dos Bispos.

1. RITOS INICIAIS
A. A. (Nº 316) Ref. Enviai o vosso 

Espírito, Senhor. Enviai o vosso 
Espírito, Senhor. E da terra toda 
a face renovai! E da terra toda a 
face renovai!

1. Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor! Ó meu Deus e meu Se-
nhor, como sois grande! Quão 
numerosas, ó Senhor, são vossas 
obras! Encheu-se a terra com as 
vossas criaturas!

2. Se tirais o seu respiro elas pere-
cem e voltam para o pó de onde 
vieram. Enviais o vosso Espírito 
e renascem, e da terra toda face 
renovais.

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

A. Amém.
P. Que a paz de Jesus Cristo, o amor 

do Pai e o dom do Espírito San-
to, enviado para conduzir a Igreja 
e transformar o mundo, estejam 
convosco. 

A. (Cantando) Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cris-
to.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. ...
- Senhor que, elevado à glória ce-

leste, nos enviais o Espírito Santo 
prometido, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que dais vida a todas as coi-

sas com o poder de vossa Palavra, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos enviais o Espíri-

to para conduzir-nos no bem e no 
amor, tende piedade de nós. 

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

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

nas alturas e paz na terra aos 
homens!

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, que pelo 
mistério da festa de hoje, san-
tificais a vossa Igreja inteira, 
em todos os povos e nações, 
derramai por toda a extensão 
do mundo os dons do Espírito 
Santo, e realizai agora no cora-
ção dos fiéis as maravilhas que 
operastes no início da pregação 
do Evangelho. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Pentecos-

tes, Paulinas-Paulus, p. 856-860)

1ª Leitura: At 2,1-11 
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Quando chegou o dia de Pentecos-

tes, os discípulos estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De 
repente, veio do céu um barulho 
como se fosse uma forte ventania, 
que encheu a casa onde eles se 
encontravam. Então apareceram 
línguas como de fogo que se re-
partiram e pousaram sobre cada 
um deles. Todos ficaram cheios 
do Espírito Santo e começaram a 
falar em outras línguas, confor-
me o Espírito os inspirava. Mora-
vam em Jerusalém judeus devo-
tos de todas as nações do mundo. 
Quando ouviram o barulho, jun-



tou-se a multidão, e todos ficaram 
confusos, pois cada um ouvia os 
discípulos falar em sua própria 
língua. Cheios de espanto e ad-
miração, diziam: “Esses homens 
que estão falando não são todos 
galileus? Como é que nós os escu-
tamos na nossa própria língua? 
Nós que somos partos, medos e 
elamitas, habitantes da Mesopo-
tâmia, da Judéia e da Capadócia, 
do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egito e da parte 
da Líbia próxima de Cirene, tam-
bém romanos que aqui residem; 
judeus e prosélitos, cretenses e 
árabes, todos nós os escutamos 
anunciarem as maravilhas de 
Deus na nossa própria língua!” - 
Palavra do Senhor.       

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 103(104)
S. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e 

da terra toda face renovai.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, 

e da terra toda face renovai. 
S. 1. Bendize, ó minha alma, ao Se-

nhor! Ó meu Deus e meu Senhor, 
como sois grande! Quão numero-
sas, ó Senhor, são vossas obras! 
Encheu-se a terra com as vossas 
criaturas!

2. Se tirais o seu respiro, elas pere-
cem e voltam para o pó de onde 
vieram. Enviais o vosso Espírito 
e renascem e da terra toda a face 
renovais. 

3. Que a glória do Senhor perdure 
sempre, e alegre-se o Senhor em 
suas obras! Hoje seja-lhe agradá-
vel o meu canto, pois o Senhor é a 
minha grande alegria! 

2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
L. Leitura da primeira carta de São 

Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Ninguém pode dizer: Je-

sus é o Senhor, a não ser no Es-
pírito Santo. Há diversidade de 
dons, mas um mesmo é o Espí-
rito. Há diversidade de ministé-
rios, mas um mesmo é o Senhor. 
Há diferentes atividades, mas um 
mesmo Deus que realiza todas es-
tas coisas em todos. A cada um é 
dada a manifestação do Espírito 
em vista do bem comum. Como o 
corpo é um, embora tenha muitos 

membros, e como todos os mem-
bros do corpo, embora sejam mui-
tos, formam um só corpo, assim 
também acontece com Cristo. De 
fato, todos nós, judeus ou gregos, 
escravos ou livres, fomos batiza-
dos num único Espírito, para for-
marmos um único corpo, e todos 
nós bebemos de um único Espíri-
to. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Sequência
A. (Nº 323/ A) 1. Espírito de Deus 

enviai dos céus, um raio de luz, 
um raio de luz. Vinde, Pai dos 
pobres, dai aos corações, vossos 
sete dons, vossos sete dons.

2. Consolo que acalma, hóspede 
da alma, doce alívio, vinde! Doce 
alívio, vinde! No labor descanso, 
na aflição remanso, no calor ara-
gem, no calor aragem.

3. Enchei, luz bendita, chama que 
crepita, o íntimo de nós, o ínti-
mo de nós. Sem a luz que acode, 
nada o homem pode. Nenhum 
bem há nele, nenhum bem há 
nele.

4. Ao sujo lavai, ao seco regai. 
Curai o doente, curai o doente. 
Dobrai o que é duro, guiai no es-
curo, o frio aquecei, o frio aque-
cei.

5. Dai à vossa Igreja, que espera 
e deseja, vossos sete dons, vos-
sos sete dons. Dai em prêmio, ao 
forte, uma santa morte. Alegria 
eterna, alegria eterna. Amém! 
Amém!

Evangelho: Jo 20,19-23
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia, aleluia!:/
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei 

com vossos dons os corações dos 
fiéis, e acendei neles o amor como 
um fogo abrasador. 

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. Ao anoitecer daquele dia, o pri-

meiro da semana, estando fecha-
das, por medo dos judeus, as por-
tas do lugar onde os discípulos se 
encontravam, Jesus entrou e, pon-

do-se no meio deles, disse: “A paz 
esteja convosco”. Depois dessas 
palavras, mostrou-lhes as mãos e 
o lado. Então os discípulos se ale-
graram por verem o Senhor. Nova-
mente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio”. E depois 
de ter dito isso, soprou sobre eles 
e disse: “Recebei o Espírito San-
to. A quem perdoardes os pecados, 
eles lhes serão perdoados; a quem 
não os perdoardes, eles lhes serão 
retidos”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia e Profissão da Fé 
Oração dos Fiéis 

P. Contando com a inspiração do 
Espírito Santo, dado para a uni-
dade e a paz da Igreja e de toda a 
humanidade, apresentemos ao Pai 
nossas preces comunitárias. 

A. Enviai vosso Espírito Santo, ó 
Senhor!

1. Para que as Igrejas Cristãs, guia-
das por vosso Espírito, caminhem 
sempre mais para a unidade e se-
jam presença de reconciliação e de 
paz no mundo, nós vos pedimos:

2. Para cultivarmos a paz e o perdão 
em nossas famílias, em nossas co-
munidades e em toda a sociedade, 
nós vos pedimos:

3. Para que os Projetos Missioná-
rios do Sul 3 da CNBB em Mo-
çambique e na Amazônia, com as 
pessoas e os recursos necessários, 
deem frutos abundantes de vida 
cristã, nós vos pedimos: 

4. Para que os ministros leigos e or-
denados realizem sua missão com 
renovado ardor, linguagem e mé-
todo adequados à cultura atual, nós 
vos pedimos:  

5. Para que as pastorais e os movi-
mentos leigos atuem com renova-
do vigor em seus respectivos seto-
res e ambientes, nós vos pedimos:

6. Para que os doentes, os que vi-
vem situação de desânimo e de fal-
ta de esperança renovem sua con-
fiança em vós e tenham o apoio da 
família e da comunidade, nós vos 
pedimos: 

7. ...
P. (... ) 
A. Jesus Divino Mestre, que cha-

mastes os Apóstolos a vos segui-



rem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e 
continuai a repetir o convite a 
muitos dos nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convidadas. 
Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-
ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação das ofe-

rendas
(coleta em favor dos projetos mis-

sionários das 18 Dioceses do Rio 
Grande do Sul em Moçambique, 
África, e na Amazônia)  

A. (Nº 326) 1. As sementes que me 
deste e que não eram pra guar-
dar, pus no chão da minha vida, 
quis fazer frutificar.

Ref. /:Dos meus dons que recebi 
pelo Espírito do amor, trago os 
frutos que colhi e em tua mesa 
quero pôr.:/

2. Pelos campos deste mundo 
quero sempre semear os talen-
tos que me deste para eu mesmo 
cultivar.

3. Quanto mais eu for plantando, 
mais terei para colher, quanto 
mais eu for colhendo, mais terei 
a oferecer.

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-nos, ó Deus, que o 
Espírito Santo nos faça com-
preender melhor o mistério 
deste sacrifício e nos manifeste 
toda verdade, segundo a pro-
messa do vosso Filho. Que vive 
e reina para sempre.

A. Amém. 

Oração Eucarística I
(Missal, p. 469)

Pref.: O mistério de Pentecostes
(Missal, p. 319)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Para levar à ple-

nitude os mistérios pascais, der-
ramastes, hoje, o Espírito Santo 
prometido, em favor de vossos 
filhos e filhas. Desde o nascimen-
to da Igreja, é ele quem dá a todos 
os povos, o conhecimento do ver-
dadeiro Deus; e une, numa só fé, 
a diversidade das raças e línguas. 
Por esta razão transbordamos de 
alegria pascal, e aclamamos vossa 
bondade cantando a uma só voz: 

A. (Nº 758/C) Santo, santo, santo, 
Senhor, Deus do universo! O céu 
e a terra proclamam a vossa gló-
ria. 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 Se-
nhor!

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 também 
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 vossos fi-
lhos e filhas (...) e de todos os que 
circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem co-
nosco este sacrifício de louvor por si 
e por todos os seus e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão 
de suas faltas, 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, 
celebramos o dia santo de Pente-
costes em que o Espírito Santo, 
em línguas de fogo, manifestou-se 
aos apóstolos. Veneramos também 
a virgem Maria e seu esposo, são 
José, os santos apóstolos e márti-
res: Pedro e Paulo, André  e todos 
os vossos santos. Por seus méritos 
e preces, concedei-nos sem cessar 
a vossa proteção.

A. Em comunhão com toda a Igre-
ja 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 oferendas, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso filho e Senhor nosso.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

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: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

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-
fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

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

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons de 
Melquisedec. Nós vos suplicamos 
que ela seja levada à vossa pre-
sença, para que, ao participarmos 
deste altar, recebendo o Corpo e 
o Sangue de vosso Filho, sejamos 
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repletos de todas as graças e bên-
çãos 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 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
A. (Nº 330) Ref. O Espírito do 

Senhor repousa sobre mim! O 
Espírito do Senhor me escolheu, 
me enviou!

1. Para dilatar o seu Reino entre 
as nações, para anunciar a boa 
nova a seus pobres. Para procla-
mar a alegria e a paz, exulto de 
alegria em Deus, meu Salvador.

2. Para dilatar o seu Reino entre 
as nações, consolar os corações 
esmagados pela dor. Para pro-
clamar sua graça e salvação, 
acolher quem sofre e chora, sem 
apoio e sem consolo.

3. Para dilatar o seu Reino entre 
as nações, para anunciar liberta-
ção e salvação; para anuncia seu 
amor e seu perdão, e para cele-
brar sua glória entre os povos.

P. OREMOS. Ó Deus, que enri-
queceis a vossa Igreja com os 
bens do céu, conservai a graça 

que lhe destes, para que cres-
çam os dons do Espírito San-
to; e o alimento espiritual que 
recebemos aumente em nós a 
eterna redenção. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Com a força do Espírito 
Santo, poderemos realizar nossa 
missão com firmeza e alegria. 

A. (Nº 318) Ref. Vem, vem, vem, 
vem Espírito Santo de amor! 
Vem a nós, traz à Igreja um 
novo vigor.

P. (Motivação para apagar o Círio 
Pascal) Irmãos e irmãs, na noi-
te da vigília pascal, aclamamos 
Cristo nossa luz e acendemos o 
Círio pascal. Hoje, no dia de Pen-
tecostes, ao fechar-se o tempo da 
Páscoa, o Círio é apagado. Agora, 
somos nós que devemos ser a luz 
de Cristo que se irradia. É no meio 
deste mundo que devemos ser luz 
para iluminar os que andam nas 
trevas.

P. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!
P. (Apaga o Círio e prossegue) Dig-

nai-vos, ó Cristo, acender nossas 
lâmpadas da fé; que em vosso 
templo elas refuljam constante-
mente, alimentadas por vós, que 
sois a luz eterna; seja iluminado 
o nosso espírito para expulsar as 
trevas e sermos luzes iluminado-
ras do mundo. Vós que viveis com 
o Pai na unidade do Espírito San-
to. / A. Amém. Amém. Amém.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, o Pai das luzes, que ilumi-

nou os corações dos discípulos, 
derramando sobre eles o Espíri-
to Santo, vos conceda a plenitu-
de dos dons do mesmo Espírito. 
Aquele fogo, descido de modo 
admirável sobre os discípulos, pu-
rifique os vossos corações de todo 
mal e vos transfigure em sua luz. 
/ A. Amém.

P. Abençoe-vos Deus clemente e 
indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo. / A. Amém.

P. O Espírito do Senhor seja a vossa 

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe, aleluia, aleluia!

A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!

Lembretes:
- Seg.-feira, 19h, reunião da 

Coord. Ampliada da Ação 
Evang., no Seminário de Fátima. 

- Terça-feira, 19h30, em Três Ar-
roios, reunião da Área Past. de 
Severiano de Almeida.

- Quarta-feira, 19h, em Aratiba, 
reunião da Área Past. de Aratiba.

- Sexta-feira, 14h30, tarde de ora-
ção do Ap. da Oração na ig. S. 
Cristóvão, Erechim; 19h, igr. 
S. Tiago, Aratiba, ordenação de 
Senair Dal Moro como diácono 
permanente.

- Sáb., 18h, crismas na ig. Sag. 
Cor. de Jesus, Par. de Viadutos; 
jantar italiano em comemoração 
dos 79 anos da Par. Sag. Cor. de 
Jesus, Paulo Bento.

- Sáb. e dom., Romaria Nac. do 
Ap. da Or. no Sant. Nac. N. Sra. 
Aparecida, em Aparecida, SP.

- Dom. – Santíssima Trindade - 
09h30, igr. Sagr. Cor. de Jesus, 
Viadutos, ordenação de Almir 
Antonio Piovesan como diáco-
no permanente, na festa dos pa-
droeiros; festa do padroeiro San-
to Antonio em Jacutinga.

Leituras da Semana:
dia 06, 2ªf, Bem-aventurada 

Virgem Maria, Mãe da Igreja: 
Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; 
Sl 86(87); Jo 19,25-34; dia 07, 
3ªf, 1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-
5.7-8(R.7); Mt 5,13-16; dia 08, 
4ªf., Sto. Efrém: 1Rs 18,20-39; 
Sl 15(16); Mt 5,17-19; dia 09, 
5ªf, S. José de Anchieta: 1Rs 
18,41-46; Sl 64(65); Mt 5,20-26; 
dia 10, 6ªf, 1Rs 19,9a.11-16; Sl 
26(27); Mt 5,27-32; dia 11, sáb, 
S. Barnabé: At 11,21b-26.13,1-
3; Sl 97(98); Mt 10,7-13; Dia 
12, Dom. - Santíssima Trinda-
de, solenidade: Pr 8,22-31; Sl 
8,4-5.6-7.8-9(R/.2a); Rm 5,1-5; 
Jo 16,12-15;



Nós “somos, 
nos movemos e 
existimos” em 
Deus Pai e Fi-
lho e Espírito 
Santo, mistério 
da Santíssi-
ma Trindade, 
comunhão de 

amor, inspiração e fonte de vida 
comunitária, que celebramos nes-
te domingo. Pelo Batismo, fomos 
acolhidos na comunhão trinitária.   

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 545) 1. Bendito sejas Tu, Se-

nhor de nossos pais. És pródigo 
de graças, ó Senhor.

Ref. /:Glória ao Senhor, Criador, 
para sempre!:/

2. Bendito sejas Tu, ó Verbo de 
Deus Pai; morte que sofreste nos 
deu vida.

3. Bendito sejas Tu, Espírito de 
Deus, operas na Igreja a salva-
ção.

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

A. Amém
P. A graça de Jesus Cristo, nosso 

Redentor, o amor de Deus Pai que 
nos chamou à vida, a comunhão do 
Espírito Santo que nos santifica es-
tejam convosco!

A. (cantando) Bendito seja Deus que 
nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ... 

Ato penitencial
P. ... 
P/S. (Nº 687) Senhor, Servo de Deus 

que libertastes a nossa vida, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 12º DTC-C - solenidade da Ssma. Trindade – 12.6.2022
- Trindade, amor eterno, fonte da sabedoria, princípio de unidade, origem de tudo
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: 
comunhão, participação e missão
 Cor litúrgica: BRANCO            Ano 44 - Nº 2579            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

P/S. Ó Cristo, nosso irmão, que co-
nheceis nossa fraqueza, tende pie-
dade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S . Senhor, Filho de Deus que vos 

tornastes obediente, tende piedade 
de nós.

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

de todas as coisas...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 546) 1. Glória a Deus Trin-

dade que primeiro nos amou; 
Deus comunidade que em Jesus 
se revelou.

Ref. Viver e conviver em comu-
nhão. /:Glória, glória, aleluia! 
Eis a nossa vocação.:/

2. Glória ao Filho amado que do 
Pai vem anunciar grande boa 
nova para os homens libertar.

3. Glória ao Santo Espírito que o 
mundo renovou. Vem e ensina a 
todos o que o Filho nos falou.

P. OREMOS. Ó Deus, nosso Pai, 
enviando ao mundo a Palavra 
da verdade e o Espírito santifi-
cador, revelastes o vosso inefá-
vel mistério. Fazei que, profes-
sando a verdadeira fé, reconhe-
çamos a glória da Trindade e 
adoremos a Unidade onipoten-
te. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssma. Trin-

dade, Paulinas-Paulus, p. 865-867)

1ª Leitura: Pr 8,22-31
L. Leitura do Livro dos Provérbios. 
Assim fala a Sabedoria de Deus: 

“O Senhor me possuiu como pri-
mícia de seus caminhos, antes de 
suas obras mais antigas; desde a 

eternidade fui constituída, des-
de o princípio, antes das origens 
da terra. Fui gerada quando não 
existiam os abismos, quando não 
havia os mananciais das águas, 
antes que fossem estabelecidas as 
montanhas, antes das colinas fui 
gerada. Ele ainda não havia feito 
as terras e os campos, nem os pri-
meiros vestígios de terra do mun-
do. Quando preparava os céus, ali 
estava eu, quando traçava a abó-
bada sobre o abismo, quando fir-
mava as nuvens lá no alto e repri-
mia as fontes do abismo, quando 
fixava ao mar os seus limites – de 
modo que as águas não ultrapas-
sassem suas bordas – e lançava os 
fundamentos da terra, eu estava 
ao seu lado como mestre-de-o-
bras; eu era seu encanto, dia após 
dia, brincando, todo o tempo, em 
sua presença, brincando na su-
perfície da terra, e alegrando-me 
em estar com os filhos dos ho-
mens”. - Palavra do Senhor.  

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 8
S. Ó Senhor nosso Deus, como é 

grande vosso nome por todo o uni-
verso!

A. Ó Senhor nosso Deus, como é 
grande vosso nome por todo o 
universo!

S. 1. - Contemplando estes céus que 
plasmastes * e formastes com de-
dos de artista; - vendo a lua e es-
trelas brilhantes,* perguntamos: 
“Senhor, que é o homem, - para 
dele assim vos lembrardes * e o 
tratardes com tanto carinho?”

2. - Pouco abaixo de Deus o fizes-
tes,* coroando-o de glória e es-
plendor; - vós lhe destes poder so-
bre tudo,* vossas obras aos pés lhe 
pusestes;



3. - As ovelhas, os bois, os rebanhos,* 
todo o gado e as feras da mata; - 
passarinhos e peixes dos mares,* 
todo ser que se move nas águas.

A. Ó Senhor nosso Deus, como é 
grande vosso nome por todo o 
universo!

2ª Leitura: Rm 5,1-5
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos. 
Irmãos: Justificados pela fé, esta-

mos em paz com Deus, pela me-
diação do Senhor nosso, Jesus 
Cristo. Por ele tivemos acesso, 
pela fé, a esta graça, na qual es-
tamos firmes e nos gloriamos, na 
esperança da glória de Deus. E 
não só isso, pois nos gloriamos 
também de nossas tribulações, 
sabendo que a tribulação gera a 
constância, a constância leva a 
uma virtude provada, a virtude 
provada desabrocha em esperan-
ça; e a esperança não decepciona, 
porque o amor de Deus foi der-
ramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado. 
- Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 16,12-15
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espí-

rito Divino, ao Deus que é, que era 
e que vem, pelos séculos. Amém. 

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

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

discípulos: “Tenho ainda muitas coi-
sas a dizer-vos, mas não sois capazes 
de as compreender agora. Quando, 
porém, vier o Espírito da Verdade, ele 
vos conduzirá à plena verdade. Pois 
ele não falará por si mesmo, mas 
dirá tudo o que tiver ouvido; e até as 
coisas futuras vos anunciará. Ele me 
glorificará, porque receberá do que é 
meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o 
Pai possui é meu. Por isso, disse que 
o que ele receberá e vos anunciará, é 
meu”. - 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 coisas 
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, con-
substancial ao Pai./ 

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

A. E por nós, homens, e para nossa 
salvação, desceu dos céus:/ e se en-
carnou 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 procede 

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

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Oremos a Deus Pai Criador e Se-

nhor da História, em nome de seu 
Filho Redentor da humanidade, na 
força do Espírito Santo, nosso san-
tificador.

A. Ouvi-nos, ó Deus uno e trino.
L. 1. Para que a Igreja, inspirada na 

comunhão trinitária, promova re-
lações solidárias em todos os am-
bientes sociais, nós vos pedimos: 

2. Para que a catequese permanen-
te ajude a aprofundar o mistério 

da Trindade e a liturgia o celebre 
confirmando a fé batismal, nós vos 
pedimos: 

3. Para que as famílias e comunida-
des, na fé trinitária que professam, 
vivam relações de comunhão fra-
terna, nós vos pedimos: 

4. Para vivermos sempre de acordo 
com o Mistério da Trindade, do 
qual somos morada pelo Batismo, 
peçamos, irmãos.

5. Para que a festa do Corpo de 
Deus, quinta-feira, nos ajude a co-
locar sempre a Eucaristia ou a ce-
lebração da Palavra com a Sagrada 
Comunhão como centro do domin-
go, nós vos pedimos: 

5. Para que as festas juninas forta-
leçam a convivência harmônica e 
pacífica nas famílias e nas comuni-
dades, nós vos pedimos: 

6. Para que os nossos irmãos faleci-
dos, tendo praticado a justiça, par-
ticipem agora do banquete eterno 
no seio da Trindade, nós vos pedi-
mos: 

7. ...
P. “Pai de misericórdia, que crias-

tes o universo e por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Deus convosco, nos 
enviastes o Espírito da verdade, 
ouvi as orações do vosso povo e 
alegrai-nos com a vossa salvação.” 
Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação e apresentação

das oferendas
A. (Nº 463) 1. Recebei, ó Deus 

Pai, neste dia, vinho e pão, nos-
sa oferta sagrada. Juntamente 
aceitai a alegria e os trabalhos da 
nossa jornada.

2. O louvor que até vós elevamos 
nos conserve na fé sempre uni-
dos. E Jesus, que no altar espe-
ramos, nos conceda os favores 
pedidos.

3. O mistério na cruz consumado 
novamente se opera no altar; E o 
perdão que aos algozes foi dado, 
quer Jesus nesta missa dos dar.

4. Glória ao Pai, glória ao Filho di-
vino e ao Espírito Santo também. 
Adoremos ao Deus uno e trino 
com louvores perenes. Amém

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, pela invoca-
ção do vosso nome, santificai as 
oferendas de vossos servos e ser-
vas, fazendo de nós uma oferenda 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
(Missal, p. 488)

Pref.: O Mist. da Trindade
(Missal, p.379-380)

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. Com vosso Filho 
único e o Espírito Santo sois um 
só Deus e um só Senhor. Não uma 
única pessoa, mas três pessoas 
num só Deus. Tudo o que revelas-
tes e nós cremos a respeito de vos-
sa glória atribuímos igualmente ao 
Filho e ao Espírito Santo. E, pro-
clamando que sois o Deus eterno 
e verdadeiro, adoramos cada uma 
das pessoas, na mesma natureza e 
igual majestade. Unidos à multi-
dão dos anjos e dos santos, nós vos 
aclamamos, jubilosos, cantando 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 alturas, ho-
sana!:/ /:Bendito aquele que vem 
em nome do Senhor!:/ /:Hosana 
nas alturas, hosana!:/

P. Nós proclamamos a vossa grande-
za, Pai santo, a sabedoria e o amor 
com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vos-
sa imagem e lhes confiastes todo o 
universo, para que, servindo a vós, 
seu criador, dominassem toda cria-
tura. E, quando pela desobediência 
perderam a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da morte, 
mas a todos socorrestes com bon-
dade, para que, ao procurar-vos, 
vos pudessem encontrar.

A. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!

P. E, ainda mais, oferecestes mui-
tas vezes aliança aos homens e às 

mulheres e os instruístes pelos pro-
fetas na esperança da salvação. E 
de tal modo, Pai santo, amastes o 
mundo, que, chegada a plenitude 
dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso sal-
vador.

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da virgem 
Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado; anun-
ciou aos pobres a salvação, aos 
oprimidos, a liberdade, aos tristes, 
a alegria. E, para realizar o vosso 
plano de amor, entregou-se à morte 
e, ressuscitando dos mortos, ven-
ceu a morte e renovou vida.

A. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!

P. E, a fim de não mais vivermos 
para nós, mas para ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como 
primeiro dom aos vossos fiéis para 
santificar todas as coisas, levando à 
plenitude a sua obra.

A. Santificai-nos pelo dom do vos-
so Espírito!

P. Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se 
tornem o Corpo † e o Sangue Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mis-
tério que ele nos deixou em sinal 
da eterna aliança.

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito.

P. Quando, pois, chegou a hora em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorifi-
cado, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até 
o fim. Enquanto ceavam, ele to-
mou 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, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
deu graças novamente e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 

SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Tudo isto é mistério da fé!

A. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição. 

P. Celebrando, agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anun-
ciamos a morte de Cristo e sua 
descida entre os mortos, proclama-
mos a sua ressurreição e ascensão 
à vossa direita e, esperando a sua 
vinda gloriosa, nós vos oferecemos 
o seu corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo 
inteiro.

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

P. Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes á vossa Igreja e conce-
dei aos que vamos participar do 
mesmo pão e do mesmo cálice que, 
reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo, nos tornemos em Cristo 
um sacrifício vivo para o louvor da 
vossa glória.

A. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!

P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o papa 
(...), o nosso bispo (...), os bispos 
do mundo inteiro, os presbíteros e 
todos os ministros, os fiéis que, em 
torno deste altar, vos oferecem este 
sacrifício, o povo que vos pertence 
e todos aqueles que vos procuram 
de coração sincero.

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

P. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo 
e de todos os mortos, dos quais só 
vós conhecestes a fé.

A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e fi-

lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a virgem Maria, mãe de 
Deus, com São José, seu esposo, 
com os apóstolos e todos os santos, 
possamos alcançar a herança eter-
na no vosso reino, onde, com todas 
as criaturas, libertas da corrupção 
do pecado e da morte, vos glorifi-
caremos por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!



A. (Nº 542) Ref. /:E pelo mundo 
eu vou, cantando teu amor,/ pois 
disponível estou para seguir-te, 
Senhor!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O amor do Pai vos conserve sem-

pre na alegria, na saúde e na paz.
A. Amém! 
P. A doação do Filho vos mantenha 

sempre no caminho da vida e da 
esperança.

A. Amém! 
P. A força do Espírito Santo sustente 

vosso amor pastoral e vosso ardor 
missionário.

A. Amém! 
P. E que vos abençoe o Deus Uno e 

Trino: Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém! 
P. Que o Espírito da sabedoria vos 

conduza à plena verdade; ide em 
paz e que o Senhor vos acompanhe.

A. (Cantando) Graças a Deus! Gra-
ças a Deus! Graças a Deus!

Lembretes:
- Segunda-feira - Início da 37º se-

mana nacional do migrante – Mi-
gração e saberes / Escuta com sa-
bedoria, fala com a prática - 14h, 
reunião das coordenadoras paro-
quiais das zeladoras das capeli-
nhas, no Centro Diocesano.

- Terça e quarta-feira, reunião da 
Comissão Regional dos Presbíte-
ros em formato virtual.

 - Terça-feira, 19h, reunião da Área 
Pastoral de Jacutinga, em Paulo 
Bento.

- Quinta-feira – Santíssimo Sacra-
mento do Corpo e Sangue de 
Cristo – 15h, Catedral, missa e 
procissão.

- Domingo – 12º DTC-C – 37º Dia 
Nac. do Migrante – 09h, Dom 
Adimir, missa e crismas na igreja 
S. Valentim de S. Valentim.

10º Encontro Mundial
das Famílias

- De 22 a 26 deste mês de junho, 
em Roma, se realizará o 10º Mun-
dial das Famílias, com o tema 
‘Amor em família: vocação e ca-
minho da santidade, promovido 
pelo Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida, e organiza-
do pela diocese de Roma. Com 
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P. Por ele dais ao mun-
do 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 da Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
A. (Nº 550) Ref. Ó Trindade, vos 

louvamos, / vos louvamos pela 
vossa comunhão! Que esta mesa 
favoreça, / favoreça nossa comu-
nicação!

1. Contra toda tentação da ganân-
cia e do poder, nossas bocas gri-
tem juntas /:a palavra do viver:/

2. Na montanha, com Jesus, no 
encontro com o Pai, recebemos a 
mensagem: /:“Ide ao mundo e o 
transformai”.:/

3. Deus nos fala na história e nos 
chama à conversão vamos ser 
palavras vivas /:proclamando a 
salvação!:/

4. Vamos juntos festejar cada vol-
ta de um irmão e o amor que nos 
acolhe, :/:restaurando a comu-
nhão!:/

5. Comunica quem transmite a 
verdade e a paz, quem semeia a 
esperança /:e o perdão que nos 
refaz.:/

6. No altar da eucaristia, mesa 
dos que são irmãos, Jesus Cristo 
fortalece /:nossa vida em comu-
nhão.:/

P. OREMOS. Possa valer-nos, Se-
nhor nosso Deus, a comunhão 
no vosso sacramento, ao pro-
clamarmos nossa fé na Trindade 
eterna e santa, e na sua indivisí-
vel Unidade. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Com a luz da Palavra divina 
e o vigor da Eucaristia, podemos 
vencer o individualismo, viver em 
comunhão fraterna e estabelecer 
relações de igualdade na socieda-
de.

ele se encerra o Ano da Família 
Amoris Laetitia. O encontro, ini-
cialmente previsto para 2021, foi 
adiado em vista da pandemia Co-
vid-19, num tempo de esperança e 
renascimento. O evento, como afir-
mou o Papa Francisco, aconteceu 
e chega ao seu encerramento, de 
forma inédita e multicêntrica, com 
iniciativas globais nas dioceses do 
mundo inteiro, análogas às que, ao 
mesmo tempo, se farão em Roma. 
Roma acolhe o evento e cada dio-
cese pode tornar-se o centro de um 
Encontro local para as suas famílias 
e comunidades. Tudo isso com o in-
tuito de permitir a todos de sentir-se 
protagonistas, na realidade atual

Segundo o cardeal Kevin Farrell, 
Prefeito do Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida – este 
importante encontro eclesial tem 
recebido uma participação sem-
pre crescente das famílias. Os 
milhares de pessoas que partici-
param das edições mais recentes, 
com a riqueza da sua língua, cul-
tura e experiência, foram um si-
nal eloquente da beleza da família 
para a Igreja e para a humanidade 
inteira. Trata-se de oportunidade 
preciosa e única para relançar a 
pastoral familiar com fervor mis-
sionário e criatividade renovados, 
a partir das indicações do Papa 
Francisco na exortação Amoris 
Laetitia, ou seja, com a partici-
pação dos esposos, das famílias e 
dos pastores, todos juntos.

Leituras da Semana:
Dia 13, 2ªf, Sto. Antônio de Pá-

dua: 1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-
6.7(R.2b); Mt 5,38-42; Dia 14, 
3ªf, 1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 
5,43-48; Dia 15, 4ªf, 2Rs 2,1.6-
14; Sl 30(31); Mt 6,1-6.16-18; 
Dia 16, 5ªf, Ssmo. Corpo e San-
gue de Cristo: Gn 14,18-20; Sl 
109(110); 1Cor 11,23-26; Lc 
9,11b-17; Dia 17, 6ªf, 2Rs 11,1-
4.9-18.20; Sl 131(132); Mt 6,19-
23; Dia 18, sáb.: 2Cr 24,17-25; 
Sl 88(89); Mt 6,24-34; Dia 19, 
dom. 12º do Tempo Comum – C: 
Zc 12,10-11;13,1; Sl 62(63); Gl 
3,26-29; Lc 9,18-24 (profissão de 
fé de Pedro e 1º anúncio da pai-
xão).



1. RITOS
INICIAIS

Todo ser vivo pre-
cisa de água e de 
alimento. Nenhum 
cristão vive sem 
o Pão da Palavra 
e o Pão da Euca-

ristia. Na solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo, louvamos 
a Deus pelo Pão do Céu que nos 
concede na Eucaristia que Cristo 
nos deixou como memorial perpétuo 
de seu mistério pascal. Celebremos 
este mistério no compromisso da so-
lidariedade e da partilha fraterna.

A. (Nº 553) Ref. Nós somos mui-
tos, mas formamos um só corpo, 
que é o corpo do Senhor, a sua 
Igreja; pois, todos nós partici-
pamos do mesmo pão da unida-
de, que é o corpo do Senhor, a 
comunhão.

1. O pão que, reunidos, nós par-
timos, é a participação do corpo 
do Senhor.

2. O cálice por nós abençoado é 
a nossa comunhão no sangue do 
Senhor.

3. À ordem do Senhor obedecen-
do, celebramos a memória da 
nossa redenção.

4. Da ceia do Senhor participan-
do, pelo Espírito seremos uni-
dos num só corpo.

5. Seu Corpo e seu Sangue co-
mungando, sua morte anuncia-
mos, até que Ele venha.

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

A. Amém.
P. A bondade e o amor de Deus Pai 

que nos reúne para alimentar-nos 
com a Palavra e o Pão da vida em 
seu Filho Jesus Cristo, na comu-
nhão do Espírito Santo, estejam 
convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. (.... )

Ato penitencial
P. ... 
- Senhor, que na Eucaristia prolon-

gais vossa presença real conosco, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que instituístes a Euca-

ristia como sinal maravilhoso de 
vossa misericórdia, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que sustentais nossa fé 

pela Palavra e pela Eucaristia, 
tende piedade de nós. 

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

amor...  
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. Senhor Jesus Cris-
to, neste admirável sacramento 
nos deixastes o memorial da 
vossa paixão. Dai-nos venerar 
com tão grande amor o misté-
rio do vosso corpo e do vosso 
sangue, que possamos colher 
continuamente os frutos da 
vossa redenção. Vós, que sois 
Deus com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssmo. Cor-

po e Sangue de Cristo, Paulinas-
-Paulus, p. 868-872)

1ª Leitura: Gn 14,18-20
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, Melquisedec, rei de 

Salém, trouxe pão e vinho e como 
sacerdote do Deus Altíssimo, aben-
çoou Abrão, dizendo: “Bendito 
seja Abrão pelo Deus Altíssimo, 
criador do céu e da terra! Bendito 
seja o Deus Altíssimo, que entre-
gou teus inimigos em tuas mãos!” 
E Abrão entregou-lhe o dízimo de 
tudo. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 109(110)
S. Tu és sacerdote eternamente se-

gundo a ordem de Melquisedec. 
A. Tu és sacerdote eternamente 

segundo a ordem de Melquise-
dec. 

S. 1. - Palavra do Senhor ao meu 
Senhor:* “Assenta-te ao lado meu 
direito - até que eu ponha os ini-
migos teus* como escabelo por 
debaixo de teus pés!”

2. - O Senhor estenderá desde 
Sião* vosso cetro de poder, pois 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a solenidade de “Corpus Christi” /Ano C – 16.6.2022
- Eucaristia, sustento dos discípulos missionários de Cristo em sua missão
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: comunhão, 
participação e missão 
- 37ª Semana Nacional do Migrante - Migração e saberes / Escuta com sabedoria, fala com a prática
Cor litúrgica: BRANCO      Ano 44 - Nº 2580        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Ele diz: - “Domina com vigor teus 
inimigos;* domina com vigor teus 
inimigos!

A. Tu és sacerdote eternamente 
segundo a ordem de Melquise-
dec. 

3. - Tu és príncipe desde o dia em que 
nasceste:* na glória e esplendor da 
santidade, - como o orvalho, antes 
da aurora, eu te gerei * jurou o Se-
nhor e manterá sua palavra; - Tu és 
sacerdote eternamente,* segundo a 
ordem do rei Melquisedec.

2ª Leitura: 1Cor 11,23-26
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: O que eu recebi do Senhor 

foi isso que eu vos transmiti: Na 
noite em que foi entregue, o Se-
nhor Jesus tomou o pão e, depois 
de dar graças, partiu-o e disse: 
“Isto é o meu corpo que é dado 
por vós. Fazei isto em minha me-
mória”. Do mesmo modo, depois 
da ceia, tomou também o cálice e 
disse: “Este cálice é a nova alian-
ça, em meu sangue. Todas as vezes 
que dele beberdes, fazei isto em mi-
nha memória”. Todas às vezes, de 
fato, que comerdes deste pão e be-
berdes deste cálice, estareis procla-
mando a morte do Senhor, até que 
ele venha. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 9,11b-17
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. Eu sou o pão vivo descido do 

céu; quem deste pão come, sem-
pre, há de viver.

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 acolheu as 

multidões, falava-lhes sobre o Reino 
de Deus e curava todos os que preci-
savam. A tarde vinha chegando. Os 
doze apóstolos aproximaram-se de 
Jesus e disseram: “Despede a multi-
dão, para que possa ir aos povoados 
e campos vizinhos procurar hospe-
dagem e comida, pois estamos num 
lugar deserto”. Mas Jesus disse: 

“Dai-lhes vós mesmos de comer”. 
Eles responderam: “Só temos cin-
co pães e dois peixes. A não ser 
que fôssemos comprar comida 
para toda essa gente”. Estavam 
ali mais ou menos cinco mil ho-
mens. Mas Jesus disse aos discí-
pulos: “Mandai o povo sentar-se 
em grupos de cinquenta”. Os dis-
cípulos assim fizeram, e todos se 
sentaram. Então Jesus tomou os 
cinco pães e os dois peixes, elevou 
os olhos para o céu, abençoou-os, 
partiu-os e os deu aos discípulos 
para distribuí-los à multidão. To-
dos comeram e ficaram satisfeitos. 
E ainda foram recolhidos doze 
cestos dos pedaços que sobraram. 
- Palavra da Salvação.

A. Glória a Vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Na oração que nos ensinou, Cris-

to incluiu o pedido pelo pão de 
cada dia. Oremos a Deus Pai por 
nossas necessidades, mas espe-
cialmente pelas dos nossos irmãos 
e irmãs nas mais diversas dificul-
dades, como a falta de alimento, 
dom de Deus, direito de todos.  

A. (Nº196) Atendei a nossa prece, 
Senhor, /e fazei-nos acolher nos-
so irmão.

1. Para que a Igreja, constantemen-
te revigorada pela Eucaristia, viva 
com ardor sua missão de evange-
lizar, nós vos pedimos:

2. Para participarmos sempre da 
celebração litúrgica, centro do 
domingo, Dia do Senhor, nós vos 
pedimos: 

3. Para sermos solidários e fra-
ternos, exigência da Eucaristia, 
especialmente com os migrantes 
em cuja semana estamos, nós vos 
pedimos:

4. Para que a catequese de iniciação 
cristã ajude a todos a participar da 
comunidade e nela viver intensa-
mente os sacramentos, de modo 
particular a Eucaristia, nós vos 
pedimos:

5. Para termos muitas vocações 
para o ministério da celebração 
eucarística e para a evangeliza-
ção, nós vos pedimos:

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

pelos dons que sempre nos conce-
deis, especialmente pelo alimen-
to de nossas mesas, pelo Pão da 
vossa Palavra e pelo Pão da Euca-
ristia. Ajudai-nos a trabalhar para 
que todos possam dispor destes 
bens indispensáveis para a vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 560) 1. Que maravilha, Se-

nhor, estar aqui! Sentir-se Igre-
ja reunida a celebrar. Apresen-
tando os frutos do caminho, no 
pão e vinho, ofertas deste altar.

Ref. Bendito sejais por todos os 
dons! Bendito sejais pelo vinho 
e pelo pão! /:Bendito, bendito, 
bendito seja Deus para sem-
pre!:/

2. Que grande bênção servir nes-
ta missão. Missão de Cristo, ta-
refa do cristão. Tornar-se Igreja, 
formar comunidade, ser solidá-
rio, tornar-se um povo irmão.

3. Que graça imensa viver a 
mesma fé, ter esperança de um 
mundo bem melhor. Na carida-
de sentir-se familiares, lutando 
juntos em nome do Senhor.

P. Orai, irmãos....



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, ó Deus, à vossa Igreja 
os dons da unidade e da paz, sim-
bolizados pelo pão e pelo vinho 
que oferecemos na sagrada Euca-
ristia. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

 Prefácio da Eucaristia III
(Missal, p.441)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças e bendizer-vos, Senhor Pai 
santo, Deus eterno, cheio de mi-
sericórdia e de paz. Vosso Filho, 
obediente até a morte na Cruz, 
nos precedeu no caminho de volta 
para vós, que sois o fim último de 
toda a esperança humana. Na Eu-
caristia, testamento de seu amor, 
ele se fez comida e bebida espiri-
tuais, que nos sustentam na cami-
nhada para a Páscoa eterna. Com 
esta garantia da ressurreição final, 
esperamos participar do banquete 
de vosso Reino. Por isso, unidos 
aos anjos e a todos os santos nós 
vos louvamos cantando a uma só 
voz:

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

P. 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
A. (Nº 565) Ref. Só tem lugar nes-

ta mesa pra quem ama e pede 
perdão. /:Só comunga nesta ceia 
quem comunga na vida do ir-
mão.:/

1. Eu tive fome e não me destes 
de comer, Eu tive sede e não me 
destes de beber.

2. Fui peregrino e não me aco-
lheste, injuriado e não me de-
fendeste.

3. Fui pequenino e quiseste me 
pisar, da ignorância não quises-
te me tirar.

4. Eu nasci livre e quis viver com 
liberdade, fui perseguido só por 
causa da verdade.

5. Pra ser feliz eu quis amar sem 
distinção, só por orgulho, tu não 
foste meu irmão.

6. Eu vivi pobre mas lutei para 
ser gente, fui sem direito de le-
var vida decente.

P. OREMOS. Dai-nos, Senhor 
Jesus, possuir o gozo eterno da 
vossa divindade, que já come-
çamos a saborear na terra, pela 
comunhão do vosso Corpo e 
do vosso Sangue. Vós que vi-
veis e reinais para sempre.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso

Anim.: O Pão do Altar é sagrado e 
alimenta nossa fé. O pão partilha-



nhar a Tua presença e o amor 
com o qual Cristo ama a Igreja.

Nós Te pedimos pelas famílias que 
passam por dificuldades e sofri-
mentos, doença ou por problemas 
que só Tu conheces: que Tu as 
sustentes e as tornes conscientes 
do caminho de santificação ao 
qual as chamas, para que possam 
experimentar a Tua infinita mise-
ricórdia e encontrar novos cami-
nhos para crescer no amor.

Nós Te pedimos pelas crianças e 
jovens para que possam encon-
trar-Te e responder com alegria 
à vocação que planejaste para 
eles; por seus pais e avós, para 
que sejam conscientes de serem 
um sinal da paternidade e mater-
nidade de Deus no cuidado dos 
filhos que, na carne e no espírito, 
Tu confias a eles; pela experiên-
cia de fraternidade que a família 
pode dar ao mundo.

Senhor, concede que cada família 
possa viver a própria vocação 
à santidade na Igreja como um 
chamado para ser protagonista 
da evangelização, a serviço da 
vida e da paz, em comunhão com 
os sacerdotes e em cada estado 
de vida. Abençoa o Encontro 
Mundial das Famílias. Amém.

“Renovar o amor à Eucaristia, 
memorial perpétuo da Páscoa 

do Senhor
Na solenidade do Corpo e Sangue 

de Cristo, o Corpus Christi, o 
Evangelho apresenta-nos o epi-
sódio do milagre dos pães (cf. Lc 
9, 11-17), que tem lugar na mar-
gem do lago da Galileia. ...

Este milagre — muito importan-
te, a tal ponto que é narrado por 
todos os Evangelistas — mani-
festa o poder do Messias e, ao 
mesmo tempo, a sua compai-
xão: Jesus sente compaixão pelo 
povo. Aquele gesto prodigioso 
não só permanece como um dos 
grandes sinais da vida pública de 
Jesus, mas antecipa aquele que 

depois, no final, será o memorial 
do seu sacrifício, ou seja, a Eu-
caristia, sacramento do seu Cor-
po e do seu Sangue, oferecidos 
para a salvação do mundo.

A Eucaristia é a síntese de toda a 
existência de Jesus, que foi um 
único ato de amor ao Pai e aos 
irmãos. Também ali, como no 
milagre da multiplicação dos 
pães, Jesus tomou o pão, elevou 
ao Pai a prece de Bênção, partiu-
-o e deu-o aos discípulos; e fez 
o mesmo com o cálice do vinho. 
Mas naquele momento, na vigí-
lia da sua Paixão, Ele quis dei-
xar, nesse gesto, o Testamento da 
nova e eterna Aliança, memorial 
perpétuo da sua Páscoa de morte 
e ressurreição. A festa do Cor-
pus Christi convida-nos todos os 
anos a renovar o enlevo e a ale-
gria por esta maravilhosa dádiva 
do Senhor, que é a Eucaristia. 
Acolhamo-la com gratidão, não 
de maneira passiva, rotineira. 
Não devemos habituar-nos à Eu-
caristia, nem ir comungar como 
que por hábito. Não! Cada vez 
que nos aproximamos do altar 
para receber a Eucaristia, deve-
mos renovar verdadeiramente o 
nosso “amém” ao Corpo de Cris-
to. Quando o sacerdote nos diz 
“Corpo de Cristo”, nós respon-
demos “amém”: mas que seja um 
“amém” que brote do coração, 
convicto. Foi Jesus, foi Jesus que 
me salvou, é Jesus que vem para 
me dar a força de viver. É Jesus, 
Jesus vivo. Mas não devemos 
habituar-nos: cada vez, como se 
fosse a primeira Comunhão.

Expressão da fé eucarística do 
santo povo de Deus são as pro-
cissões com o Santíssimo Sa-
cramento, que nesta Solenidade 
se realizam em toda a parte na 
Igreja católica. ... Que Nossa Se-
nhora nos ajude a seguir com fé 
e amor Jesus, a Quem adoramos 
na Eucaristia. (Papa Francisco, 
oração do Ângelus, 23/6/2019)
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do com os famintos também é sa-
grado e expressa a solidariedade, 
exigida pela Eucaristia. 

A.  (Nº 561) Ref. /:Importa vi-
ver, Senhor, unidos no amor, na 
participação, vivendo em comu-
nhão.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus da Vida vos faça 

perseverar nas boas obras e orien-
te vossos passos no caminho da 
verdade, da justiça, da solidarie-
dade e da paz. E que vos abençoe 
o mesmo Deus benigno e fonte de 
amor, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Proclamai com a vida a alegria 

de partilhar da mesa do Senhor. 
Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Oração diante do Santíssimo
Senhor Jesus Cristo, cremos que 

estais presente no pão consagra-
do em nossos altares. Nós vos 
adoramos com os anjos e santos 
e com todos os nossos irmãos na 
fé. Obrigado porque nos deixas-
tes vosso corpo e vosso sangue 
para nosso alimento. Fazei que 
jamais nos afastemos de vós que 
sois o caminho a nos conduzir ao 
Pai; a vida que nos faz filhos de 
Deus; a verdade que nos liberta. 
Senhor Jesus, permanecei conos-
co; fortalecei nossa fé; alimentai 
nossa esperança; conservai-nos 
unidos na luta por uma socie-
dade justa e fraterna e fazei que 
vos amemos cada vez mais, bem 
como a nossos irmãos. Amém.

Oração oficial do X Encontro 
Mundial das Famílias

Pai Santo, estamos aqui diante de 
Ti para louvar-Te e agradecer-
-Te pelo grande dom da família. 
Nós Te pedimos pelas famílias 
consagradas no sacramento do 
matrimônio, para que possam 
redescobrir todos os dias a graça 
recebida e, como pequenas Igre-
jas domésticas, saibam testemu-



A dura realidade 
dos migrantes 
em busca de lu-
gar para poder 
viver por causa 
das guerras, da 
fome e de ou-
tros fatores pode 

lembrar nossa peregrinação para 
a Casa do Pai em meio a muitas 
dificuldades que exigem renún-
cias no seguimento a Cristo, car-
regando a cruz de cada dia. 

1. RITOS INICIAIS
A. (349) 1. Dentro de nossa vida, 

viemos celebrar, nesta assem-
bleia reunida, teu povo quer se 
encontrar.

Ref./: Bendito sejas, ó Deus que 
nos reuniste no amor de Cristo.:/ 

1. Dentro de nossa história, viemos 
celebrar, juntos fazemos memó-
ria, teus feitos vamos lembrar.

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

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

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

A. Amém.
P. A graça e a paz de Jesus Cristo, 

Filho de Deus vivo, o Messias 
prometido, o amor do Pai e a co-
munhão do Espírito Santo estejam 
convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ( ... .)

Ato penitencial
P. ...

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

A. Porque somos pecadores. 
P/S. Manifestai, Senhor, a vossa 

misericórdia. 
T. E dai-nos a vossa salvação! 
P: Deus de poder e clemência...
A. Amém. 
P. Senhor, tende piedade.... Cris-

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

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

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

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

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

4. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor, /: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. Senhor, nosso 
Deus, dai-nos por toda a vida 
a graça de vos amar e temer, 
pois nunca cessais de conduzir 
os que firmais no vosso amor. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-

-C, Paulinas Paulus, p. 921 a 923)

1ª Leitura: Zc 12,10-11;13-1
L. Leitura da Profecia de Zaca-

rias.
Assim diz o Senhor: “Derramarei 

sobre a casa de Davi e sobre os 
habitantes de Jerusalém um es-
pírito de graça e de oração; eles 
olharão para mim. Ao que eles 
feriram de morte, hão de chorá-
-lo, como se chora a perda de um 
filho único, e hão de sentir por 
ele a dor que se sente pela morte 
de um primogênito. Naquele dia, 
haverá um grande pranto em 
Jerusalém, como foi o de Ada-
dremon, no campo de Magedo. 
Naquele dia, haverá uma fonte 
acessível à casa de Davi e aos 
habitantes de Jerusalém, para 
ablução e purificação”. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 62(63)
S. A minh'alma tem sede de vós, 

como a terra sedenta, ó meu Deus!
A. A minh'alma tem sede de vós, 

como a terra sedenta, ó meu 
Deus!

S. 1. - Sois vós, ó Senhor, o meu 
Deus!* Desde a aurora ansioso 
vos busco! - A minh'alma tem 
sede de vós,* minha carne tam-
bém vos deseja. 

2. - Como terra sedenta e sem 
água,+ venho, assim, contemplar-
-vos no templo,* para ver vossa 
glória e poder. - Vosso amor vale 
mais do que a vida:* e por isso 
meus lábios vos louvam. 

3. - Quero, pois, vos louvar pela 
vida,* e elevar para vós minhas 
mãos! - A minh'alma será sacia-
da,* como em grande banquete de 
festa; - cantará a alegria em meus 
lábios,* ao cantar para vós meu 
louvor!

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 12º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 19.6.2022

- Aprofundar continuamente o mistério de Cristo e testemunhá-lo com fidelidade
- Ano da Família Amoris Laetitia – Semana do 10º Encontro Mundial das Famílias
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: Comunhão, 
Participação e Missão 
- 37º Dia Nacional do Migrante – Migrações e saberes – Escuta com sabedoria e fala com a prática
Cor litúrgica: VERDE      Ano 44 - Nº 2581     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



4. - Para mim fostes sempre um so-
corro;* de vossas asas à sombra 
eu exulto! - Minha alma se agarra 
em vós;* com poder vossa mão 
me sustenta. 

2ª Leitura: Gl 3,26-29
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Gálatas. 
Irmãos: Vós todos sois filhos de 

Deus pela fé em Jesus Cristo. 
Vós todos que fostes batizados 
em Cristo vos revestistes de Cris-
to. O que vale não é mais ser ju-
deu nem grego, nem escravo nem 
livre, nem homem nem mulher, 
pois todos vós sois um só, em Je-
sus Cristo. Sendo de Cristo, sois 
então descendência de Abraão, 
herdeiros segundo a promessa. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 9,18-24
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, 

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

S. Tu és o Cristo de Deus. O Filho 
do Homem deve sofrer muito. 

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. Certo dia, Jesus estava rezan-

do num lugar retirado, e os dis-
cípulos estavam com ele. Então 
Jesus perguntou-lhes: “Quem diz 
o povo que eu sou?” Eles respon-
deram: “Uns dizem que és João 
Batista; outros, que és Elias; mas 
outros acham que és algum dos 
antigos profetas que ressuscitou”. 
Mas Jesus perguntou: “E vós, 
quem dizeis que eu sou?” Pedro 
respondeu: “O Cristo de Deus”. 
Mas Jesus proibiu-lhes severa-
mente que contassem isso a al-
guém. E acrescentou: “O Filho 
do Homem deve sofrer muito, ser 
rejeitado pelos anciãos, pelos su-
mos sacerdotes e doutores da Lei, 
deve ser morto e ressuscitar no 
terceiro dia”. Depois Jesus dis-
se a todos: “Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si mesmo, tome 
sua cruz cada dia, e siga-me. Pois 

quem quiser salvar a sua vida, 
vai perdê-la; e quem perder a sua 
vida por causa de mim, esse a sal-
vará”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis 

P. Na fé professada e testemunhada 
em Cristo, Filho do Deus vivo e 
na fidelidade no seguimento a Ele 
com a cruz de cada dia, façamos 
nossas preces comunitárias. 

A. Atendei nossa prece, Senhor.
1. Para que a Igreja proclame sem-

pre a força salvadora da Cruz de 
vosso Filho Jesus Cristo, nós vos 
pedimos:

2. Para conhecermos sempre me-
lhor a Cristo e vivermos com mais 
fidelidade o seguimento a Ele, 
com as renúncias necessárias, nós 
vos pedimos:

3. Para compreendermos e viver-
mos o sofrimento humano à luz 
da Cruz redentora de Cristo, nós 
vos pedimos:

4. Para sermos presença conforta-
dora junto aos irmãos e irmãs em 
maiores dificuldades, nós vos pe-
dimos:

5. Pelos cuidadores e cuidadoras de 
doentes e idosos para que os as-
sistam conscientes de que o fazem 
ao próprio Cristo, com eles identi-
ficado, nós vos pedimos:

6. Para que nossas comunidades 
cristãs e a sociedade organizada, 
livres de qualquer preconceito, 
ofereçam acolhida solidária aos 
migrantes, rezemos, irmãos.

7. (...). 
P. Dai-nos, ó Deus, a força da vossa 

graça para sermos fiéis à Palavra, 
especialmente em meio às dificul-
dades maiores da vida. Pelo mes-
mo Cristo, nosso Senhor!

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 454) 1.Pelos dons da natu-

reza / e o labor da humanidade, 
Teu amor nos enobrece / em ter-
nura e verdade!

Ref. O teu nome bendizemos, / ó 
Senhor do mundo inteiro! /:Tu 

és a bela primavera nos recan-
tos desta terra!:/

2. Os confins do universo / con-
templaram os teus feitos! És o 
Deus Eterno e Santo, / da justi-
ça e do direito!

3. Cante o céu e cante a terra / 
pela luz que não se apaga: Teu 
amor é luminoso, / clareando a 
nossa estrada!

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba...
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 

de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purificados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade.  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 a uma só voz:

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

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 



nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

P. Pela participação neste mistério, 
ó Pai todo-poderoso, santificai-nos 
pelo Espírito e concedei que nos 
tornemos semelhantes à imagem 
de vosso Filho. Fortalecei-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.), 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, (N.) e todos 
os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, por Jesus Cristo, vosso 
Filho.

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

A. Amém.

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

Comunhão
A. (Nº 489) 1. Jesus sempre es-

tava a caminhar,/ com amor a 
visitar as aldeias do país;/ a pé, 

sem dinheiro a carregar,/ sem 
ter casa pra morar, na pobreza 
mui feliz.

Ref. As multidões acorriam ao 
Pastor/ para ouvir a sua voz que 
falava do amor./ O Bom Pastor 
procurava socorrer/ quem não 
tinha lar nem pão, nem saúde 
pra viver.

2. Jesus, contemplando a multi-
dão,/ sente grande compaixão 
pelo seu abatimento;/ está já 
cansado em sua dor,/ são ove-
lhas sem pastor, vivem só de so-
frimento.

3. Jesus, vendo o povo, diz as-
sim:/ ‘A seara não tem fim, mas 
são poucos a ceifar./ Pedi mais 
discípulos ao Pai,/ operários en-
viai para a messe cultivar.’

4. Senhor, muitas graças eu te 
dou,/ sou semente que brotou 
do clamor do povo teu./ Em 
mim põe agora aquele amor/ de 
Jesus o Bom Pastor, que por nós 
na cruz se deu.

P. OREMOS. Renovados pelo 
Corpo e Sangue do vosso Fi-
lho, nós vos pedimos, ó Deus, 
que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a sal-
vação que devotamente esta-
mos celebrando. Por Cristo 
nosso Senhor.  

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Jesus nos propõe segui-lo 
com a cruz de cada dia porque é 
caminho de salvação, sem nenhu-
ma resignação ou conformismo. 

A. (Nº 119) Ref. /:Como Jesus, 
vou carregar / a minha cruz pra 
poder ressuscitar.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que conduziu o povo pelo 

deserto, caminhe à vossa fren-
te para vos guiar, dar confiança, 
mostrar o rumo, fazendo-vos con-
cluí-lo com perseverança.  E que 
vos abençoe o Deus dos peregri-
nos, Pai e filho e Espírito Santo. 
Amém.

A. Amém. 
P. Que a força desta celebração vos 

mantenha fiéis no seguimento de 
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Cristo. Ide em paz e que o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Oração pelos Migrantes 
Senhor Jesus Cristo, experimen-

tastes desde o berço a dureza de 
ser um migrante para proteger-
-vos dos inimigos da vida. Em 
companhia de Vossa mãe Maria 
e São José, ganhastes honesta-
mente o pão de cada dia como 
marceneiro em Nazaré. Fortale-
cei os migrantes que saem pelo 
Brasil a fora para trabalhar, lon-
ge do carinho protetor de suas 
famílias, amigos e comunidades. 
Considerai também os migran-
tes das guerras, das mudanças 
climáticas, das perseguições 
religiosas em diversos países. 
Sejam sempre bem acolhidos, 
compreendidos e integrados pela 
Igreja e pela sociedade nos luga-
res onde forem morar.

Amparai-os na integridade de sua 
saúde e na dignidade de seus di-
reitos. Sejam mais valorizados e 
compensados pelo seu exaustivo 
trabalho na agroindústria nacio-
nal.

 Durante o período da migração, 
sustentai-os na fé e na defesa de 
valores humanos e cristãos, her-
dados das tradições familiares e 
comunitárias. Que eles retornem 
sempre ao seu lar carregando os 
frutos de digno trabalho e amor 
às lutas em favor do progresso 
de sua comunidade e de Vosso 
Reino. Amém!

Lembretes:
- Segunda-feira – Aniversário de 

Ordenação Episcopal de Dom 
Adimir (2020). 

- Terça-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Getúlio Vargas, 
em Estação. 

- Quarta-feira, 19h30, Reunião da 
Área Pastoral de São Valentim, 
em São Valentim.

- De quarta-feira a domingo, 10º 
Encontro Mundial das Famílias, 
em Roma. 

- Quinta-feira - Solenidade da 
Natividade de São João Batis-
ta.

- Sexta-feira – Sagrado Coração 
de Jesus – Apostolado da Ora-
ção, atividades nas Paróquias.

- Sábado, 08h30, reunião do Con-
selho Diocesano de Pastoral, no 
Seminário de Fátima; das 09h 
às 15h, no Seminário de Fátima, 
encontro vocacional; 18h, Dom 
Adimir, missa e bênção inaugu-
ral do salão comunitário na sede 
paroquial de Paulo Bento.

- Sábado e domingo, festa de São 
João Batista em Quatro Irmãos, 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, de Paulo Bento.

- Domingo, - 13º DTC-C - 10h, 
crismas na igreja São Pedro, Pa-
róquia de Sede Dourado.

Óbolo de São Pedro
A Festa de São Pedro e São Paulo, 

que ocorre no dia 29 de junho, 
se não cai de domingo, no Brasil 
e em outros países, é transferida 
para o domingo seguinte. Neste 
dia comemora-se o Dia do Papa, 
“com pregações e orações que 
traduzam amor, veneração, res-
peito e obediência ao Cabeça da 
Igreja Universal” e é realizada 
a coleta, chamada de Óbolo de 
São Pedro, que é destinada à ca-
ridade do papa para atender às 
necessidades do mundo que a 
Igreja procura ajudar, fazendo-
-se solidária, sobretudo, nas ca-
lamidades e catástrofes. 

Dia do Migrante e do Refugiado
Em 1969 o Papa Paulo VI instituiu 

o dia do migrante com orienta-
ção para que a conferência epis-
copal de cada país escolhesse sua 
data a ser celebrada. No Brasil, 
em abril de 1979, por determina-
ção da 17ª Assembleia Geral da 
CNBB, o Dia do Migrante é ce-
lebrado na data civil do migrante, 
25 de junho, se cair no domingo 
ou, caso contrário, no domingo 
imediatamente anterior. 

Em comunhão com a Igreja do 
Brasil, por ocasião desse dia, o 
SPM – Serviço Pastoral dos Mi-
grantes, todos os anos, retoma e 
aprofunda o tema da Campanha 
da Fraternidade, na ótica das 
migrações. Por isso, neste ano, 

o tema deste dia é: Migração e 
Saberes; o lema: Escuta com sa-
bedoria e fala com a prática. O 
tema da Campanha foi a Educa-
ção, com o lema “fala com sabe-
doria, ensina com amor”.

Assim, conforme o subsídio do 
Serviço Pastoral dos Migrantes, 
neste ano se celebra a troca de 
saberes, a interação, o encontro 
de culturas, para uma vivência 
compartilhada no bem comum. 
Celebra-se a esperança de um 
presente e futuro com dignidade. 
O convite é escutar as pessoas 
com paciência e verdadeira em-
patia; escutar com os ouvidos, a 
inteligência e o coração um povo 
que quer viver!

A migração é uma encruzilhada 
difícil e acontece por múltiplos 
motivos, voluntários ou forçados, 
em busca de melhores condições 
de vida ou de proteção das crises 
que acontecem em seus territó-
rios, como perseguição políti-
ca, guerras, fuga da escravidão, 
fome, crises socioeconômicas e 
ambientais.  No cruzamento de 
tantos caminhos de migração, há 
o desafio a se viver o encontro 
com o culturalmente diferente. 
Nele está Jesus peregrino.

Leituras da Semana:
Dia 20, 2ªf, 2Rs 17,5-8.13-

15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5; 
Dia 21, 3ªf, S. Luís Gonzaga: 
2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; 
Sl 47(48); Mt 7,6.12-14; Dia 
22, 4ªf, S. João Fisher, bispo, e 
Santo Tomás More; S. Paulino 
de Nola: 2Rs 22,8-13;23,1-3; 
Sl 118(119); Mt 7,15-20; Dia 
23, 5ªf, Natividade de São João 
Batista: Is 49,1-6; Sl 138(139); 
At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; Dia 
24, 6ªf,  Sagrado Coração de 
Jesus: Ez 34,11-16; Sl 22(23); 
Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7; Dia 25, 
Sáb., Imaculado Coração de 
Maria:  Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-
5.6-7.8abcd (R/.cf.1a); Lc 2,41-
51; Dia 26, Dom., 13º do TC-C: 
1Rs 19,16b.19-21; Sl 15(16); Gl 
5,1.13-18; Lc 9,51-62;(Seguir o 
Cristo)



Quem é agracia-
do por gestos de 
amor sente ne-
cessidade de cor-
responder a quem 
os proporciona. 
Quanto mais des-

cobrimos que Cristo nos oferece 
a misericórdia do Pai, tanto mais 
sentimos necessidade de corres-
ponder-lhe com amor e fidelidade.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 797) 1. Aqui estamos pra 

confirmar a vocação, o teu cha-
mado./:Aceita nossa vida, nosso 
jeito de celebrar.:/

Ref. /:O teu amor nos faz viver, a 
vocação faz renascer.:/

2. Se a nossa vida se faz deserto, 
se a escuridão está por perto, 
/:não deixe nosso sonho se per-
der, se apagar.:/

S. Senhor, por teu povo vou dizer o 
meu SIM. Sustenta a minha von-
tade de dar esperança e vida mais 
plena a quem encontrar.

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

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

Senhor Jesus Cristo, que nos cha-
ma a segui-lo em seu caminho, o 
amor misericordioso do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo, es-
tejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. (...).

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que chamais a todos a vos 

seguir com alegria e determina-
ção, tende piedade de nós.. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos mostrais o cami-

nho da renúncia e da doação, ten-
de piedade de nós

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que não quereis respostas 

de entusiasmo passageiro, tende 
piedade de nós.

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, pela vossa 
graça, nos fizestes filhos da luz. 
Concedei que não sejamos en-
volvidos pelas trevas do erro, 
mas brilhe em nossas vidas a 
luz da vossa verdade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 13º DTC-

-C, Paulinas Paulus, 924-927)

1ª Leitura: 1Rs 19,16b.19-21
L. Leitura do primeiro livro dos 

Reis.
Naqueles dias, disse o Senhor a 

Elias: vai e unge a Eliseu, filho 
de Safat, de Abel-Meula, como 
profeta em teu lugar. Elias par-
tiu dali e encontrou Eliseu, filho 
de Safat, lavrando a terra com 
doze juntas de bois; e ele mesmo 
conduzia a última. Elias, ao pas-
sar perto de Eliseu, lançou sobre 
ele o seu manto. Então Eliseu 
deixou os bois e correu atrás de 
Elias, dizendo: “Deixa-me pri-
meiro ir beijar meu pai e minha 
mãe, depois te seguirei”. Elias 
respondeu: “Vai e volta! Pois 
o que te fiz eu?” Ele retirou-se, 
tomou a junta de bois e os imo-
lou. Com a madeira do arado e 
da canga assou a carne e deu de 
comer à sua gente. Depois levan-
tou-se, seguiu Elias e pôs-se ao 
seu serviço. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 15(16)
S. /:Ó Senhor, sois minha herança 

para sempre!:/
A. /:Ó Senhor, sois minha heran-

ça para sempre!:/
S. 1. = Guardai-me, ó Deus, por-

que em vós me refugio!+ Digo ao 
Senhor: “Somente vós sois meu 
Senhor:* nenhum bem eu posso 
achar fora de vós!” - Ó Senhor, 
sois minha herança e minha taça,* 
meu destino está seguro em vos-
sas mãos!

2. - Eu bendigo o Senhor, que me 
aconselha,* e até de noite me ad-
verte o coração. - Tenho sempre o 
Senhor ante meus olhos,* pois se 
o tenho a meu lado não vacilo. 

3. = Eis por que meu coração está 
em festa,+ minha alma rejubila 
de alegria,* e até meu corpo no 
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repouso está tranquilo; - pois não 
haveis de me deixar entregue à 
morte,* nem vosso amigo conhe-
cer a corrupção.

A. /:Ó Senhor, sois minha heran-
ça para sempre!:/

4. - 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: Gl 5,1.13-18
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Gálatas. 
Irmãos: É para a liberdade que 

Cristo nos libertou. Ficai, pois, fir-
mes e não vos deixeis amarrar de 
novo ao jugo da escravidão. Sim, 
irmãos, fostes chamados para a li-
berdade. Porém, não façais dessa 
liberdade um pretexto para servir-
des à carne. Pelo contrário, fazei-
-vos escravos uns dos outros, pela 
caridade. Com efeito, toda a Lei se 
resume neste único mandamento: 
“Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo”. Mas, se vos mordeis e 
vos devorais uns aos outros, cui-
dado para não serdes consumidos 
uns pelos outros. Eu vos ordeno: 
Procedei segundo o Espírito. As-
sim, não satisfareis aos desejos da 
carne. Pois a carne tem desejos 
contra o espírito, e o espírito tem 
desejos contra a carne. Há uma 
oposição entre carne e espírito, 
de modo que nem sempre fazeis o 
que gostaríeis de fazer. Se, porém, 
sois conduzidos pelo Espírito, en-
tão não estais sob o jugo da Lei. 
- Palavra do Senhor.  

Evangelho: Lc 9,51-62
A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
S. Fala, Senhor, que te escuta teu ser-

vo! Tu tens palavras de vida eterna!
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. Estava chegando o tempo de 

Jesus ser levado para o céu. En-
tão ele tomou a firme decisão de 
partir para Jerusalém e enviou 

mensageiros à sua frente. Estes 
puseram-se a caminho e entraram 
num povoado de samaritanos, 
para preparar hospedagem para 
Jesus. Mas os samaritanos não 
o receberam, pois Jesus dava a 
impressão de que ia a Jerusalém. 
Vendo isso, os discípulos Tiago e 
João disseram: “Senhor, queres 
que mandemos descer o fogo do 
céu para destruí-los?” Jesus, po-
rém, voltou-se e repreendeu-os. 
E partiram para outro povoado. 
Enquanto estavam caminhando, 
alguém na estrada disse a Jesus: 
“Eu te seguirei para onde quer 
que fores”. Jesus lhe respondeu: 
“As raposas têm tocas e os pás-
saros têm ninhos; mas o Filho do 
Homem não tem onde repousar 
a cabeça”. Jesus disse a outro: 
“Segue-me”. Este respondeu: 
“Deixa-me primeiro ir enterrar 
meu pai”. Jesus respondeu: “Dei-
xa que os mortos enterrem os seus 
mortos; mas tu, vai anunciar o 
Reino de Deus”. Um outro ainda 
lhe disse: “Eu te seguirei, Senhor, 
mas deixa-me primeiro despedir-
-me dos meus familiares”. Jesus, 
porém, respondeu-lhe: “Quem 
põe a mão no arado e olha para 
trás, não está apto para o Reino 
de Deus”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

(Creio Niceno-constantinopolita-
no)

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

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invi-
síveis. Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de 
Deus, nascido do Pai antes de 
todos os séculos: Deus de Deus, 
luz da luz, Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. 
Por ele todas as coisas foram 
feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: 
e se encarnou pelo Espírito San-
to no seio da Virgem Maria, e se 
fez homem. Também por nós foi 
crucificado sob Pôncio Pilatos; 

padeceu e foi sepultado. Ressus-
citou ao terceiro dia, conforme 
as Escrituras, e subiu aos céus, 
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. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede 
do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 
Creio na Igreja, una, santa, ca-
tólica e apostólica. Professo um 
só batismo para a remissão dos 
pecados. E espero a ressurrei-
ção dos mortos e a vida do mun-
do que há de vir. Amém. 

Preces dos fiéis
P. Através de nossas preces, peça-

mos a Deus em favor de todos os 
que se encontram diante da opção 
vocacional, dos que se estão nos 
Seminários e casas de formação à 
Vida Religiosa e pela perseveran-
ça alegre e generosa de todos na 
escolha vocacional já realizada.

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

L. 1. Para que os adolescentes e jo-
vens sejam generosos na resposta 
ao chamado de Cristo, nós vos pe-
dimos: 

2. Para que o trabalho dos forma-
dores ao Ministério Ordenado e 
para a Vida Religiosa seja muito 
frutuoso, nós vos pedimos:

3. Para que nossas comunidades 
sejam vivas, felizes e fervorosas 
para serem fonte de vocações de 
especial consagração a Deus, nós 
vos pedimos:  

4. Para que cresça em nossa Dio-
cese o empenho e o carinho no 
cultivo das vocações sacerdotais e 
religiosas, nós vos pedimos:

5. Para que todos os agentes de pas-
toral cultivem disposição sempre 
renovada de servir à sua comuni-
dade, nós vos pedimos:

6. Para que o Encontro Mundial das 
Famílias com encerramento neste 
domingo em Roma, fortaleça a 
prática do amor nos lares como 
caminho de santidade, nós vos 
pedimos:

7. (...)



P. Concedei-nos os dons de vossa 
graça, ó Deus, para seguirmos 
sempre, na confiança e no des-
prendimento, a vosso Filho Jesus 
Cristo, que vive convosco na uni-
dade do Espírito Santo.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (452) 1. O nosso Deus, com 

amor sem medida, chamou-nos 
à vida, nos deu muitos dons. 
Nossa resposta ao amor será 
feita se a nossa colheita mostrar 
frutos bons.

Ref. /:Mas é preciso que o fruto 
se parta e se reparta na mesa do 
amor.:/

2. Participar é criar comunhão 
fermento no pão, saber repartir. 
Comprometer-se com a vida do 
irmão viver a missão de se dar 
e servir.

3. Os grãos de trigo em farinha se 
tornam depois se transformam 
em vida no pão. Assim também, 
quando participamos, unidos 
criamos maior comunhão.

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 assegurais os 
frutos dos vossos sacramentos, 
concedei que o povo reunido 
para vos servir corresponda à 
santidade dos vossos dons. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas Circunstâncias II

Deus conduz a Igreja pelo cami-
nho da salvação 

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 a uma só 
voz: 

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

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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.

P. Eis o mistério da fé!

A. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

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

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

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, seu esposo, com os 
Apóstolos e Mártires, (N.), e to-
dos os Santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 



na unidade do Espírito Santo, toda 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre.

A. Amém. 

Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz / 

Fração do Pão)
Comunhão

A. (Nº 593) Ref. Procuro abrigo 
nos corações: de porta em por-
ta, desejo entrar. /:Se alguém 
me acolhe com gratidão, fare-
mos juntos a refeição!:/

1. Eu nasci pra caminhar assim, / 
dia e noite, vou até o fim. O meu 
rosto, o forte sol queimou, / meu 
cabelo, o orvalho já molhou: Eu 
cumpro a ordem do meu cora-
ção!

2. Vou batendo, até alguém abrir. 
/ Não descanso, o amor me faz 
seguir. É feliz quem ouve a mi-
nha voz, / e abre a porta, entro 
bem veloz: Eu cumpro a ordem 
do meu coração!

3. Junto à mesa, vou sentar de-
pois, / e faremos refeição nós 
dois. Sentirá seu coração arder, 
/ e esta chama tenho que acen-
der: Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

4. Aqui dentro, o amor nos en-
tretém, / e, lá fora, o dia eterno 
vem. Finalmente, nós seremos 
um, / e teremos tudo em co-
mum: Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

P. OREMOS. Ó Deus, o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo, que 
oferecemos em sacrifício e re-
cebemos em comunhão, nos 
transmitam uma vida nova, 
para que, unidos a vós pela 
caridade que não passa, pos-
samos produzir frutos que per-
maneçam. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)

Anim.: Ao Senhor que passa e nos 
chama, devemos seguir com de-
terminação. 

A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, 
Jesus, vou te seguir, pois sem ti 
não sei aonde ir.:/

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

ajude a viver as exigências que 
ela traz. Ele vos dê a coragem 
para assumir a missão deixada 
por Cristo. E que desça sobre vós 
a bênção de Deus todo-poderoso 
e fonte da vida, Pai e Filho e Es-
pírito Santo. 

A. Amém.
P. Anunciai com vossa vida o Reino 

de Deus. Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Óbolo de São Pedro
A Festa de São Pedro e São Paulo, 

que ocorre no dia 29 de junho, 
é transferida para o próximo 
domingo. Neste dia comemora-
-se o Dia do Papa e é realizada 
a coleta, chamada de Óbolo de 
São Pedro, que é destinada à ca-
ridade do papa para atender às 
necessidades do mundo que a 
Igreja procura ajudar, fazendo-
-se solidária, sobretudo, nas ca-
lamidades e catástrofes. 

Lembretes:
- Segunda-feira - aniversário de 

falecimento de Dom João Aloy-
sio Hoffmann (1998), primeiro 
Bispo da Dioc. de Erexim; 14h, 
reunião do Colégio de Consulto-
res, Centro Diocesano.

- Terça-feira, 09h, reunião da 
Província Eclesiástica de Pas-
so Fundo, em Passo Fundo. 
- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Past. de Gaurama, em Áurea.

- Quinta-feira, 19h30, reunião da 
Área Past. de Erexim, na S. Cris-
tóvão, com leigos.

- Sexta-feira, 19h, reunião da Área 
Past. de Aratiba, em Aratiba.

- Domingo – Solenidade de S. Pe-
dro e S. Paulo, Apóstolos – Dia 
do Papa – Óbolo de S. Pedro (Co-
leta para as obras de caridade do 
Papa em todas as comunidades).

Leituras da Semana:
- Dia 27, 2ªf: S. Cirilo de Alexan-

dria: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50); 
Mt 8,18-22; Dia 28, 3ªf, Sto. 
Irineu, bispo e mártir: Am 3,1-

8;4,11-12; Sl 5,5-6.7.8(R.9a); Mt 
8,23-27; Dia 29, 4ªf: Am 5,14-
15.21-24; Sl 49(50); Mt 8,28-34; 
Dia 30, 5ªf, Santos Protomártires 
da Igreja de Roma:. Am 7,10-17; 
Sl 18(19); Mt 9,1-8; Dia 01, 6ªf: 
Am 8,4-6.9-12; Sl 118(119); Mt 
9,9-13; Dia 02,  Sáb.: Am 9,11-
15; Sl 84(85); Mt 9,14-17; Dia 
03, Dom., 14º do Tempo Comum 
- C: S. Pedro e S. Paulo - Dia 
do Papa: At 12,1-11; Sl 33(34); 
2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
(Tu és Pedro);  ou onde a Sole-
nidade de S. Pedro e S. Paulo foi 
celebrada no dia 29: Is 66,10-
14c; Sl 65(66); Gl 6,14-18; Lc 
10,1-12.17-20. 

Intenções do Apostolado
da Oração em julho:

Pelos Idosos: Rezemos pelos ido-
sos, que representam as raízes e 
a memória de um povo, para que 
a sua experiência e a sua sabe-
doria ajudem os mais jovens a 
olhar o futuro com esperança e 
responsabilidade.

Senhor da messe
  Senhor da messe e Pastor do re-

banho, faze ressoar em nossos 
ouvidos teu forte e suave con-
vite: Vem e segue-me. Derrama 
sobre nós o Teu Espírito. Que 
ele nos dê sabedoria para ver o 
caminho e generosidade para 
seguir tua voz. Senhor, que a 
Messe não se perca por falta de 
operários. 

Desperta as nossas comunidades 
para a missão. Ensina a nossa 
vida a ser serviço. Fortalece os 
que querem dedicar-se ao Reino 
na vida religiosa e consagrada. 
Senhor, que o rebanho não se 
perca por falta de pastores. Sus-
tenta a fidelidade de nossos Bis-
pos, Padres e Ministros. 

Dá perseverança a nossos semina-
ristas. Desperta o coração de nos-
sos jovens para o ministério pasto-
ral em tua Igreja. Senhor da Messe 
e Pastor do Rebanho, chama-nos 
para o serviço do teu povo. 

Maria, Mãe da Igreja, modelo dos 
servidores do Evangelho, ajuda-
-nos a responder SIM. Amém.
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