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- Vigilância, serviço  e fidelidade no seguimento a Cristo
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A partir do Ba-
tismo, somos 
discípulos mis-
sionários de 
Cristo, chama-
dos e enviados 
a anunciar a 
misericórdia 

divina. Com o testemunho de mui-
tas pessoas que nos precederam, 
na força da fé, podemos perceber 
os apelos de Deus na realidade 
atual e dar-lhe resposta pronta, 
generosa e vigilante na prática 
do bem, vivendo com fidelidade a 
vocação a que somos chamados. 

(Mês Vocacional – tema e lema 
acima / Vocação ao ministério or-
denado / terça-feira, reunião dos 
padres com o Bispo no Seminário 
de Fátima/ neste sábado, 10h, em 
Santa Maria, ordenação episco-
pal de Mons. Bertilo Morsh, para 
auxiliar de Porto Alegre...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 835) 1. Um dia escutei teu 

chamado, / divino recado baten-
do no coração. Deixei deste mun-
do as promessas / e fui bem depres-
sa no rumo de tua mão.

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

2. Os anos passaram ligeiro, / me 
fiz um obreiro do reino de paz e 
amor. Os mares do mundo navego / 
e às redes me entrego, tornei-me teu 
pescador.

3. Embora tão fraco e pequeno, / 
caminho sereno co’a força que 
vem de ti. A cada momento que 
passa / revivo esta graça de ser 
teu sinal aqui.

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

A. Amém. 
P. Que o amor misericordioso de 

Deus, nosso Pai, a graça e a paz de 
Jesus, nosso Irmão, e a comunhão 
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 nos garantis os dons e 

bens necessários para nossa salva-
ção, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos pedis a vigilância 

permanente para o encontro con-
vosco, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que garantis o tesouro do 

Reino a quem não coloca sua se-
gurança nos bens terrenos, tende 
piedade de nós.

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

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

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

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

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

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

A/B. Vós somente sois o Santo, o 
Altíssimo, o Senhor, com o Es-
pírito divino, de Deus Pai no 
esplendor.

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, a quem ousamos 

chamar de Pai, dai-nos cada 
vez mais um coração de filhos, 
para alcançarmos um dia a he-
rança que prometestes. PNSrJC.

A. Amém. 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 19º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 946-951).

1ª Leitura: Sb 18,6-9
L. Leitura do Livro da Sabedoria.
A noite da libertação fora predi-

ta a nossos pais, para que, sa-
bendo a que juramento tinham 
dado crédito, se conservassem 
intrépidos. Ela foi esperada por 
teu povo, como salvação para os 
justos e como perdição para os 
inimigos. Com efeito, aquilo com 
que puniste nossos adversários, 
serviu também para glorificar-
-nos, chamando-nos a ti. Os pie-
dosos filhos dos bons ofereceram 
sacrifícios secretamente e, de co-
mum acordo, fizeram este pacto 
divino: que os santos participa-
riam solidariamente dos mesmos 
bens e dos mesmos perigos. Isso, 
enquanto entoavam antecipada-
mente os cânticos de seus pais. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 32(33)
S. Feliz o povo que o Senhor esco-

lheu por sua herança!
A. Feliz o povo que o Senhor es-

colheu por sua herança!
S. 1. - Ó justos, alegrai-vos no Se-

nhor!* Aos retos fica bem glorifi-
cá-lo. - Feliz o povo cujo Deus é 
o Senhor,* e a nação que escolheu 
por sua herança!

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



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

A. Feliz o povo que o Senhor es-
colheu por sua herança!

2ª Leitura: Hb 11,1-2.8-19
L. Leitura da carta aos Hebreus. 
A fé é um modo de já possuir o que 

ainda se espera, a convicção acer-
ca de realidades que não se veem. 
Foi a fé que valeu aos antepassa-
dos um bom testemunho. Foi pela 
fé que Abraão obedeceu à ordem 
de partir para uma terra que devia 
receber como herança, e partiu, 
sem saber para onde ia. Foi pela 
fé que ele residiu como estrangei-
ro na terra prometida, morando 
em tendas com Isaac e Jacó, os 
co-herdeiros da mesma promessa. 
Pois esperava a cidade alicerçada 
que tem Deus mesmo por arquiteto 
e construtor. Foi pela fé também 
que Sara, embora estéril e já de 
idade avançada, se tornou capaz 
de ter filhos, porque considerou 
fidedigno o autor da promessa. 
É por isso também que de um só 
homem, já marcado pela morte, 
nasceu a multidão “comparável 
às estrelas do céu e inumerável 
como a areia das praias do mar”. 
Todos estes morreram na fé. Não 
receberam a realização da promes-
sa, mas a puderam ver e saudar de 
longe e se declararam estrangeiros 
e migrantes nesta terra. Os que fa-
lam assim demonstram que estão 
buscando uma pátria, e se lem-
brassem daquela que deixaram, 
até teriam tempo de voltar para lá. 
Mas agora, eles desejam uma pá-
tria melhor, isto é, a pátria celeste. 
Por isto, Deus não se envergonha 
deles, ao ser chamado o seu Deus.  
Pois preparou mesmo uma cidade 
para eles. Foi pela fé que Abraão, 
posto à prova, ofereceu Isaac; ele, 
o depositário da promessa, sacrifi-
cava o seu filho único, do qual ha-
via sido dito: “É em Isaac que uma 
descendência levará o teu nome”. 
Ele estava convencido de que Deus 
tem poder até de ressuscitar os 
mortos, e assim recuperou o filho 

- o que é também um símbolo. - Pa-
lavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 12,32-48
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, ale-

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

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

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

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

seus discípulos: “Não tenhais 
medo, pequenino rebanho, pois 
foi do agrado do Pai dar a vós o 
Reino. Vendei vossos bens e dai 
esmola. Fazei bolsas que não se 
estraguem, um tesouro no céu que 
não se acabe; ali o ladrão não 
chega nem a traça corrói. Por-
que, onde está o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração. 
Que vossos rins estejam cingi-
dos e as lâmpadas acesas. Sede 
como homens que estão esperan-
do seu senhor voltar de uma festa 
de casamento, para lhe abrirem, 
imediatamente, a porta, logo que 
ele chegar e bater. Felizes os em-
pregados que o senhor encontrar 
acordados quando chegar. Em 
verdade eu vos digo: Ele mesmo 
vai cingir-se, fazê-los sentar-se à 
mesa e, passando, os servirá. E 
caso ele chegue à meia-noite ou 
às três da madrugada, felizes se-
rão, se assim os encontrar. Mas fi-
cai certos: se o dono da casa sou-
besse a hora em que o ladrão iria 
chegar, não deixaria que arrom-
basse a sua casa. Vós também, 
ficai preparados! Porque o Filho 
do homem vai chegar na hora em 
que menos o esperardes”. Então 
Pedro disse: “Senhor, tu contas 
esta parábola para nós ou para 
todos?” E o Senhor respondeu: 
“Quem é o administrador fiel e 
prudente, que o Senhor vai co-
locar à frente do pessoal de sua 
casa, para dar comida a todos na 
hora certa? Feliz o empregado 
que o patrão, ao chegar, encon-

trar agindo assim! Em verdade 
eu vos digo: o senhor lhe confiará 
a administração de todos os seus 
bens. Porém, se aquele emprega-
do pensar: ‘Meu patrão está de-
morando’, e começar a espancar 
os criados e as criadas, e a comer, 
a beber e a embriagar-se, o se-
nhor daquele empregado chegará 
num dia inesperado e numa hora 
imprevista, ele o partirá ao meio 
e o fará participar do destino dos 
infiéis. Aquele empregado que, 
conhecendo a vontade do senhor, 
nada preparou, nem agiu confor-
me a sua vontade, será chicoteado 
muitas vezes. Porém, o emprega-
do que não conhecia essa vontade 
e fez coisas que merecem castigo, 
será chicoteado poucas vezes. A 
quem muito foi dado, muito será 
pedido; a quem muito foi confia-
do, muito mais será exigido!” - 
Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor. 

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

Oração dos fiéis 
P. Firmes na fé, confiantes no amor, 

apesentemos nossas preces a Deus 
nosso Pai e Criador.

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



1. Para que a Igreja, com a força da 
vossa graça, anuncie sempre com 
renovado ardor a boa nova da sal-
vação em vosso Filho Jesus Cristo 
na realidade atual, nós vos pedimos:

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

2. Para sermos anunciadores e tes-
temunhas da vossa Palavra, luz 
que vence as trevas do mal, nós 
vos pedimos: 

3. Para que neste mês vocacional os 
ministros ordenados e os agentes de 
pastoral leigos confirmem sua opção 
de vida; as crianças, os adolescentes 
e jovens percebam o chamado que 
lhes fazeis, nós vos pedimos:  

4. Pela perseverança de nossos se-
minaristas e dos que se preparam 
para vida religiosa nas diversas 
congregações, nós vos pedimos: 

5. Para que os doentes, os enlutados 
e os que passam por outras pro-
vações tenham sempre a força da 
fé, o amparo das família e a soli-
citude das comunidades, nós vos 
pedimos:

6. ...
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 convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 843) 1. O pão amassado, a 

uva pisada, eis a oblação! Pasto-
res sofridos, o pobre esquecido, 
o povo sem pão.

Ref. Quero ser fiel a Deus res-
pondendo à vocação, quero ser 
junto do povo um irmão entre 
os irmãos!

2. O tempo e a idade, o bem e a 
verdade, a paz e o perdão! Vi-

gor, esperança, amor, confiança 
jamais faltarão!

3. A dor e a alegria, a vida vazia 
de tantos irmãos! Cansados, 
vencidos, também oprimidos, 
oferta serão!

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, acolhei com miseri-
córdia os dons que concedestes 
à vossa Igreja e que ela agora 
vos oferece. Transformai-os 
por vosso poder em sacramen-
to de salvação. Por Cristo, nos-
so Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias III

(Jesus, caminho p/ o Pai) 
Missal, p. 854

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

A. (Nº 758/B) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória./ /:Hosa-
na nas alturas!:/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor!

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

presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

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

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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

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

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

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

A. Amém.

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

Comunhão
A. (Nº 859) Ref. Sempre contigo, ó 

Senhor, eu quero estar, eu quero 
estar. Sempre ao teu lado, ó Se-
nhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

1. Quando as incertezas do cami-
nho me fizerem cego e tão so-
zinho, se desafinar minha can-
ção, quero me agarrar em tuas 
mãos, Senhor.

2. Quando me sentir desanimado 
e perder na vida o entusiasmo, se 
meus sonhos forem ilusão, quero 
me agarrar em tuas mãos, Senhor.

3. Quando minha fé ficar peque-
na e pensar que crer não vale a 
pena, se esmorecer minha pai-
xão, quero me agarrar em tuas 
mãos, Senhor.

4. Quando não sentir a dor do povo 
e com medo de encarar o novo, se 
dos olhos perder a visão, quero 
me agarrar em tuas mãos, Senhor.

5. Quando a liberdade for feri-
da e trancarem todas as saídas, 
mesmo abandonado ou na pri-
são, quero me agarrar em tuas 
mãos, Senhor.

P. OREMOS. Ó Deus, o vosso 
sacramento que acabamos de 
receber nos traga a salvação e 
nos confirme na vossa verdade. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: No mês vocacional, na sema-
na dedicada ao ministério ordenado, 
peçamos a Deus muitas vocações sa-
cerdotais para toda a Igreja e incenti-
vemos sempre os vocacionados.

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

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

adversidade, derrame sobre vós 
sua graça, torne vossos corações 
atentos à sua palavra para abra-
çardes o bem e a justiça do Reino. 
E que vos abençoe Deus clemente 

e indulgente, Pai e Filho Espírito 
Santo. Amém.

A. Amém.
P. O amor de Deus, nosso Pai, seja 

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

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Terça-feira, 08h30, reunião dos 

padres no Seminário N. Sra. de 
Fátima.

- Quarta-feira, 08h30, reunião 
dos padres da Área Pastoral de 
Erexim, na sede paroquial São 
Pedro.

- Sexta-feira, 14h30, tarde de ora-
ção do Apostolado da Oração na 
igreja N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim.

- Sábado, 10h, Crismas na igreja 
São Roque, sede paroquial de 
Itatiba do Sul; 18h, Crismas na 
igreja São Tiago, sede paroquial 
de Aratiba.

- Sábado e domingo, festa de São 
Roque, dos padroeiros e das ca-
pelinhas na sede paroquial de 
Paulo Bento.

- Domingo - 20º do Tempo Co-
mum-C – Dia dos Pais - Voca-
ção à vida matrimonial, início 
da Semana Nacional da Família 
- “Amor familiar, vocação e ca-
minho de santidade”.

Leituras da Semana:
dia 08, 2ªf, São Domingos: Ez 1,2-

5.24-28c; Sl 148,1-2.11-12ab.
12c-14a.14bcd; Mt 17,22-27; 
dia 09, 3ªf, Santa Teresa Benedi-
ta da Cruz: MFac.,Ez 2,8-3,4; Sl 
118(119); Mt 18,1-5.10-12-14; 
dia 10, 4ªf., São Lourenço: 2Cor 
9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-26; 
dia 11, 5ªf, Santa Clara: Ez 12,1-
12; Sl 77(78); Mt 18,21-19,1; 
dia 12, 6ªf, Sta. Joana Francis-
ca de Chantal: Iz 16,1-15.60.63 
ou Ez 16,59-63; Is 12,2-4.5-
6(R.1c); Mt 19,3-12; dia 13, 
sáb., São Ponciano e Santo Hi-
pólito: Ez 18,1-10.13b.30-32; 
Sl 50(51); Mt 19,13-15; Dia 14, 
Dom., 20º domingo do TC-C: 
Jr 38,4-6.8-10; Sl 39(40); Hb 
12,1-4; Lc 12,49-53 (Não vim 
trazer a paz, mas a divisão).



L e m b r a n d o 
nossos pais em 
seu dia, bendi-
zemos a Deus, 
nosso Criador 
e Pai de amor. 
No compromis-
so de fidelidade 

a Cristo, com a força do Espírito 
que Ele nos traz, cultivaremos o 
“amor familiar, vocação e caminho 
de santidade”, como diz o tema da 
Semana Nacional da Família que 
hoje iniciamos. Assim, a família 
viverá e transmitirá a Palavra de 
Deus com ardor missionário. 

(Dia dos pais, Semana Nacional da 
Família / Retiro dos padres em Ve-
ranópolis de segunda a sexta-feira / 
Curso de formação para presbíteros 
no RS de segunda-feira ao dia 23)

1. RITOS INICIAIS
A. A. (Nº 92) Ref. /:Olhando a Sa-

grada Família, Jesus, Maria e 
José, saibamos fazer a partilha 
dos gestos de amor e de fé.:/

1. Maria, Mãe santa e esposa 
exemplar, José, pai zeloso volta-
do a seu lar. Jesus, Filho amado 
em missão de salvar, caminhos 
distintos num só caminhar.

2. Maria do Sim e do amor-doa-
ção, José, operário a serviço do 
pão; Jesus, ocupado com sua 
missão: três vidas distintas num 
só coração.

3. Se todas as mães em Maria se 
acharem, se todos os pais em 
José se espelharem, se todos os 
filhos em Cristo se olharem, se-
rão mais família quanto mais se 
amarem.

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

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

nhor Jesus Cristo, o amor infinito 
do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 20º DTC-C - 14/8/2022

- Seguir Cristo com determinação e ardor sempre renovado 
- Mês Vocacional: “Cristo vive! Somos suas testemunhas” – “Eu vi o Senhor” (Jo 20,18)
 Cor litúrgica: VERDE             Ano 44 - Nº 2589             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que sustentais nossas fa-

mílias com vosso amor, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que enriquecestes a vida fa-

miliar com vossa presença no Lar 
de Nazaré, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que realizastes vosso pri-

meiro sinal luminoso nas bodas 
de Caná da Galileia, tende pieda-
de de nós. 

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

Glória
A. (Nº 715/J) Glória, glória, gló-

ria a Deus nas alturas./ E paz na 
terra, 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 mundo, 
tende piedade de nós./ Vós que 
tirais o pecado do mundo,/ aco-
lhei a nossa súplica.

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

P. OREMOS. Ó Deus, preparastes 
para quem vos ama bens que 
nossos olhos não podem ver; 
acendei em nossos corações a 
chama da caridade para que, 
amando-vos em tudo e acima 
de tudo, corramos ao encontro 
das vossas promessas, que su-
peram todo desejo. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 20º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 952-954).

1ª Leitura: Jr (38,4-6.8-10)
L. Leitura do Livro do Profeta Je-

remias.
Naqueles dias, disseram os prín-

cipes ao rei: “Pedimos que seja 
morto este homem; ele anda com 
habilidade lançando o desânimo 
entre os combatentes que resta-
ram na cidade e sobre todo o povo, 
dizendo semelhantes palavras; 
este homem, portanto, não se 
propõe o bem-estar do povo, mas 
sim a desgraça”. Disse o Rei Se-
decias: “Ele está em vossas mãos; 
o rei nada vos poderá negar”. 
Agarraram então Jeremias e 
lançaram-no na cisterna de Mel-
quias, filho do rei, que havia no 
pátio da guarda, fazendo-o descer 
por meio de cordas. Na cisterna 
não havia água, somente lama: 
e assim ia-se Jeremias afundan-
do na lama. Ebed-Melec saiu da 
casa do rei e veio ter com ele, e fa-
lou-lhe: “Ó rei, meu senhor, mui-
to mal procederam esses homens 
em tudo o que fizeram contra o 
profeta Jeremias, lançando-o na 
cisterna para aí morrer de fome: 
não há mais pão na cidade”. O rei 
deu, então, esta ordem ao etíope 
Ebed-Melec: “Leva contigo trinta 
homens e tira da cisterna o pro-
feta Jeremias, antes que morra”. 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 39(40)
S. Socorrei-me, ó Senhor, vinde 

logo em meu auxílio.
A. Socorrei-me, ó Senhor, vinde 

logo em meu auxílio.
1. Esperando, esperei no Senhor, e 

inclinando-se, ouviu meu clamor.
2. Retirou-me da cova da morte e 

de um charco de lodo e de lama. 
Colocou os meus pés sobre a ro-
cha, devolveu a firmeza a meus 
passos.

3. Canto novo ele pôs em meus 
lábios, um poema em louvor do 
Senhor. Muitos vejam, respeitem, 
adorem e esperem em Deus, con-
fiantes.

4. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, 
porém, guarda o Senhor minha 
vida e por mim se desdobra em 
carinho. Vós me sois salvação e 
auxílio: vinde logo, Senhor, não 
tardeis!

2ª Leitura: Hb 12,1-4 
L. Leitura da primeira Carta aos 

Hebreus.
Irmãos: Rodeados como estamos 

por tamanha multidão de teste-
munhas, deixemos de lado o que 
nos pesa e o pecado que nos en-
volve. Empenhemo-nos com per-
severança no combate que nos é 
proposto, com os olhos fixos em 
Jesus, que em nós começa e com-
pleta a obra da fé. Em vista da 
alegria que lhe foi proposta, su-
portou a cruz, não se importando 
com a infâmia, e assentou-se à 
direita do trono de Deus. Pensai, 
pois naquele que enfrentou uma 
tal oposição por parte dos peca-
dores, para que não vos deixeis 
abater pelo desânimo. Vós ainda 
não resististes até ao sangue na 
vossa luta contra o pecado. Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 12,49-53
A. (Nº 734)/:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Minhas ovelhas escutam minha 

voz, minha voz estão elas a es-
cutar; eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem, comigo 
a caminhar.

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, disse Jesus a 

seus discípulos: Eu vim para lan-
çar fogo sobre a terra, e como 
gostaria que já estivesse ace-
so! Devo receber um batismo, e 
como estou ansioso até que isto 
se cumpra! Vós pensais que eu vi 
trazer a paz sobre a terra? Pelo 
contrário, eu vos digo, vim trazer 
a divisão. Pois, daqui em diante, 
numa família de cinco pessoas, 
três ficarão divididas contra duas 
e duas contra três; ficarão dividi-
dos: o pai contra o filho e o filho 
contra o pai, a mãe contra a filha 
e a filha contra a mãe; a sogra 
contra a nora e a nora contra a 
sogra. 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./

Prece dos fiéis
P. A Deus que nos criou por amor 

e nos conduz com carinho de pai, 
confiantes, apresentemos nossas 
preces. 

A. (Nº 756/M) Ó Senhor, que fa-
zeis maravilhas, dai o dom do 
amor às famílias.

L. 1. Para que a Igreja proclame 
com firmeza e misericórdia a dig-
nidade sagrada da família, nós vos 
pedimos:

2. Para que os profetas de hoje per-
maneçam firmes na missão nas 
dificuldades, na contestação e até 
em perseguições, nós pedimos: 

3. Para que nossas famílias culti-
vem a oração diária, meio indis-
pensável para o crescimento na 
fé e na boa convivência, nós vos 
pedimos: 

4. Para que a Pastoral da Juventude, 
a Pastoral Familiar, os movimen-
tos leigos ajudem os jovens que 
se encaminham ao matrimônio a 
assumir com alegria a vocação à 
vida conjugal, nós vos pedimos:

5. Para que o retiro do Bispo e dos 
padres de nossa Diocese nesta 
semana lhes renove a alegria e a 
força de animar as comunidades 
e paróquias a eles confiadas, nós 
vos pedimos: 

6. 
P. Com nosso Papa, na exortação 

sobre A Alegria do Amor na Fa-
mília, rezemos à Sagrada Família:

A. Jesus, Maria e José, em Vós 
contemplamos o esplendor do 
verdadeiro amor, confiantes, a 
Vós nos consagramos.

P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. tornai também as nossas fa-

mílias lugares de comunhão e 
cenáculos de oração, autênticas 
escolas do Evangelho e peque-
nas igrejas domésticas.

P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. fazei que todos nos tornemos 

conscientes do carácter sagra-
do e inviolável da família, da 
sua beleza no projeto de Deus. 
Jesus, Maria e José, ouvi-nos e 
acolhei a nossa súplica. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação 

das oferendas
A. (Nº 458) 1. Os grãos que for-

mam a espiga se unem pra se-
rem pão, Os homens que são 
Igreja se unem pela oblação.

Ref. Diante do altar, Senhor, en-
tendo minha vocação: devo sa-
crificar a vida por meu irmão.



2. O grão caído na terra só vive se 
vai morrer. É dando que se rece-
be, morrendo se vai viver.

3. O vinho e o pão ofertamos, são 
nossa resposta de amor. Pedi-
mos humildemente: Aceita-nos, 
ó Senhor!

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

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

P. Acolhei, ó Deus, estas nossas 
oferendas, pelas quais entra-
mos em comunhão convosco, 
oferecendo-vos o que nos des-
tes e recebendo-vos em nós. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
 (Missal, p. 496)

Pref.: O grande sacramento
(Missal, p. 806)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Vós fizestes uma aliança 
com vosso povo e, tendo-nos redi-
mido pela morte e ressurreição de 
Cristo, nos tornastes participan-
tes da vida divina e herdeiros da 
glória eterna. Para imagem dessa 
aliança, escolhestes a união do 
homem e da mulher, de modo que, 
assim, o sacramento do matrimô-
nio nos recorde vosso plano de 
amor. Por esta razão, os anjos ce-
lebram vossa grandeza, os santos 
proclamam vossa bondade. Con-
cedei-nos também a nós associar-
-nos aos seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

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

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espíri-
to Santo, a fim de que as nossas 

ofertas se mudem no Corpo † e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

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

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

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

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

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

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. O Espírito nos una num só 
corpo!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

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

A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

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

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

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

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 / Oração da Paz / 

Fração do Pão)
Comunhão

A. (Nº 849) 1. Ó Deus da vida, ó 
Deus de amor, / aqui estamos 
pra revelar a Vós, ó Pai, e ao 
amundo inteiro / que nós quere-
mos convosco estar:

Ref. Servir a vós, ó Deus, / E aos 
irmãos também; Amar de cora-
ção, / Perseverar no bem:

Eis vossa lei de Pai, / Eis nossa lei 
de irmãos: /:Unir os corações, e 
abrir as mãos!:/

2. Os pais e os filhos, à mesma 
mesa... / eles se educam na mes-
ma fé. Iluminada por vela acesa, 
/ pequena Igreja a família é.

3. Comunidade de batizados, / 
somos rebanho do Bom Pastor 
na Liturgia, na Catequese, / na 
convivência de irmãos no Amor.

4. Na sociedade ser qual Jesus, / 
a vida humana dignificar. Por 
onde andarmos, ser sal e luz, / 
dar bom sabor e iluminar.

5. Nos dias tristes de dissabores, 
/ quando a vida anoitecer, seja-



P. Com Maria e José, glorificai o 
Senhor com vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes: 
- Semana Nacional da Família – 

Amor em Família, Vocação e 
Caminho de Santidade.

- De segunda-feira a sexta-feira, 
retiro dos presbíteros na Casa 
Recanto da Medianeira, Veranó-
polis; 

- De segunda-feira ao dia 23, Cur-
so de Formação para Presbíteros 
do Regional Sul 3 da CNBB no 
Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei (CECREI), São Leopoldo.  

- Sábado, 08h, Santuário de Fá-
tima, Núcleo Diocesano da 
Conferência dos Religiosos do 
Brasil, celebração e confrater-
nização pelo Dia da Vocação à 
Vida Religiosa; das 13h30 às 17, 
no Centro Diocesano, encontro 
de lideranças missionárias da 
Infância e Adolescência Missio-
nária.

- Domingo - 21º TC-C – Soleni-
dade da Assunção de N. Sra 
- Vocação à Vida Consagrada – 
Festa da Assunção de N. Sra. e 
103 anos de Paróquia, Catedral 
São José. 

Leituras da Semana:
Dia 15, 2ªf: Ez 24,15-24; Cânt.: 

Dt 32,18-19. 20. 21 (R/. cf. 
18a); Mt 19,16-22; Dia 16, Sto. 
Estêvão da Hungria: Ez 28,1-
10; Cânt.: Dt 32,26-27ab.27cd-
28.30.35cd-36ab (R/. 39c); Mt 
19,23-30; Dia 17, 4ªf: Ez 34,1-
11; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6 
(R/. 1); Mt 20,1-16ª; Dia 18, 
5ªf: Ez 36,23-28; Sl 50(51),12-
13.14-15.18-19 (R/. Ez 36,25); 
Mt 22,1-14; Dia 19, 6ªf, S. 
João Eudes: Ez 37,1-14; Sl 
106(107),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/. 
1); Mt 22,34-40; Dia 20, sáb., 
São Bernardo: Ez 43,1-7a; Sl 
84(85),9ab-10. 11-12. 13-14 
(R/. cf. 10b); Mt 23,1-12; Dia 
21. Dom., 21º TC-C, ASSUN-
ÇÃO DE NOSSA SENHORA: 
Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 
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mos todos anunciadores / da es-
perança do amanhecer.

6. E ajudai-nos a ser Igreja, / 
sempre a serviço de um mundo-
-irmão. E neste mundo, bendita 
seja / a nossa vida em comu-
nhão!

P. OREMOS. Unidos a Cristo 
por este sacramento, nós vos 
imploramos, ó Deus, que, as-
semelhando-nos a Ele aqui na 
terra, participemos da sua gló-
ria. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Em junho, Papa Francisco 
nos convidou a rezar "pelas famí-
lias cristãs de todo o mundo para 
que, com gestos concretos, vivam 
a gratuidade do amor e a santida-
de na vida quotidiana".  "A famí-
lia é o lugar onde aprendemos a 
viver juntos, a conviver com os 
mais novos e os mais velhos.” Re-
novemos, pois, nosso amor pela 
nossa família.

A. Que a família comece e ter-
mine sabendo onde vai. E que o 
homem carregue nos ombros a 
graça de um pai. Que a mulher 
seja um céu de ternura, acon-
chego e calor. E que os filhos 
conheçam a força que brota do 
amor. /:Abençoa, Senhor, as fa-
mílias, amém! Abençoa, Senhor, 
a minha também!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor Jesus Cristo que con-

sagrou a vida familiar, santifique 
vossas famílias com a sua presen-
ça; o Senhor Jesus Cristo, Maria 
e São José, modelo de todos os 
lares, enriqueçam vossas famílias 
com seus dons; o Senhor Jesus 
que, em Caná da Galileia, alegrou 
a vida de uma família com o seu 
primeiro milagre, alivie as dores 
e aflições de vossas famílias e as 
transforme suavemente em ale-
gria. Que abençoe a cada um de 
vós e vossas famílias Deus benig-
no e fonte de amor, Pai e Filho Es-
pírito Santo. Amém

A. Amém.

44 (45),10bc. 11 e 12ab e 16 (R/. 
10b); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-
56 (Cântico de Maria).

Do Papa Francisco
sobre a família

- “A aliança de amor e fidelidade, 
vivida pela Sagrada Família de 
Nazaré, ilumina o princípio que 
dá forma a cada família e a torna 
capaz de enfrentar melhor as vi-
cissitudes da vida e da história. 
Sobre este fundamento, cada 
família, mesmo na sua fragili-
dade, pode tornar-se uma luz na 
escuridão do mundo”. (Amoris 
Laetitia, numeral 66, capítulo 3).

- “Uma família e uma casa são 
duas realidades que se recla-
mam mutuamente. Este exemplo 
mostra que devemos insistir nos 
direitos da família, e não apenas 
nos direitos individuais. A famí-
lia é um bem de que a sociedade 
não pode prescindir, mas precisa 
ser protegida”. (Amoris Laetitia, 
numeral 44, capítulo 2).

- “O que é a família? Para além 
de seus prementes problemas e 
de suas necessidades urgentes, 
a família é um ‘centro de amor’, 
onde reina a lei do respeito e 
da comunhão, capaz de resistir 
aos ataques da manipulação e 
da dominação dos ‘centros de 
poder’ mundanos” (Mensagem 
ao 1º Congr. Latino-americano 
de Past. Familiar, ocorrido em 
agosto de 2014)

- “Esta é a grande missão da fa-
mília: deixar lugar a Jesus que 
vem, acolher Jesus na família, na 
pessoa dos filhos, do marido, da 
esposa, dos avós… Jesus está aí. 
É preciso acolhê-lo ali, para que 
cresça espiritualmente naquela 
família” (Catequese da Audiên-
cia Geral de 17/12/ 2014).

- “As famílias constituem o pri-
meiro lugar onde nos formamos 
como pessoas e, ao mesmo tem-
po, são os ‘tijolos’ para a cons-
trução da sociedade” (Homilia 
na celebração do matrimônio de 
20 casais na Basílica de São Pe-
dro, em 14/10/2014).



Bendizemos a Vir-
gem Maria, Mãe 
da Igreja, por sua 
gloriosa Assun-
ção ao céu, onde 
aguarda a todos 
os discípulos mis-
sionários de seu 

Filho Jesus, que ela deu ao mundo 
por obra do Espírito Santo. Louva-
mos a Deus também pela vida e a 
missão dos religiosos e religiosas, 
consagrados e consagradas leigos 
e leigas por seu sim vocacional 
a exemplo de Maria. Que por seu 
testemunho e pela intercessão de 
Maria assunta ao céu, cultivemos a 
esperança da vida eterna na cami-
nhada desta vida.

 (Vocação à Vida Consagrada / Cur-
silho Jovem Masculino, de sexta-
-feira a domingo, em Marcelino Ra-
mos / Encontro Vocacional, sábado, 
no Seminário de Fátima / ...

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 871) 1. Tu és a glória de Jeru-

salém! Ave, Maria!/ És a alegria do 
Povo de Deus! Ave, Maria!

2. Tu és a honra da humanidade! Ave, 
Maria!/ És ditosa por Deus escolhi-
da! Ave, Maria!

3. Das tuas mãos nos vieram prodí-
gios! Ave, Maria!/ És o refúgio do 
Povo de Deus! Ave, Maria!

4. O que fizeste agradou ao Senhor! 
Ave, Maria!/ Bendita sejas por 
Deus poderoso! Ave Maria!

5. Povos da terra, louvai a Maria! 
Ave, Maria!/ Eternamente aclamai 
o Seu nome! Ave, Maria!

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

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

nhor Jesus Cristo, o amor infinito 
do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo, nesta solenidade da Assun-

ção de Maria ao céu, estejam con-
vosco. 

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 realizastes o primeiro 

milagre atendendo ao pedido de 
Maria, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que nos destes Maria por 

mãe quando estava junto à vossa 
cruz, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que em Maria nos dais o 

modelo de fidelidade à vossa Pala-
vra, tende piedade de nós. 

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

Glória
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados!:/

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

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

3. Vós que estais à direita do Pai,/ 
tende piedade de nós./ Só vós sois 
o Santo, só vós o Senhor, só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus 

Pai. (Final) Amém! Amém!
P. OREMOS. Deus eterno e todo-

-poderoso, que elevastes à glória 
do céu em corpo e alma a imacu-
lada Virgem Maria, Mãe do vos-
so Filho, dai-nos viver atentos às 
coisas do alto, a fim de partici-
parmos da sua glória. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Assunção de 

Nossa Senhora, Paulinas-Paulus, p. 
1037-1040).

1ª Leitura: Ap 11,19a;12,1.
3-6a.10ab

L. Leitura do Livro do Apocalipse de 
São João. 

Abriu-se o Templo de Deus que está 
no céu e apareceu no Templo a 
arca da Aliança. Então apareceu 
no céu um grande sinal: uma mu-
lher vestida de sol, tendo a lua de-
baixo dos pés e sobre a cabeça uma 
coroa de doze estrelas. Então apa-
receu outro sinal no céu: um gran-
de Dragão, cor de fogo. Tinha sete 
cabeças e dez chifres e, sobre as 
cabeças, sete coroas. Com a cau-
da, varria a terça parte das estrelas 
do céu, atirando-as sobre a terra. 
O Dragão parou diante da Mulher 
que estava para dar à luz, pronto 
para devorar o seu Filho, logo que 
nascesse. E ela deu à luz um filho 
homem, que veio para governar to-
das as nações com cetro de ferro. 
Mas o Filho foi levado para junto 
de Deus e do seu trono. A mulher 
fugiu para o deserto, onde Deus 
lhe tinha preparado um lugar. 
Ouvi então uma voz forte no céu, 
proclamando: “Agora realizou-se 
a salvação, a força e a realeza do 
nosso Deus, e o poder do seu Cris-
to”. - Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 21º DTC-C - solenidade da Assunção 

de Nossa Senhora – 21/8/2022
 - Maria Assunta ao Céu, intercessora, modelo  e esperança no caminho para Deus
- Mês Vocacional – “Cristo vive! Somos suas testemunhas” – “Eu vi o Senhor” (Jo 20,18)
Cor litúrgica: AZUL      Ano 44 - Nº 2590        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Salmo: Sl 44(45)
S. À vossa direita se encontra a Ra-

inha, com veste esplendente de ouro 
de Ofir.

A. À vossa direita se encontra a 
Rainha, com veste esplendente de 
ouro de Ofir. 

1. = As filhas de reis vêm ao vosso 
encontro,+ e à vossa direita se en-
contra a Rainha * com veste esplen-
dente de ouro de Ofir.

2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi 
isto:* “Esquecei vosso povo e a 
casa paterna! - Que o Rei se encante 
com vossa beleza!* Prestai-lhe ho-
menagem: é vosso Senhor!

3. - Entre cantos de festa e com gran-
de alegria,* ingressam, então, no 
palácio real”.

2ª Leitura: 1Cor 15,20-27a 
L. Leitura da primeira Carta de São 

Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mor-

tos como primícias dos que morre-
ram. Com efeito, por um homem 
veio a morte e é também por um 
homem que vem a ressurreição 
dos mortos. Como em Adão todos 
morrem, assim também em Cristo 
todos viverão. Porém, cada qual 
segundo uma ordem determinada: 
Em primeiro lugar, Cristo, como 
primícias; depois, os que perten-
cem a Cristo, por ocasião da sua 
vinda. A seguir, será o fim, quando 
ele entregar a realeza a Deus-Pai, 
depois de destruir todo principado 
e todo poder e força. Pois é preci-
so que ele reine até que todos os 
seus inimigos estejam debaixo de 
seus pés. O último inimigo a ser 
destruído é a morte. Com efeito, 
“Deus pôs tudo debaixo de seus 
pés”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 1,39-56
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, 

ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Ale-
luia, aleluia!

L. Maria é elevada ao céu, alegram-
-se os coros dos anjos.

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

sus Cristo segundo Lucas.

A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naqueles dias, Maria partiu para 

a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da 
Judeia. Entrou na casa de Zacarias 
e cumprimentou Isabel. Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, 
a criança pulou no seu ventre e Isa-
bel ficou cheia do Espírito Santo. 
Com um grande grito, exclamou: 
“Bendita és tu entre as mulheres 
e bendito é o fruto do teu ventre!” 
Como posso merecer que a mãe do 
meu Senhor me venha visitar? Logo 
que a tua saudação chegou aos 
meus ouvidos, a criança pulou de 
alegria no meu ventre. Bem-aventu-
rada aquela que acreditou, porque 
será cumprido o que o Senhor lhe 
prometeu”. Então Maria disse: “A 
Minha alma engrandece o Senhor, e 
o meu Espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador, porque olhou para a 
humildade de sua serva. Doravan-
te todas as gerações me chamarão 
bem-aventurada, porque o Todo-
-poderoso fez grandes coisas em 
meu favor. O seu nome é santo, e 
sua misericórdia se estende, de ge-
ração em geração, a todos os que o 
respeitam. Ele mostrou a força de 
seu braço: dispersou os soberbos 
de coração. Derrubou do trono os 
poderosos e elevou os humildes. En-
cheu de bens os famintos, e despe-
diu os ricos de mãos vazias. Socor-
reu Israel, seu servo, lembrando-se 
de sua misericórdia, conforme pro-
metera aos nossos pais, em favor 
de Abraão e de sua descendência, 
para sempre”. Maria ficou três me-
ses com Isabel; depois voltou para 
casa. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-po-
deroso,

A. criador do céu e da terra, de to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial ao Pai.

P. Por ele todas as coisas foram feitas, 
A. E por nós, homens, e para nos-

sa salvação, desceu dos céus e se 
encarnou pelo Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria, e se fez ho-
mem.

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

A. Ressuscitou ao terceiro dia, con-
forme as Escrituras, e subiu aos 
céus, onde está sentado à direita 
do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua glória, 
A. para julgar os vivos e os mortos; 

e o seu Reino não terá fim. 
P. 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. 

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

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

Oração dos fiéis
P. Apresentemos nossas preces a 

Deus pela intercessão de Maria ele-
vada ao céu em corpo e alma, que 
em Caná da Galileia confiou a seu 
Filho Jesus a falta de vinho na festa 
de bodas. 

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

 L. 1. Para que a Igreja, como Ma-
ria, esteja sempre atenta às necessi-
dades de todos, especialmente dos 
desconsiderados pela sociedade, 
nós vos pedimos, ó Deus.

2. Para que o atual processo sinodal 
fortaleça a unidade da Igreja e re-
nove seu ardor missionário, nós vos 
pedimos, ó Deus.

3. Para que os religiosos e religiosas, 
consagrados e consagradas, imi-
tando Maria, vivam sua vocação 
e missão no serviço ao Reino com 
renovado amor, nós vos pedimos, ó 
Deus.

4. Para que nossas famílias favore-
çam o surgimento e a realização de 
vocações à Vida Consagrada, nós 
vos pedimos, ó Deus.

5. Para que Nossa Senhora, glorifica-
da em sua morte, nos ajude a cul-



tivar a esperança na ressurreição e 
interceda a vida eterna para todos os 
nossos falecidos, nós vos pedimos, 
ó Deus.

6. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, viver a fi-

delidade de Maria Santíssima e che-
gar à glória eterna, que ela, rainha 
do céu e da terra, já alcançou. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
 
3. LITURGIA EUCARÍSTICA

Procissão e apresentação
das oferendas

A. (Nº 909) 1. Vivo ofertório de Ma-
ria, dando aquele “sim”, sempre 
até o fim, firme e fiel por toda a 
vida.

Ref. “Eis-me aqui, Senhor” Pai de 
bondade, “Faça-se em mim tua 
vontade”

2. Vivo ofertório deste povo, que no 
vinho e pão dá seu coração, com 
desejo grande de ser novo.

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. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacri-
fício, e, pela intercessão da Virgem 
Maria, elevada ao céu, acendei em 
nossos corações o desejo de chegar 
até vós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Pref.: A Glória de Maria
(Missal, p. 639)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, foi elevada à glória do 
céu. Aurora e esplendor da Igreja 
triunfante, ela é consolo e esperan-
ça para o vosso povo em caminho, 
pois preservastes da corrupção da 
morte aquela que gerou, de modo 
inefável, vosso próprio Filho feito 
homem, autor de toda a vida. En-
quanto esperamos a glória eterna, 
com os anjos e com os santos, vos 
aclamamos, jubilosos, cantando a 
uma só voz:

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

1. O céu e a terra proclamam vossa 
glória. Hosana nas alturas, hosa-
na nas alturas!

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

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

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

tificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e  o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

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

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA 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 agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 

vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.

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

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.

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

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, os vossos Apósto-
los e Mártires, (N.) e todos os san-
tos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

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

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

P. Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.

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

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 

A. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
P. 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. 



casa, esteve com Ele no anúncio 
da Boa Nova e junto de sua cruz. 
Que ela nos ajude a sermos verda-
deiros discípulos missionários de 
seu Filho.

A. (Nº 883) Ref. Mostra-nos Je-
sus, ó Mãe do puro amor! Mos-
tra-nos teu Filho, o Cristo, Se-
nhor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Fi-

lho da Virgem Maria quis salvar 
a todos, vos enriqueça com sua 
bênção. 

A. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e 

por toda parte a proteção da Vir-
gem, por quem recebestes o autor 
da vida.  

A. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje 

para celebrar sua solenidade, pos-
sais colher a alegria espiritual e o 
prêmio eterno.   

A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus uno e trino, 

Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A exemplo de Maria glorificai o 

Senhor com vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, das 13h30 às 17h, 

encontro de formação para coor-
denações paroquiais do Setor de 
Animação Bíblico-catequético, 
no Centro Diocesano.

- Terça-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Jacutinga, em 
Entre Rios do Sul.

- de Sexta-feira a domingo, Cursi-
lho Jovem Masculino, em Mar-
celino Ramos; visita do provin-
cial dos Dominicanos à Diocese. 

- Sábado, das 09h às 15h, no Se-
minário de Fátima, encontro 
vocacional; das 13h30 às 18h, 
preparação ao casamento na sala 
de reuniões da sede paroquial de 
Barão de Cotegipe; 17h, Cris-
mas na igreja Santo Antonio, 
sede paroquial de Jacutinga. 

- Domingo,  22º  do TC-C – Dia 
da Vocação do Leigo e da Leiga 
na Igreja e no mundo – Dia Na-

cional do e da Catequista - das 
09h às 16h, encontro de formação 
de agentes da Pastoral da Pessoa 
Idosa em São Valentim, incluindo 
as paróquias de Benjamin Cons-
tant do Sul e Erval Grande.

Leituras da Semana:
Dia 22, 2ªf, Nossa Senhora Ra-

inha: Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 
1,26-38; Dia 23, 3ªf, Santa Rosa 
de Lima, Padroeira da Améri-
ca Latina: 2Cor 10,17-11,2; Sl 
148,1-2.11-13a.13c-14(R. cf. 
12a.13a); Mt 13,44-46; Dia 24, 
4ªf, São Bartolomeu: Ap 21,9b-
14; Sl 144(145); Jo 1,45-51; Dia 
25, 5ªf, São Luis de França e São 
José de Calazans: 1Cor 1,1-9; Sl 
144(145); Mt 24,42-51; Dia 26, 
6ªf: 1Cort 1,17-25; Sl 32(33); Mt 
25,1-13; Dia 27, Sáb., Santa Mô-
nica: 1Cor 1,26-31; Sl 32(33); Mt 
25,14-30; Dia 28, Domingo,22º 
do TC-C: Eclo 3,19-21.30-31; Sl 
67(68); Hb 12,18-19.22-24a; Lc 
14,1.7-14;(Lição de humildade).

"Vocação, chamado a realizar
o sonho de Deus”

Quando falamos de “vocação”, não 
se trata apenas de escolher esta ou 
aquela forma de vida, votar a pró-
pria existência a um determinado 
ministério ou seguir o encanto do 
carisma duma família religiosa, 
dum movimento ou duma co-
munidade eclesial; mas trata-se 
sobretudo de realizar o sonho de 
Deus, o grande desígnio da frater-
nidade que Jesus tinha no coração 
quando pediu ao Pai “que todos 
sejam um só” (Jo 17, 21). Cada 
vocação na Igreja e, em sentido 
largo, também na sociedade, con-
corre para um objetivo comum: 
fazer ressoar entre os homens e 
as mulheres aquela harmonia dos 
múltiplos e variados dons que só 
o Espírito Santo sabe realizar.  
(Papa Francisco, mensagem para 
o 59º Dia Mundial de Oração pe-
las vocações, 08/5/2022)

Acesse o site
da Diocese de Erexim:

http:/www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251
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Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
A. (Nº 905) 1. Minh’alma dá gló-

rias ao Senhor. Meu coração 
bate alegre e feliz. Olhou para 
mim com tanto amor que me es-
colheu, me elegeu e me quis. E, de 
hoje em diante, já posso prever: 
“Todos os povos vão me bendizer!” 
O Poderoso lembrou-se de mim. 
Santo é seu nome sem fim!

2. O povo dá glórias ao Senhor. 
Seu coração bate alegre e feliz. 
Maria carrega o salvador porque 
Deus Pai sempre cumpre o que 
diz. E quando os povos aceitam 
a lei, passa de pai para filho seu 
dom. Das gerações ele é mais 
do que rei. Ele é Deus pai! Ele 
é bom!

3. Minh’alma dá glórias ao Se-
nhor. Meu coração bate alegre e 
feliz. Olhou para mim com tanto 
amor que me escolheu, me elegeu 
e me quis. O orgulhoso ele sabe 
dobrar. O poderoso ele sabe en-
frentar. O pobrezinho ele defen-
derá. Não nos abandonará.

4. O povo dá glórias ao Senhor. 
Seu coração bate alegre e feliz.  
Maria carrega o salvador, por-
que Deus Pai sempre cumpre o 
que diz. Quem tem demais, qual-
quer dia vai ver, o que é ter fome 
e não ter pra comer. Quem passa 
fome comida terá! Eis que a jus-
tiça virá.

5. Minh’alma dá glórias ao Se-
nhor. Meu coração bate alegre 
e feliz. Meu povo já sente o seu 
amor. Ele promete, ele cumpre o 
que diz. Aos nossos pais ele um 
dia jurou, ele é fiel e jamais en-
ganou. Estamos perto da era do 
amor, bendito seja o Senhor!

P. OREMOS. Ó Deus, que nos 
alimentastes com o sacramen-
to da salvação, concedei-nos, 
pela intercessão da Virgem 
Maria elevada ao céu, chegar 
à glória da ressurreição. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Maria serviu Jesus em sua 



Com facilidade 
se dá importân-
cia às aparên-
cias, se busca 
privilégios e 
distinções, bem 
ao contrário do 
jeito de ser de 

Cristo e do que Ele ensinou. Ele 
se fez servo de todos e nos ensina 
a viver com modéstia e humilda-
de, amando a todos, especialmen-
te os que nada possuem, porque o 
Pai nos amou primeiro. Peçamos-
-lhe que nos mantenha simples e 
o louvemos pela vocação dos lei-
gos e leigas na Igreja e no mundo, 
especialmente pelos e pelas ca-
tequistas lembrados neste último 
domingo do mês vocacional. 

(Vocação do Leigo e da Leiga na 
Igreja e no mundo / Dia Nacional 
do e da Catequista / 2ª etapa da 
Assembleia Geral da CNBB, de 
forma presencial, de segunda-fei-
ra a sexta-feira, em Aparecida /
Dom Adimir em curso para novos 
Bispos, em Roma, de terça-feira 
ao dia 11 /  7º Dia de Oração pelo 
Cuidado da Criação, quinta-fei-
ra / Cursilho Jovem Feminino de 
sexta-feira a domingo em Marce-
lino Ramos / 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e 

luz do mundo”, O Senhor nos 
chama e nos envia! Testemu-
nhas do seu Reino em toda a 
parte, Vivendo a fé no amor e 
na alegria!:/

1. Membros da Igreja que é o 
Corpo de Cristo, na graça abun-
dante do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na histó-
ria, no mundo, sinais de espe-
rança num campo fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igre-
ja em saída, fiéis ao chamado, 
em nome da vida.

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

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

nhor Jesus Cristo, o amor infinito 
de Deus Pai e a comunhão do Es-
pírito 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. ...  
P./S. (Nº 687) Senhor, Servo de 

Deus que libertastes a nossa vida, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós
P./S. Ó Cristo, nosso irmão, que 

conheceis nossa fraqueza, tende 
piedade 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 Criador e Pai...
A. Amém. 
 

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Deus do universo, 
fonte de todo bem, derramai 
em nossos corações o vosso 
amor e estreitai os laços que 
nos unem convosco para ali-
mentar em nós o que é bom e 
guardar com solicitude o que 
nos destes. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 958-960).

1ª Leitura: Eclo 3,19-21.30-31
L. Leitura do Livro do Eclesiástico. 
Filho, realiza teus trabalhos com 

mansidão e serás amado mais 
do que um homem generoso. Na 
medida em que fores grande, de-
verás praticar a humildade, e as-
sim encontrarás graça diante do 
Senhor. Muitos são altaneiros e 
ilustres, mas é aos humildes que 
ele revela seus mistérios. Pois 
grande é o poder do Senhor, mas 
ele é glorificado pelos humildes. 
Para o mal do orgulhoso não 
existe remédio, pois uma planta 
de pecado Zestá enraizada nele, 
e ele não compreende. O homem 
inteligente reflete sobre as pa-
lavras dos sábios, e com ouvido 
atento deseja a sabedoria. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 67(68)
S. Com carinho preparastes uma 

mesa para o pobre.
A. Com carinho preparastes uma 

mesa para o pobre.
S.1. - Os justos se alegram na pre-

sença do Senhor,* rejubilam sa-

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 22º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 28/8/2022

- Na humildade e gratuidade, servir a todos, condição para participar do banquete da vida eterna 
- Mês Vocacional – “Cristo vive! Somos suas testemunhas” – “Eu vi o Senhor” (Jo 20.18)
Cor litúrgica: VERDE      Ano 44 - Nº 2591     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



tisfeitos e exultam de alegria! - 
Cantai a Deus, a Deus louvai, can-
tai um salmo a seu nome!* O seu 
nome é Senhor: exultai diante dele. 

A. Com carinho preparastes uma 
mesa para o pobre.

2. - Dos órfãos ele é pai, e das viú-
vas protetor:* é assim o nosso 
Deus em sua santa habitação. - É o 
Senhor quem dá abrigo, dá um lar 
aos deserdados,* quem liberta os 
prisioneiros e os sacia com fartura. 

3. - Derramastes lá do alto uma chu-
va generosa,* e vossa terra, vossa 
herança, já cansada, renovastes; - 
e ali vosso rebanho encontrou sua 
morada;* com carinho preparas-
tes essa terra para o pobre. 

2ª Leitura: Hb 12,18-19.22-24a
L. Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: Vós não vos aproximastes 

de uma realidade palpável: “fogo 
ardente e escuridão, trevas e tem-
pestade, som da trombeta e voz 
poderosa”, que os ouvintes supli-
caram não continuasse. Mas vós 
vos aproximastes do monte Sião e 
da cidade do Deus vivo, a Jerusa-
lém celeste; da reunião festiva de 
milhões de anjos; da assembleia 
dos primogênitos, cujos nomes 
estão escritos nos céus; de Deus, 
o Juiz de todos; dos espíritos dos 
justos, que chegaram à perfei-
ção; de Jesus, mediador da nova 
aliança. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 14,1.7-14
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
S. Tomai meu jugo sobre vós e 

aprendei de mim, que sou de man-
so e humilde coração!

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. Aconteceu que num dia de sába-

do, Jesus foi comer na casa de um 
dos chefes dos fariseus. E eles o 
observavam. Jesus notou como os 
convidados escolhiam os primei-
ros lugares. Então contou-lhes 
uma parábola: “Quando tu fores 

convidado para uma festa de ca-
samento, não ocupes o primeiro 
lugar. Pode ser que tenha sido 
convidado alguém mais impor-
tante do que tu, e o dono da casa, 
que convidou os dois, venha te di-
zer: ‘Dá o lugar a ele’. Então tu 
ficarás envergonhado e irás ocu-
par o último lugar. Mas, quando 
tu fores convidado, vai sentar-te 
no último lugar. Assim, quando 
chegar quem te convidou, te dirá: 
‘Amigo, vem mais para cima’. 
E isto vai ser uma honra para ti 
diante de todos os convidados. 
Porque quem se eleva, será hu-
milhado e quem se humilha, será 
elevado”. E disse também a quem 
o tinha convidado: “Quando tu 
deres um almoço ou um jantar, 
não convides teus amigos, nem 
teus irmãos, nem teus parentes, 
nem teus vizinhos ricos. Pois es-
tes poderiam também convidar-te 
e isto já seria a tua recompensa. 
Pelo contrário, quando deres uma 
festa, convida os pobres, os alei-
jados, os coxos, os cegos. Então 
tu serás feliz! Porque eles não te 
podem retribuir. Tu receberás a 
recompensa na ressurreição dos 
justos”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Elevemos nossas preces a Deus 

que acolhe quem é humilde, ama 
a todos e confia unicamente n’Ele, 

A. Senhor, nosso refúgio, escutai-
-nos!

1. Para que a Igreja proclame a vos-
sa Palavra com a força do serviço 
humilde e da doação sem medida 
a todos, especialmente aos mais 
pobres, nós vos pedimos: 

2. Para que o dia de oração pelo 
cuidado com a Criação, quinta-
-feira, nos ajude a assumir ati-
tudes permanentes em favor do 
meio ambiente, nós vos pedimos:

3. Para que os leigos e leigas com 
ministérios e serviços nas comu-
nidades testemunhem espírito de 
humildade e acolhimento, nós vos 
pedimos:

4. Pelos Bispos do Brasil na segun-
da etapa da Assembleia Geral da 
CNBB, de forma presencial, nesta 
semana, nós vos pedimos:

5. Para que nossa sociedade, com 
os vossos ensinamentos, cresça 
na honestidade, na justiça social, 
na correta administração dos bens 
em benefício de todos, nós vos 
pedimos:

6. ...
P. Na prece comum ao Senhor da 

Messe, rezemos:
A. Ó Deus de bondade, nós Vos 

agradecemos pela diversidade 
de vocações para servir vosso 
povo. Dai-nos muitos outros sa-
cerdotes, religiosos e religiosas 
e multiplicai as vocações leigas 
que vivem o Evangelho nas re-
lações familiares e sociais. Que 
a ação de cada leigo e cada leiga 
seja animadora da Igreja, das 
comunidades cristãs e do servi-
ço aos outros.  Que todos eles, 
fiéis aos vossos mandamentos, 
vivam o amor e Vos sirvam em 
cada irmão e irmã. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 436) 1.És bendito, Deus 

ternura / pelo pão que, com far-
tura nos concedes cada dia. / 
Pelo vinho que alegra quem fes-
teja e quem celebra, / pelo amor 
que nos recria.



Ref. Abençoa, ó Pai de bondade 
/ a oferenda que o povo te traz, 
nosso esforço de fraternidade, /
nossa fome de pão e de paz.

2. Neste encontro do teu povo 
/ nós sonhamos mundo novo, 
partilhamos luta e pão. / Supe-
ramos a ganância, o egoísmo, a 
intolerância. / Procuramos ser 
irmãos.

3. Onde há tantos excluídos, / so-
litários, esquecidos nós quere-
mos construir /nova terra pro-
metida onde todos tenham vida, 
/ todos saibam repartir.

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, o sacrifício que va-
mos oferecer nos traga sempre 
a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que 
realizamos nesta liturgia. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas circ. IV

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

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor e Redentor. Ele 
sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colo-
cando-se ao lado dos perseguidos 
e marginalizados. Com a vida e a 
palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com 
todos os Anjos e Santos, nós vos 
louvamos e bendizemos, e pro-
clamamos o hino de vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

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

 P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 

os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos 
revela as Escrituras e parte o pão 
para nós.

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

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

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

Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 

e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

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

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

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

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

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

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

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

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

A. Amém. 

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Restaurados à vos-
sa mesa pelo pão da vida, nós 
vos pedimos, ó Deus, que este 
alimento da caridade fortifique 
os nossos corações e nos leve 
a vos servir em nossos irmãos 
e irmãs. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)

Anim.: Com modéstia e simplici-
dade, nos habilitamos para o ban-
quete do Reino eterno, que Cristo, 
Senhor do Reino, nos promete.  

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

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

disponha na sua paz os vossos 
dias e vos conceda as suas bên-
çãos.

A. Amém.
P. Sempre vos liberte de todos os 

perigos e confirme os vossos co-
rações em seu amor.

A. Amém.

P. E assim, com o coração cheio de 
esperança, fé e caridade, possais 
viver praticando o bem e chegar 
felizes à vida eterna.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus clemente e 

indulgente, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, segun-

da etapa da Assembleia Geral da 
CNBB de forma presencial, em 
Aparecida, SP.

- Terça-feira, Dom Adimir, via-
gem a Roma para curso para no-
vos bispos até o dia 11.

- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Gaurama em 
Carlos Gomes.

- Quinta-feira, 7º Dia Mundial de 
Oração pelo Cuidado da Cria-
ção.

- De sexta-feira a domingo, Cursi-
lho Jovem Feminino, em Marce-
lino Ramos.

- Sábado, das 09h às 16h, en-
contro de formação de agentes 
da Pastoral da Pessoa Idosa em 
Campinas do Sul, incluindo as 
paróquias de Entre Rios, Jacu-
tinga e Paulo Bento.

- Domingo - 23ºdo DTC-C – Dia 
de oração pelas vocações e da 
partilha; dia de orações pela Pá-
tria.

Leituras da Semana:
Dia 29, 2ªf, Martírio de São João 

Batista: Jr 1,17-19; Sl 70(71); 
Mc 6,17-29; Dia 30, 3ªf: 1Cor 
2,10b-16; Sl 144(145); Lc 4,31-
37; Dia 31, 4ªf: 1Cor 3,1-9; Sl 
32(33); Lc 4,38-44; Dia 1º, 5ªf, 
1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 
5,1-11; Dia 02, 6ªf: 1Cor 4,1-
5; Sl 36(37); Lc 5,33-39; Dia 
03,  Sáb., São Gregório Magno: 
1Cor 4,6b-15; Sl 144(145); Lc 
6,1-5; Dia 04, Dom., 23º do TC-
C.: Sb 9,13-18; Sl 89(90); Fm 
9b-10.12-17; Lc 14,25-33; (con-
dições para ser discípulo).   

Mês da Bíblia 2022
– O “Mês da Bíblia” é uma ativi-

dade da Igreja Católica no Bra-
sil, iniciada em 1971, e pretende 
ser um tempo privilegiado para 
aprofundar o estudo de um livro 
ou uma temática bíblica. O tema 
do Mês da Bíblia deste ano de 
2022 é o livro de Josué e o lema: 
“O Senhor Deus está contigo 
onde quer que andes” (Js 1.9). 
Foram escolhidos pela Comis-
são Pastoral de Animação Bíbli-
co-Catequética da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e por outras instituições 
bíblicas, entre elas, o Serviço de 
Animação Bíblica (SAB/Pauli-
nas),

O motivo principal para a escolha 
do Livro de Josué é a comemo-
ração dos 200 anos da “Indepen-
dência do Brasil” (1822). Desse 
modo, desejamos que, ao estudar 
a entrada do povo hebreu na Ter-
ra Prometida e a distribuição da 
terra entre as tribos, conforme 
narra o Livro de Josué, possamos 
também refletir sobre a impor-
tância da terra em nossa história 
e alimentar a esperança de perce-
ber em toda a trajetória do povo 
brasileiro a presença benevolen-
te de Deus, que conduz a histó-
ria (subsídio do Mês da Bíblia, 
Paualinas, Introdução, p. 5).

Todos os anos, nos quadros do 
Mês da Bíblia, alternam-se li-
vros do Antigo e do Novo Tes-
tamento. O objetivo é propor-
cionar a mais ampla educação 
bíblica possível (Subsídio da 
CNBB, apresentação, p. 5). Nos-
sa proposta é ajudar a encontrar 
esperanças na leitura do Livro de 
Josué. Descobrir como é essen-
cial na vida de toda pessoa ter 
onde pôr os pés e dizer: “esta é a 
minha casa....” Terra, trabalho e 
teto: eis os 3 Ts do Papa Francis-
co (idem, introdução, p. 7).

Acesse o site
da Diocese de Erexim:

http:/www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251
na entrada para o Santuário

Bíblias e outros livros, objetos religiosos...


