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- Com São Pedro e São Paulo, mártires de Cristo, renovar o amor à Igreja e o ardor apostólico.
- Dia do Papa
- Mês do agricultor e do motorista
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Firmes na 
fé em Cris-
to, o Ungido 
de Deus Pai, 
as comuni-
dades cristãs 
primitivas se 

fortaleciam na unidade e susten-
tavam, com sua oração, os após-
tolos quando presos e em risco de 
morte, especialmente São Pedro, 
cabeça da Igreja. Celebrando o 
testemunho dele e de São Paulo, 
renovamos nosso amor à Igreja, 
em comunhão com nosso Papa 
Francisco, neste dia a ele dedica-
do. Lembramos também todos os 
que, fiéis a Cristo como eles, de-
ram ou dedicam a vida no anún-
cio e testemunho do Evangelho. 
Louvamos a Deus pela vida e pelo 
trabalho dos agricultores e agri-
cultoras no início deste seu mês.

1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 653) Ref. Toda a Igreja 

unida celebra / a memória pas-
cal do Cordeiro Irmanada com 
Pedro e com Paulo / que segui-
ram a Cristo por primeiro.

1. Publicai em toda a terra os 
prodígios do Senhor! Reuni seu 
povo amado para o canto de 
louvor!

2. Bendizei, louvai a Pedro pela 
fé que professou! Esta fé é rocha 
firme da Igreja do Senhor.

3. Bendizei, louvai a Paulo pelo 
empenho na missão! O seu zelo 
no Evangelho leva ao mundo a 
salvação!

4. Alegrai-vos neste dia que o 
martírio iluminou! O triunfo 
destes santos nos confirme no 
amor!

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

A. Amém.

P. Que a misericórdia de Deus Pai, 
a paz de Cristo, anunciadas com 
ardor por São Pedro e São Paulo 
no início da Igreja, conduzidos 
pela força do Espírito Santo, este-
jam 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 oferecestes vosso 

perdão a Pedro que vos negou, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
-. Cristo, que prometestes o paraíso 

ao ladrão arrependido que pediu 
clemência, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que acolheis toda pessoa 

que confia na vossa misericórdia, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da histó-

ria...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas 

alturas e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados./ Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai 
todo poderoso:/ nós vos louva-
mos, vos bendizemos, vos ado-
ramos, vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória./ Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito,/ Senhor Deus 
Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai./ Vós que tirais o peca-
do do mundo, 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. /Só vós 

sois o Santo, só vós o Senhor, 
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai, na glória de Deus 
Pai./ Amém. Amém, amém, 
amém, amém!

P. OREMOS. Ó Deus, que hoje 
nos dais a alegria de festejar 
São Pedro e São Paulo, con-
cedei à vossa Igreja seguir em 
tudo os ensinamentos destes 
apóstolos que nos deram as 
primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, Solenidade 
de São Pedro e São Paulo, Pauli-
nas Paulus, p. 1025 a 1028)

1ª Leitura: At 12,1-11 
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o rei Herodes pren-

deu alguns membros da Igreja, 
para torturá-los. Mandou matar 
à espada Tiago, irmão de João. 
E vendo que isso agradava aos 
judeus, mandou também prender 
a Pedro. Eram os dias dos Pães 
ázimos. Depois de prender Pe-
dro, Herodes colocou-o na pri-
são, guardado por quatro grupos 
de soldados, com quatro soldados 
cada um. Herodes tinha a inten-
ção de apresentá-lo ao povo, de-
pois da festa da Páscoa. Enquan-
to Pedro era mantido na prisão, 
a Igreja rezava continuamente a 
Deus por ele. Herodes estava para 
apresentá-lo. Naquela mesma 
noite, Pedro dormia entre dois sol-
dados, preso com duas correntes; 
e os guardas vigiavam a porta da 
prisão. Eis que apareceu o anjo do 
Senhor e uma luz iluminou a cela. 
O anjo tocou o ombro de Pedro, 
acordou-o e disse: “Levanta-te 
depressa!” As correntes caíram-



-lhe das mãos. O anjo continuou: 
“Coloca o cinto e calça tuas san-
dálias!” Pedro obedeceu e o anjo 
lhe disse: “Põe tua capa e vem 
comigo!” Pedro acompanhou-
-o, e não sabia que era realida-
de o que estava acontecendo por 
meio do anjo, pois pensava que 
aquilo era uma visão. Depois de 
passarem pela primeira e segun-
da guarda, chegaram ao portão 
de ferro que dava para a cidade. 
O portão abriu-se sozinho. Eles 
saíram, caminharam por uma 
rua e logo depois o anjo o deixou.

Então Pedro caiu em si e disse: 
“Agora sei, de fato, que o Senhor 
enviou o seu anjo para me liber-
tar do poder de Herodes e de tudo 
o que o povo judeu esperava!” - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33(34); 
S. De todos os temores me livrou o 

Senhor Deus! 
A. De todos os temores me livrou 

o Senhor Deus! 
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em 

todo o tempo,* seu louvor estará 
sempre em minha boca. - Minha 
alma se gloria no Senhor;* que 
ouçam os humildes e se alegrem!

2. - Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus,* exaltemos todos juntos o 
seu nome! - Todas as vezes que o 
busquei, ele me ouviu,* e de todos 
os temores me livrou.

3. - Contemplai a sua face e alegrai-
-vos,* e vosso rosto não se cubra 
de vergonha! - Este infeliz gritou 
a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor 
o libertou de toda angústia.

4. - O anjo do Senhor vem acam-
par* ao redor dos que o temem, e 
os salva. - Provai e vede quão sua-
ve é o Senhor!* Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio.

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18. 
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo a Timóteo. 
Caríssimo: Quanto a mim, eu já 

estou para ser derramado em sa-
crifício; aproxima-se o momento 
de minha partida. Combati o bom 
combate, completei a corrida, 
guardei a fé. Agora está reserva-

da para mim a coroa da justiça, 
que o Senhor, justo juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a 
mim, mas também a todos os que 
esperam com amor a sua mani-
festação gloriosa. Mas o Senhor 
esteve a meu lado e me deu for-
ças, ele fez com que a mensagem 
fosse anunciada por mim inte-
gralmente, e ouvida por todas as 
nações; e eu fui libertado da boca 
do leão. O Senhor me libertará de 
todo mal e me salvará para o seu 
Reino celeste. A ele a glória, pelos 
séculos dos séculos! Amém.

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 16,13-19
A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu 

irei construir minha Igreja; e as por-
tas do inferno não irão derrotá-la. 

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

Jesus Cristo, segundo Mateus 
(16,13-19).

A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, Jesus foi à re-

gião de Cesareia de Filipe e ali 
perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens ser o Filho do 
Homem?” Eles responderam: 
“Alguns dizem que é João Batis-
ta; outros que é Elias; outros ain-
da, que é Jeremias ou algum dos 
profetas”.  Então Jesus lhes per-
guntou: “E vós, quem dizeis que 
eu sou?” Simão Pedro respondeu: 
“Tu és o Messias, o Filho do Deus 
vivo”.  Respondendo, Jesus lhe 
disse: “Feliz és tu, Simão, filho 
de Jonas, porque não foi um ser 
humano que te revelou isso, mas o 
meu Pai que está no céu. Por isso 
eu te digo que tu és Pedro, e so-
bre esta pedra construirei a minha 
Igreja, e o poder do inferno nunca 
poderá vencê-la. Eu te darei as 
chaves do Reino dos Céus: tudo o 
que tu ligares na terra será ligado 
nos céus; tudo o que tu desligares 
na terra será desligado nos céus”.  
- Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

Prece dos fiéis
P. Quando São Pedro estava preso, a 

comunidade rezava por ele. Apre-
sentemos nossas preces a Deus 
intercedendo também por todos os 
que sofrem perseguição por causa 
da fé e por nosso Papa Francisco 
que sempre pede nossa oração por 
ele em sua grande missão de con-
duzir a Igreja no mundo de hoje. 

A. Atendei nossa súplica, Senhor.
1. Para que a Igreja, impulsionada e 

assistida pelo Espírito Santo, pro-
clame a alegria do Evangelho a 
todos os povos, nós vos pedimos, 
ó Deus. 

2. Para que nosso Papa Francisco, 
sempre fortalecido por vossa gra-
ça e pela participação de todos na 
sua missão, seja ouvido em seus 
apelos pela paz e em favor dos ex-
cluídos, nós vos pedimos.

3. Para que todos os ministros orde-
nados tenham o zelo apostólico de 
São Pedro e o ardor missionário 
de São Paulo, nós vos pedimos.

4. Para que todos os agentes de pas-
toral, em comunhão plena com o 
ministério dos bispos, sucessores 
dos apóstolos, ajudem as comuni-
dades a crescer na vida cristã, nós 
vos pedimos. 



4. Para que os cristãos perseguidos 
em diversas partes do mundo te-
nham a assistência de vosso Espí-
rito e a oração da Igreja para per-
manecerem firmes na fé, nós vos 
pedimos. 

5. Para que todos os falecidos que 
combateram o bom combate 
como São Paulo e São Pedro se-
jam acolhidos por vós no reino 
eterno, 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
(Coleta chamada “Óbolo de São 

Pedro”, doação especial para o 
Papa ajudar populações em si-
tuações de emergência social e 
climática em diversos lugares do 
mundo) 

A. (nº 580) 1. Daqui do meu lu-
gar eu olho teu altar/ e fico a 
imaginar aquele pão, aquela re-
feição./ Partiste aquele pão e o 
deste aos teus irmãos,/ criaste a 
religião do pão do céu,/ do pão 
que vem do céu.

Ref. /:Somos a Igreja do pão do 
pão repartido e do abraço da 
paz.:/

2. Daqui do meu lugar eu olho teu 
altar/ e fico a imaginar aquela 
paz, aquela comunhão./ Viveste 
aquela paz e a deste aos teus ir-
mãos,/ criaste a religião do pão 
da paz, da paz que vem do céu.

Ref./:Somos a Igreja da paz da 
paz partilhada e do abraço e do 
pão.:/

Final: Daqui do meu lugar.
P. Orai, irmãos e irmãs...

A. Receba o Senhor ...
P. Ó Deus, que a oração de vos-
sos Apóstolos acompanhe as 
oferendas que vos apresenta-
mos para serem consagradas, 
e nos alcance celebrarmos este 
sacrifício com o coração volta-
do para vós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística I
 (Missal Romano, p. 469; Prefácio 

próprio, p. 609).
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, vós nos concedeis a 
alegria de festejar os Apóstolos 
São Pedro e São Paulo. Pedro, o 
primeiro a proclamar a fé, fundou 
a Igreja primitiva sobre a herança 
de Israel. Paulo, mestre e doutor 
das nações, anunciou-lhes o Evan-
gelho da Salvação. Por diferentes 
meios, os dois congregaram a úni-
ca família de Cristo e, unidos pela 
coroa do martírio, recebem hoje, 
por toda a terra, igual veneração. 
Por essa razão, os anjos celebram 
vossa grandeza, os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos 
também a nós associar-nos aos 
seus louvores, cantando a uma só 
voz: 

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

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

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

A. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 

a terra. Nós as oferecemos tam-
bém pelo vosso servo o papa ... , 
por nosso bispo ... e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

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

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

P. Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre virgem Ma-
ria, mãe de nosso Deus e Senhor 
Jesus Cristo; e também são José, 
esposo de Maria, os santos após-
tolos e mártires: Pedro e Paulo, 
André e todos os vossos santos. 
Por seus méritos e preces, conce-
dei-nos sem cessar a vossa prote-
ção.

A. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bonda-
de, a oferenda dos vossos ser-
vos e de toda a vossa família; 
dai-nos sempre a vossa paz, li-
vrai-nos da condenação e aco-
lhei-nos entre os vossos elei-
tos. 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 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ele tomou o pão em suas 
mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
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CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PARA A 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. Celebran-
do, pois, a memória da paixão do 
vosso Filho, da sua ressurreição 
dentre os mortos e gloriosa ascen-
são aos céus, nós, vossos servos, 
e também vosso povo santo, vos 
oferecemos, ó Pai, dentre os bens 
que nos destes, o sacrifício per-
feito e santo, pão da vida eterna e 
cálice da salvação.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

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

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos apóstolos e márti-
res: João Batista e Estevão, Ma-
tias e Barnabé 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 660) Ref. /:Tu és o Cristo, 

Filho do Deus vivo. Eu creio em 
Ti, meu Senhor e meu Deus!:/

1. Cristo, o verbo de Deus encar-
nado, / veio ao mundo nos liber-
tar. Ele nos trouxe a esperança, 
/ e a plenitude da vida.

2. Por sua morte e ressurreição, 
/ Cristo salvou a humanidade. 
Nos redimiu com seu sangue, 
nos dando a glória eterna!

3. Por suas chagas nós fomos 
curados, / da cruz escorre a fon-
te da graça. Seu coração trans-
passado / será o nosso refúgio.

4. Cristo é a luz que ilumina o 
mundo, / e nos aquece com seu 
calor. Quem n’Ele crê tem a 
vida, / esse jamais verá a morte!

P. OREMOS Concedei-nos, ó 
Deus, por esta eucaristia, vi-
ver de tal modo na vossa Igreja 
que, perseverando na fração 
do pão e na doutrina dos após-
tolos, e enraizados no vosso 
amor, sejamos um só coração e 
uma só alma. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A exemplo de São Pedro 
e São Paulo, dediquemos nossa 
vida a serviço da Igreja e de sua 
missão, que é de cada membro 
seu a partir do batismo.

A. (Nº 662) Ref. Ó São Pedro, ro-
gai por nós, intercedei a Deus 
por nós!

1. Vós apóstolo de Cristo, interce-
dei! pelo povo desta terra, inter-
cedei! Para sermos mensagei-
ros, intercedei! da palavra que 
liberta, intercedei!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus todo-poderoso, que 

vos deu por fundamento aquela fé 
proclamada pelo apóstolo Pedro 

e sobre a qual se edifica toda a 
Igreja, derrame sobre vós as suas 
bênçãos.

A. Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela incan-

sável pregação de São Paulo, vos 
ensine a despertar novos irmãos 
para Cristo.

A. Amém.
P. Que o amor pastoral de Pedro e 

a atividade missionária de Paulo 
vos levem à pátria celeste, onde 
chegaram gloriosamente um pela 
cruz e outro pela espada.

A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus infinitamente 

misericordioso, Pai e Filho e Es-
pírito Santo.

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

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 1º, 2ª-feira: Gn 18,16-33; Sl 

102(103); Mt 8,18-22; dia 02, 
3ªf, Gn 19,15-29; Sl 25(26); Mt 
8,23-27; dia 03, 4ªf, S. Tomé: Ef 
2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-
29; dia 04, 5ªf, Sta. Isabel Ra-
inha de Portugal: Gn 22,1-19; 
Sl 114(115); Mt 9,1-8; dia 05, 
6ªf, Sto. Antônio Maria Zacca-
ria: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 
Sl 105(106); Mt 9,9-13; Dia 
06, sáb., Sta. Maria Goretti: Gn 
27,1-5.15-29; Sl 134(135); Mt 
9,14-17; dia 07, dom., 14º do 
TC-C: Is 66,10-14; Sl 65(66); 
Gl 6,14-18; Lc, 101-12.17-20 
(missão dos discípulos).

Lembretes:
- Neste domingo, festa do pa-

droeiro na sede paroquial São 
Pedro, Erechim.

- Segunda-feira, às 08h30, reu-
nião com os representantes do 
Apostolado da Oração no Centro 
Diocesano. 

- No próximo domingo, às 09h, 
missa e crismas na igreja San-
to André Bobola, Centenário, 
Paróquia N. Sra. Monte Claro, 
Áurea.



Numa cultu-
ra de muitos 
preconceitos, 
numa socieda-
de excludente, 
a Palavra de 
Deus, sempre 
ao nosso alcan-
ce, nos indica a 

compaixão para relações de proxi-
midade e serviço a todos, especial-
mente em relação a quem está à 
beira do caminho da vida, a exem-
plo de Cristo, o Divino Samarita-
no que se fez um de nós, veio para 
servir e viveu pobre com os pobres. 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 353)/:E todos repartiam o 

pão / e não havia necessitados 
entre eles!:/

1. Nossos irmãos repartiam os 
seus bens, fraternalmente ti-
nham tudo em comum; e era 
grande a alegria e união, no dia-
-a-dia e ao partir o pão.

2. Hoje de novo a palavra nos 
reúne e com a mesma união e 
alegria, vamos, na ceia do Se-
nhor, partir o pão, para depois 
repartir com nosso irmão.

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

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

que quer a vida digna para todos, 
e de Jesus Cristo que tem compai-
xão das pessoas caídas ao longo 
do caminho, esteja 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 anunciais a todos 

vossa Palavra de Salvação, tende 
piedade de nós.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 15º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 10.7.2022

- No amor, ser próximo de todos, especialmente dos marginalizados, caminho para a vida eterna
 Cor litúrgica: VERDE            Ano 44 - Nº 2584           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos aproximais e ten-

des compaixão de quem sofre, 
tende piedade de nós.

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

a todo gesto de solidariedade fra-
terna, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 723) Ref. /:Glória a Deus 

na imensidão e paz na terra ao 
homem, nosso irmão.:/

1. Senhor, Deus Pai, criador oni-
potente, nós vos louvamos e vos 
bendizemos por nos terdes dado 
o Cristo salvador.

2. Senhor Jesus, unigênito do Pai, 
nós vos damos graças por terdes 
vindo ao mundo, feito nosso ir-
mão, sois o nosso redentor.

3. Senhor, Espírito Santo, Deus 
de amor, nós vos adoramos e vos 
glorificamos por nos conduzir-
des por Cristo a nosso Pai.

P. OREMOS. Ó Deus, que mos-
trais a luz da verdade aos que 
erram para retomarem o bom 
caminho, dai a todos os que 
professam a fé rejeitar o que 
não convém ao cristão, e abra-
çar tudo o que é digno desse 
nome. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 15º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 932-935)

1ª Leitura: Dt 30,10-14
L. Leitura do Livro do Deuteronô-

mio. 
Moisés falou ao povo, dizendo: 

Ouve a voz do Senhor teu Deus, 
e observa todos os seus manda-
mentos e preceitos, que estão es-
critos nesta lei. Converte-te para 
o Senhor teu Deus com todo 

o teu coração e com toda a tua 
alma. Na verdade, este manda-
mento que hoje te dou não é di-
fícil demais, nem está fora do teu 
alcance. Não está no céu, para 
que possas dizer: ‘Quem subirá 
ao céu por nós para apanhá-lo? 
Quem no-lo ensinará para que o 
possamos cumprir?’ Nem está do 
outro lado do mar, para que pos-
sas alegar: ‘Quem atravessará 
o mar por nós para apanhá-lo? 
Quem no-lo ensinará para que o 
possamos cumprir?’ Ao contrá-
rio, esta palavra está bem ao teu 
alcance, está em tua boca e em 
teu coração, para que a possas 
cumprir. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 68(69)
S. Humildes, buscai a Deus e ale-

grai-vos: o vosso coração reviverá!
A. Humildes, buscai a Deus e ale-

grai-vos: o vosso coração revi-
verá!

S. 1. - Por isso elevo para vós mi-
nha oração,* neste tempo favorá-
vel, Senhor Deus! - Respondei-
-me pelo vosso imenso amor,* 
pela vossa salvação que nunca fa-
lha! - Senhor, ouvi-me, pois suave 
é vossa graça,* ponde os olhos 
sobre mim com grande amor!

2. - Pobre de mim, sou infeliz e 
sofredor! * Que vosso auxílio me 
levante, Senhor Deus! - Cantan-
do eu louvarei o vosso nome * e 
agradecido exultarei de alegria!

3. = Humildes, vede isto e alegrai-
-vos: + o vosso coração reviverá,* 
se procurardes o Senhor continua-
mente! - Pois nosso Deus atende 
à prece dos seus pobres,* e não 
despreza o clamor de seus cativos.

4. - Sim, Deus virá e salvará Jeru-
salém,* reconstruindo as cidades 
de Judá. = A descendência de seus 
servos há de herdá-las, + e os que 
amam o santo nome do Senhor * 
dentro delas fixarão sua morada!



2ª Leitura: Cl 1,15-20 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Cristo é a imagem do Deus invisí-

vel, o primogênito de toda a cria-
ção, pois por causa dele, foram 
criadas todas as coisas no céu e 
na terra, as visíveis e as invisíveis, 
tronos e dominações, soberanias e 
poderes. Tudo foi criado por meio 
dele e para ele. Ele existe antes de 
todas as coisas e todas têm nele a 
sua consistência. Ele é a Cabeça 
do corpo, isto é, da Igreja. Ele é 
o Princípio, o Primogênito dentre 
os mortos; de sorte que em tudo 
ele tem a primazia, porque Deus 
quis habitar nele com toda a sua 
plenitude e por ele reconciliar 
consigo todos os seres, os que es-
tão na terra e no céu, realizando 
a paz pelo sangue da sua cruz. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 10,25-37 
A. (Nº 749) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Ó Senhor, vossas palavras são 

espírito e vida; as palavras que di-
zeis bem que são de eterna vida!

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, um mestre da 

Lei se levantou e, querendo pôr 
Jesus em dificuldade, perguntou: 
“Mestre, que devo fazer para re-
ceber em herança a vida eterna?” 
Jesus lhe disse: “O que está escri-
to na Lei? Como lês?” Ele então 
respondeu: “Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração e 
com toda a tua alma, com toda a 
tua força e com toda a tua inteli-
gência; e ao teu próximo como a 
ti mesmo!” Jesus lhe disse: “Tu 
respondeste corretamente. Faze 
isso e viverás”. Ele, porém, que-
rendo justificar-se, disse a Jesus: 
“E quem é o meu próximo?” Jesus 
respondeu: “Certo homem descia 
de Jerusalém para Jericó e caiu 
nas mãos de assaltantes. Estes ar-
rancaram-lhe tudo, espancaram-
-no, e foram-se embora deixando-

-o quase morto. Por acaso, um sa-
cerdote estava descendo por aque-
le caminho. Quando viu o homem, 
seguiu adiante, pelo outro lado. O 
mesmo aconteceu com um levita: 
chegou ao lugar, viu o homem e se-
guiu adiante, pelo outro lado. Mas 
um samaritano que estava viajan-
do, chegou perto dele, viu e sentiu 
compaixão. Aproximou-se dele e 
fez curativos, derramando óleo e 
vinho nas feridas. Depois colocou 
o homem em seu próprio animal e 
levou-o a uma pensão, onde cui-
dou dele. No dia seguinte, pegou 
duas moedas de prata e entregou-
-as ao dono da pensão, recomen-
dando: “Toma conta dele! Quando 
eu voltar, vou pagar o que tiveres 
gasto a mais”. E Jesus perguntou: 
“Na tua opinião, qual dos três foi 
o próximo do homem que caiu nas 
mãos dos assaltantes?”Ele res-
pondeu: “Aquele que usou de mi-
sericórdia para com ele”. Então 
Jesus lhe disse: “Vai e faze a mes-
ma coisa”. - 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. Tendo bem presente tantos que 

sofrem as sequelas da Covid-19, 
das guerras, da fome e de outras 

causas de sofrimento, dirijamos a 
Deus nossas preces comunitárias. 

A. (Nº 756/B) Atendei a nossa 
prece, Senhor, e fazei-nos aco-
lher o nosso irmão.

1. Para que a Igreja anuncie e tes-
temunhe o mandamento do amor 
em gestos concretos de proximi-
dade e serviço a todos, de modo 
particular aos excluídos, nós vos 
pedimos, ó Deus:

2. Para que abençoeis o ministério 
episcopal de Dom Adimir em seu 
segundo ano em nossa Diocese, 
terça-feira, nós vos pedimos:  

3. Para sermos solidários com as 
pessoas discriminadas e margina-
lizadas em nossa sociedade, nós 
vos pedimos: 

3. Para que as famílias, as comu-
nidades, os cuidadores assistam 
com amor os idosos e enfermos, 
nós vos pedimos:

4. Para que não faltem recursos e 
colaboradores às entidades de 
promoção humana de Igrejas ou 
da sociedade civil organizada em 
favor dos mais necessitados, nós 
vos pedimos:

5. Para promovermos iniciativas e 
políticas públicas que garantam 
a superação da exclusão social e 
condições de vida digna para to-
dos, nós vos pedimos:

6. ... (curso anual de formação 
permanente dos padres nesta se-
mana, no Seminário de Fátima; 
agentes de pastoral da saúde e de 
Cáritas ...)

P. Fazei, ó Deus, que o vosso Es-
pírito nos recorde sempre e faça 
viver o mandamento do amor, 
sendo bons samaritanos de quem 
precisar de assistência, de conso-
lo e de amparo na fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação e apresentação

das oferendas
A. (Nº 428) Ref. /:Apresentamos, 

Senhor, estes dons. / Bendito se-
jas, pra sempre, Senhor.:/

1. Bendito sejas, Senhor, / por 
este pão que nos destes, fruto 
que é da terra / e do labor de 
nossa vida.



2. Bendito sejas, Senhor, / por 
este vinho tão puro, fruto da vi-
deira / e do labor de nossa vida.

3. Bendito sejas, Senhor / por 
tudo quanto nos destes, vos 
agradecemos / pelos dons que 
recebemos.

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, as oferendas 
da vossa Igreja em oração, e 
fazei crescer em santidade os 
fiéis que participam deste sa-
crifício. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
diversas circunstâncias IV 

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

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor e Redentor. 
Ele sempre se mostrou cheio de 
misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa ra-
zão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de vossa 
glória, cantando a uma só voz:

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

1. O céu e a terra proclamam, 
proclamam a vossa glória.

2. Hosana, hosana, hosana, hosa-
na nas alturas. 

3. Bendito o que vem, bendito, 
em nome do Senhor.

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

outrora aos discípulos, ele nos 
revela as 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, vos deu graças novamen-
te e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E 
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
N., o nosso Bispo N., com todos 
os bispos, presbíteros e diáconos 
e todo o povo que conquistastes.

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

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

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N.), 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 519) 1. Seu nome é Jesus 

Cristo e passa fome e grita pela 
boca dos famintos. E a gente, 
quando o vê, passa adiante, às 
vezes pra chegar depressa à 



mundo de paz e amor. Pai, pelo 
mundo eu irei proclamar, nas 
montanhas, nas ruas, no lar, 
quero dar testemunho, Senhor.

  P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sua assistência e 

sua graça; vos dê saúde de alma e de 
corpo, vos faça amar a todos como 
irmãos e irmãs e servi-los com ale-
gria e generosidade. E vos abençoe 
o mesmo Deus onipotente e eterno, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. A solidariedade no Senhor seja 

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

A. Graças a Deus. 

Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, S. Boaventura: Ex 1,8-

14.22; Sl 123(124); Mt 10,34-11,1; 
dia 16, 3ªf, N. Sra. do Carmo: Zc 
2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-
51.52-53.54-55 (R/.49); Mt 12,46-
50; dia 17, 4ªf, Bv. Inácio de Aze-
vedo e Comps.: Ex 3,1-6.9-12; Sl 
102(103); Mt 11,25-27; dia 18, 5ªf: 
Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-
30; dia 19, 6ªf, Ex 11,10-12,14; Sl 
115(116B); Mt 12,1-8; dia 20, sáb.: 
Ex 12,37-42; Sl 135(136); Mt 12,14-
21; dia 21, dom., 16º do TC-C: Gn 
18,1-10a; Sl 14(15); Cl 1,24-28; Lc 
10,38-42 (Marta e Maria).

Lembretes:
- Segunda-feira, Dia Mundial da 

População. 
- Curso anual de formação perma-

nente para os padres no Seminário 
de Fátima.

- Segunda-feira, 19h, no Seminário 
de Fátima, encontro de formação 
para leigos.

- Terça-feira, aniversário do início do 
ministério episcopal de Dom Adi-
mir na Diocese de Erexim (2020).

De sexta-feira a 23, novena de São 
Cristóvão, na sede paroquial São 
Cristóvão, Erechim.

- Sexta-feira e sábado, 19h, Dom 
Adimir, Crismas em comunidade 
da Paróquia Sta. Teresinha, Esta-
ção.

- Domingo - 16º DTC-C – 09h, 
Dom Adimir, Crismas na sede pa-
roquial Sta. Teresinha, Estação.
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Igreja. Seu nome é Jesus Cris-
to e está sem casa e dorme pelas 
beiras das calçadas. E a gente, 
quando o vê, aperta o passo e 
diz que ele dormiu embriagado.

Ref. /:Entre nós está, e não o co-
nhecemos. Entre nós está, e nós 
o desprezamos.:/

2. Seu nome é Jesus Cristo, é anal-
fabeto, e vive mendigando um 
subemprego. E a gente, quando 
o vê, diz: é um à toa, melhor que 
trabalhasse e não pedisse. Seu 
nome é Jesus Cristo e está bani-
do das rodas sociais e das igre-
jas, porque dele fizeram um rei 
potente, enquanto que ele vive 
com o pobre.

3. Seu nome é Jesus Cristo e está 
doente e vive atrás de grades 
da cadeia. E nós tão raramente 
vamos vê-lo, sabemos que ele é 
um marginal. Seu nome é Jesus 
Cristo e anda sedento por um 
mundo de amor e de justiça, mas 
logo que contesta pela paz, a or-
dem o obriga a ser de guerra.

4. Seu nome é Jesus Cristo e é 
analfabeto e vive nos imundos 
meretrícios. Mas muitos o ex-
pulsam da cidade, com medo de 
estender a mão a ele. Seu nome 
é Jesus Cristo e é todo homem 
que vive neste mundo ou quer 
viver, pois pra ele não existem 
mais fronteiras, só quer fazer de 
nós todos irmãos.

P. OREMOS. Alimentados pela 
vossa Eucaristia, nós vos pe-
dimos, ó Deus, que cresça em 
nós a vossa salvação cada vez 
que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Guardemos bem em nossa 
mente e em nosso coração as pa-
lavras de Cristo ao doutor da Lei: 
vai e faze o mesmo, aquilo que fez 
o samaritano para o machucado à 
beira do caminho.  

A. (Nº 822) Ref. Eu vou colocar o 
que aprendi a serviço do povo! 
Eu quero ser um novo Cris-
to, ser um homem novo! Pai, o 
ruído do vento a soprar, como 
as aves me sinto a voar, em um 

“Quem é o meu próximo?”
Hoje o Evangelho apre-

senta a célebre parábola do 
“bom samaritano” (cf. Lc 10, 
25-37). ... Esta parábola tornou-
-se paradigmática da vida cristã. 
Tornou-se o modelo do modo 
como o cristão deve agir. Temos 
este tesouro graças ao Evange-
lista Lucas.

Protagonista da breve 
narração é um samaritano, que 
ao longo da estrada encontra um 
homem roubado e espancado 
pelos salteadores, e cuida dele. 
Sabemos que os judeus trata-
vam os samaritanos com des-
prezo, considerando-os alheios 
ao povo eleito. Portanto, não é 
por acaso que Jesus escolhe pre-
cisamente um samaritano como 
personagem positivo da parábo-
la. Deste modo, quer superar o 
preconceito, mostrando que até 
um estrangeiro, até alguém que 
não conhece o verdadeiro Deus 
e não frequenta o seu templo, é 
capaz de se comportar segundo 
a sua vontade, sentindo compai-
xão pelo irmão necessitado e so-
correndo-o com todos os meios à 
sua disposição.

Por aquela mesma es-
trada, antes do samaritano, já 
tinham passado um sacerdote e 
um levita, ou seja, pessoas que 
se dedicavam ao culto de Deus. 
Contudo, vendo o pobre homem 
no chão, foram em frente sem 
parar, provavelmente para não 
se contaminarem com o seu san-
gue. Antepuseram uma regra hu-
mana — não se contaminar com 
o sangue — ligada ao culto ao 
grande mandamento de Deus, 
que deseja antes de tudo a mise-
ricórdia.

Portanto, Jesus propõe 
como modelo o samaritano... 
amando o irmão como a si mes-
mo, demonstra que ama a Deus 
com todo o coração e com todas 
as forças — ao Deus que ele não 
conhecia — e, ao mesmo tempo, 
exprime verdadeira religiosida-
de e plena humanidade (Papa 
Francisco, oração Angelus, 
17/7/2019).



Em cada cele-
bração litúrgi-
ca, tornamos 
presente a vida, 
morte e ressur-
reição de Cris-
to. Na deste do-
mingo, somos 

convidados a ficar a seus pés de 
coração aberto para acolher seus 
ensinamentos a fim de sempre es-
colhermos o essencial na vida e 
estarmos de mãos abertas para 
servi-lo nos irmãos e irmãs, espe-
cialmente nos mais necessitados. 
As atuais Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora em nosso 
país propõem a formação de co-
munidades missionárias com jeito 
de casa, de acolhida, de ternura 
e misericórdia, com acolhimento 
fraterno e cuidado com as pes-
soas. 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 394) Ref. Vimos te encon-

trar em tua casa, ó Senhor! So-
mos o teu povo reunido em teu 
amor, reunido em teu amor!

1. Ó Pai, nos reunimos em torno 
do altar pra celebrar a Ceia, 
memória do Senhor. Trazemos 
nossa vida, queremos te louvar, 
por aquilo que nos dás, nosso 
canto é gratidão.

2. Ó Pai nos alegramos em tor-
no do altar em celebrar a Ceia, 
em nome do Senhor. És fonte de 
alegria, queremos te seguir, pois 
um dia nos darás um lugar bem 
mais feliz.

3. Ó Pai, nos encontramos em 
torno do altar pra celebrar a 
Ceia, presença do Senhor. Per-
dão das nossas faltas queremos 
te pedir, por aquilo que nos faz 
separar-nos de ti.

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

A. Amém.
P. Que o amor, a graça e a alegria 

do Pai, que nos visita em seu Fi-
lho Jesus Cristo, na 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 sempre acolhestes 

com carinho quem vos procurou, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que, na alegria da pobre-

za, aceitastes a hospitalidade dos 
amigos, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que tornais vossos ami-

gos aqueles que ouvem e guar-
dam vossa Palavra, tende piedade 
de nós. 

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

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, sede gene-
roso para com os vossos filhos 
e filhas e multiplicai em nós os 
dons da vossa graça, para que, 
repletos de fé, esperança e ca-
ridade, guardemos fielmente os 
vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 16º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 936-938)

1ª Leitura: Gn 18,1-10a
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor apare-

ceu a Abraão junto ao carvalho 
de Mambré, quando ele estava 
sentado à entrada da sua tenda, 
no maior calor do dia. Levan-
tando os olhos, Abraão viu três 
homens de pé, perto dele. Assim 
que os viu, correu ao seu encon-
tro e prostrou-se por terra. E dis-
se: “Meu Senhor, se ganhei tua 
amizade, peço-te que não pros-
sigas viagem, sem parar junto a 
mim, teu servo. Mandarei trazer 
um pouco de água para vos lavar 
os pés, e descansareis debaixo da 
árvore. Farei servir um pouco de 
pão para refazerdes vossas for-
ças, antes de continuar a viagem. 
Pois foi para isso mesmo que vos 
aproximastes do vosso servo”. 
Eles responderam: “Faze como 
disseste”. Abraão entrou logo 
na tenda, onde estava Sara e lhe 
disse: “Toma depressa três medi-
das da mais fina farinha, amassa 
alguns pães e assa-os”. Depois, 
Abraão correu até o rebanho, pe-
gou um bezerro dos mais tenros 
e melhores, e deu-o a um criado, 
para que o preparasse sem demo-
ra. A seguir, foi buscar coalhada, 
leite e o bezerro assado, e pôs 
tudo diante deles. Abraão, porém, 
permaneceu de pé, junto deles, 
debaixo da árvore, enquanto co-
miam. E eles lhe perguntaram: 
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“Onde está Sara, tua mulher?” 
“Está na tenda”, respondeu ele. 
E um deles disse: “Voltarei, sem 
falta, no ano que vem, por este 
tempo, e Sara, tua mulher, já terá 
um filho”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 14(15)
S. Senhor, quem morará em vossa 

casa?
A. Senhor, quem morará em vos-

sa casa? 
S. 1. - É aquele que caminha sem 

pecado * e pratica a justiça fiel-
mente; - que pensa a verdade no 
seu íntimo * e não solta em calú-
nias sua língua. 

2. - Que em nada prejudica o seu 
irmão,* nem cobre de insultos seu 
vizinho; - que não dá valor algum 
ao homem ímpio,* mas honra os 
que respeitam o Senhor.

3. - Não empresta o seu dinheiro 
com usura,* nem se deixa subor-
nar contra o inocente. - Jamais va-
cilará quem vive assim!* Jamais 
vacilará quem vive assim!

2ª Leitura: Cl 1,24-28
L. Leitura da carta de Paulo Co-

lossenses. 
Irmãos, alegro-me de tudo o que 

já sofri por vós e procuro com-
pletar em minha própria carne o 
que falta das tribulações de Cris-
to, em solidariedade com seu cor-
po, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, 
exercendo o cargo que Deus me 
confiou de vos transmitir a pala-
vra de Deus em plenitude: o mis-
tério escondido por séculos e ge-
rações, mas agora revelado aos 
seus santos. A estes Deus quis 
manifestar como é rico e glorio-
so entre as nações este mistério: 
a presença de Cristo em vós, a 
esperança da glória. Nós o anun-
ciamos, admoestando a todos e 
ensinando a todos, com toda a 
sabedoria, para a todos tornar 
perfeitos em sua união com Cris-
to. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 10,38-42 
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia!:/

Sl. Felizes os que observam a pala-
vra do Senhor, de reto coração, e 
que produzem muitos frutos, até o 
fim perseverantes.

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 entrou 

num povoado, e certa mulher, de 
nome Marta, recebeu-o em sua 
casa. Sua irmã, chamada Maria, 
sentou-se aos pés do Senhor, e 
escutava a sua palavra. Marta, 
porém, estava ocupada com mui-
tos afazeres.  Ela aproximou-se e 
disse: “Senhor, não te importas 
que minha irmã me deixe sozinha, 
com todo o serviço? Manda que 
ela me venha ajudar!’ O Senhor, 
porém, lhe respondeu: “Marta, 
Marta! Tu te preocupas e andas 
agitada por muitas coisas. Po-
rém, uma só coisa é necessária. 
Maria escolheu a melhor parte e 
esta não lhe será tirada”. - Pala-
vra 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. Tendo acolhido a Palavra de 

Deus com a atenção de Maria e 

no compromisso de servir a to-
dos com a dedicação generosa de 
Marta, dirijamos nossas preces a 
Deus.  

A. Escutai, Senhor, a súplica de 
vosso povo 

1. Para que a Igreja ofereça acolhi-
mento fraterno a todos que a pro-
curam, nós vos pedimos:

2. Para que as lideranças e os mi-
nistros leigos irradiem a luz da fé 
e sirvam a todos com dedicação 
generosa, nós vos pedimos: 

3. Para que os e as catequistas aco-
lham com amor e transmitam com 
sabedoria a vossa Palavra, nós vos 
pedimos:

4. Para termos sempre a delicadeza 
da escuta e a abertura para o diá-
logo, na família, na comunidade, 
nos ambientes sociais, nós vos 
pedimos:

5. Para promovermos a cultura do 
encontro, com relações sinceras, 
de respeito e de entendimento, 
nós vos pedimos:

6. Para que todos sejam acolhidos 
com carinho e alegria na entrada 
de hospitais, creches, casas de re-
pouso, repartições públicos e em 
outros locais de atendimento ao 
público, nós vos pedimos: 

7. ...
P. Acolhei nossos pedidos, ó Deus, 

e tornai-nos ouvintes atentos e 
praticantes autênticos de vossa 
Palavra, bem como acolhedores 
solícitos dos irmãos e irmãs.  Por 
Cristo, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 428) Ref. /:Apresentamos, 

Senhor, estes dons. / Bendito se-
jas, pra sempre, Senhor.:/

1. Bendito sejas, Senhor, / por 
este pão que nos destes, fruto 
que é da terra / e do labor de 
nossa vida.

2. Bendito sejas, Senhor, / por 
este vinho tão puro, fruto da vi-
deira / e do labor de nossa vida.

3. Bendito sejas, Senhor / por 
tudo quanto nos destes, vos 
agradecemos / pelos dons que 
recebemos.

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 no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes 
à plenitude os sacrifícios da An-
tiga Aliança, santificai, como o 
de Abel, o nosso sacrifício, para 
que os dons que cada um trouxe 
em vossa honra possam servir 
para a salvação de todos. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Diversas circunstâncias I 

A Igreja a caminho da unidade
 (Missal, p. 842)

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

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

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

P. 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. 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. Renovai, Senhor, à luz do Evan-
gelho, a vossa Igreja (que está 

em N.). Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em co-
munhão com o nosso Papa N., e 
o nosso Bispo N. e os bispos do 
mundo inteiro, para que o vosso 
povo, neste mundo dilacerado por 
discórdias, brilhe como sinal pro-
fético de unidade e de paz.

A. Confirmai na caridade o vosso 
povo!

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
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 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!



posto de lado porque, quando Ele 
nos vem visitar na nossa vida, a 
sua presença e a sua palavra vêm 
antes de tudo. O Senhor surpreen-
de-nos sempre: quando realmente 
nos pomos à sua escuta, as nuvens 
dissipam-se, as dúvidas cedem 
lugar à verdade, os receios à se-
renidade e as diferentes situações 
da vida encontram a posição cer-
ta. Quando vem, o Senhor resolve 
sempre as coisas, também as nos-
sas.

Nesta cena de Maria de Betânia aos 
pés de Jesus, São Lucas mostra a 
atitude orante do crente, que sabe 
estar na presença do Mestre para 
o ouvir e para se pôr em sintonia 
com Ele. Trata-se de fazer uma 
pausa durante o dia, de se reco-
lher em silêncio, por alguns mi-
nutos, para dar espaço ao Senhor 
que “passa” e para encontrar a 
coragem de permanecer um pou-
co “à parte” com Ele, para depois 
voltar, com serenidade e eficácia, 
às situações da vida de todos os 
dias. ...

Depois há a outra irmã, Marta. São 
Lucas diz que foi ela quem aco-
lheu Jesus (cf. v. 38). ... certamen-
te esta mulher tinha o carisma da 
hospitalidade. Com efeito, en-
quanto Maria ouve Jesus, ela está 
totalmente ocupada com os nume-
rosos serviços. Por isso, Jesus diz-
-lhe: “Marta, Marta, estás inquieta 
e perturbada com muitas coisas” 
(v. 41). Com estas palavras, Ele 
certamente não tenciona condenar 
a atitude de serviço, mas sobretu-
do a ansiedade com que às vezes 
ele é vivido. ...

Portanto, o Evangelho de hoje re-
corda-nos que a sabedoria do co-
ração consiste precisamente em 
saber conjugar estes dois elemen-
tos: contemplação e ação. Marta 
e Maria indicam-nos o caminho. 
Se quisermos saborear a vida com 
alegria, devemos associar estas 
duas atitudes: por um lado, “es-
tar aos pés” de Jesus, para o ouvir 
enquanto Ele nos revela o segredo 
de tudo; por outro, estar atentos e 
prontos na hospitalidade, quando 
Ele passa e bate à nossa porta, 

com o rosto do amigo que tem 
necessidade de um momento de 
conforto e fraternidade. ...

Maria Santíssima, Mãe da Igreja, 
nos conceda a graça de amar e 
servir a Deus e aos nossos irmãos 
com as mãos de Marta e o coração 
de Maria para sermos artífices de 
paz e de esperança, permanecen-
do sempre à escuta de Cristo. ... 
(Papa Francisco, oração do An-
gelus, 21/7/2019)

 
Leituras da Semana:
dia 18, 2ªf: Mq 6,1-4.6-8; Sl 

49(50); Mt 12,38-42; dia 19, 3ªf: 
Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85); Mt 
12,46-50; dia 20, 4ªf, Jr 1,1.4-10; 
Sl 70(71); Mt 13,1-9; dia 21, 5ªf, 
Lourenço de Bríndisi: Jr 2,1-3.7-
8.12-13; Sl 35(36); Mt 13,10-17; 
dia 22, 6ªf, Santa Maria Madale-
na: Ct 3,1-4ª ou 2Cor 5,14-17; Sl 
62(63); Jo 20,1-2.11-18; dia 23, 
sáb., Santa Brígida: Jr 7,1-11; 
Sl 83(84); Mt 13,24-30; dia 24, 
Dom., 17ºDTC: Gn 18,20-32; Sl 
137(138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-
13 (Oração perseverante).

Lembretes:
Segunda-feira, 08h30 – reunião 

do Conselho de Formadores, no 
Centro Diocesano.

- Terça-feira, das 13h30 às 17h, 
encontro de formação com os 
coordenadores paroquiais da Cá-
ritas, no Centro Diocesano.

- Domingo – 17º DTC-C – Se-
gundo Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos – festa de São Cris-
tóvão na sede paroquial do mes-
mo nome, Erechim; 10h, missa 
e crismas na igreja Santa Ana, 
sede paroquial de Carlos Gomes.

Sínodo Episcopal - É reunião de 
alguns Bispos escolhidos entre as 
várias partes do mundo indicados 
pelas Conferências Episcopais e 
confirmados pelo Papa e outros 
escolhidos por ele, para colaborar 
com ele na condução da Igreja. Em 
outubro do próximo ano será realizada 
a 16ª Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo. Antes há uma fase diocesana 
(de 10/2021 a 7/2022) e outra 
continental (de 09/2022 a 03/2023). 
O tema é: Por uma Igreja Sinodal – 
Comunhão, Participação e Missão.
 Diagramação e Impressão: Gráfica Editora Berthier  –  Fone: (054) 3313-3255 / 99976.7194  –  E-mail: grafica@berthier.com.br  –  Passo Fundo-RS

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, permane-
cei junto ao povo que iniciastes 
nos sacramentos do vosso rei-
no, para que, despojando-nos 
do velho homem, passemos 
a uma vida nova. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém.
 

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso

Anim. Feitos para a comunicação, 
precisamos de momentos de diá-
logo com os outros, de oração e 
de escuta de Deus, para fazermos 
frutificar os dons recebidos. (pau-
sa).

A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Se-
nhor, eu quero estar, eu quero 
estar./ Sempre ao teu lado, ó Se-
nhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos enriqueça com sua 

graça, vos proteja de qualquer 
mal, vos dê um coração atento à 
sua Palavra e solícito aos irmãos 
e irmãs. E que vos abençoe Deus 
Criador e Providente, Pai e Filho 
e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Praticai com amor a hospitalida-

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

A. Graças a Deus. 

Contemplação e ação
No trecho deste domingo, o Evan-

gelista Lucas narra a visita de Je-
sus à casa de Marta e Maria, irmãs 
de Lázaro (cf. Lc 10, 38-42). Elas 
recebem-no e Maria senta-se aos 
seus pés para o ouvir; deixa o que 
estava a fazer, para estar perto de 
Jesus: não quer perder nenhuma 
das suas palavras. Tudo deve ser 



Somos seres co-
m u n i c a t i v o s . 
Normalmente , 
sentimos neces-
sidade de falar 
com os outros, 
especialmente 
com os pais, com 

os amigos, com os companheiros 
de trabalho. E precisamos fa-
lar com Deus através da oração 
pessoal, familiar e comunitária. 
O Mestre da oração é o próprio 
Cristo, que a cultivou com muita 
frequência, suscitando nos seus 
discípulos o pedido para que os 
ensinasse a rezar. Com Ele, aqui 
estamos para nossa celebração 
dominical, neste dia mundial dos 
avós e idosos e das comemorações 
dos agricultores e motoristas. 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 346) 1. Com a presença de 

Cristo entre nós, temos certeza 
que o Reino chegou. Tudo de 
novo renasce de Deus e o povo 
sente que tudo mudou.

Ref. Este é o Reino chegando, 
aurora nascendo e a fonte jor-
rando. Jesus está vivo no meio 
de nós!

2. Jesus convoca e reúne no amor, 
faz enxergar o que o povo não vê. 
Revela ao pobre seu grande valor, 
garante a vida a todo o que crê.

3. O povo simples encontra em 
Jesus uma resposta que vem 
confirmar: o que é de Deus, o 
que é bom, o que é luz, e um 
tempo novo que vai começar.

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

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

Jesus Cristo, 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. ... 
- Senhor, que nos revelais a neces-

sidade e a força da oração, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que na oração do Pai nosso 

nos destes a síntese do Evangelho, 
tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que intercedeis por nós 

junto do Pai que nos perdoa, tende 
piedade de nós. 

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

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, sois o am-
paro dos que em vós esperam 
e, sem vosso auxílio, ninguém 
é forte, ninguém é santo; re-
dobrai de amor para conosco, 
para que, conduzidos por vós, 

usemos de tal modo os bens 
que passam, que possamos 
abraçar os que não passam. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 17º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 939-942)

1ª Leitura: Gn 18,20-32
L. Leitura do Livro do Gênesis. 
Naqueles dias, o Senhor disse a 

Abraão: “O clamor contra Sodo-
ma e Gomorra cresceu, e agra-
vou-se muito o seu pecado. Vou 
descer para verificar se as suas 
obras correspondem ou não ao 
clamor que chegou até mim”. 
Partindo dali, os homens diri-
giram-se a Sodoma, enquanto 
Abraão ficou na presença do 
Senhor. Então, aproximando-se, 
disse Abraão: “Vais realmente 
exterminar o justo com o ímpio? 
Se houvesse cinquenta justos na 
cidade, acaso irias exterminá-
-los? Não pouparias o lugar por 
causa dos cinquenta justos que 
ali vivem? Longe de ti agir assim, 
fazendo morrer o justo com o ím-
pio, como se o justo fosse igual 
ao ímpio. Longe de ti! O juiz de 
toda a terra não faria justiça?” 
O Senhor respondeu: “Se eu en-
contrasse em Sodoma cinquenta 
justos, pouparia por causa deles 
a cidade inteira”. Abraão pros-
seguiu dizendo: “Estou sendo 
atrevido em falar a meu Senhor, 
eu que sou pó e cinza. Se dos cin-
quenta justos faltassem cinco, 
destruirias por causa dos cin-
co a cidade inteira?” O Senhor 
respondeu: “Não destruiria, se 
achasse ali quarenta e cinco jus-
tos”. Insistiu ainda Abraão e dis-
se: “E se houvesse quarenta?” 
Ele respondeu: “Por causa dos 
quarenta, não o faria”. Abraão 
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tornou a insistir: “Não se irrite 
o meu Senhor, se ainda falo. E se 
houvesse apenas trinta justos?”. 
Ele respondeu: “Também não o 
faria, se encontrasse trinta”. Tor-
nou Abraão a insistir: “Já que 
me atrevi a falar a meu Senhor, e 
se houver vinte justos?” Ele res-
pondeu: “Não a iria destruir por 
causa dos vinte”. Abraão disse: 
“Que o meu Senhor não se irri-
te, se eu falar só mais uma vez: 
e se houvesse apenas dez?” Ele 
respondeu: “Por causa dos dez, 
não a destruiria”. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 137(138)
S. Naquele dia em que gritei, vós 

me escutastes, ó Senhor!
A. Naquele dia em que gritei, vós 

me escutastes, ó Senhor!
S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos 

dou graças,* porque ouvistes as 
palavras dos meus lábios! - Peran-
te os vossos anjos vou cantar-vos 
e ante o vosso templo vou pros-
trar-me.

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

3. - Altíssimo é o Senhor, mas olha 
os pobres,* e de longe reconhece 
os orgulhosos. - Se no meio da 
desgraça eu caminhar,* vós me 
fazeis tornar à vida novamente. 
Quando os meus perseguidores 
me atacarem * e com ira investi-
rem contra mim, - estendereis o 
vosso braço em meu auxílio * e 
havereis de me salvar com vossa 
destra.

5. - Completai em mim a obra co-
meçada;* ó Senhor, vossa bonda-
de é para sempre! - Eu vos peço: 
não deixeis inacabada * esta obra 
que fizeram vossas mãos!

2ª Leitura: Cl 2,12-14
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Irmãos: Com Cristo fostes sepul-

tados no batismo; com ele tam-
bém fostes ressuscitados por 

meio da fé no poder de Deus, que 
ressuscitou a Cristo dentre os 
mortos. Ora, vós estáveis mortos 
por causa dos vossos pecados, e 
vossos corpos não tinham rece-
bido a circuncisão, até que Deus 
vos trouxe para a vida, junto com 
Cristo, e a todos nós perdoou os 
pecados. Existia contra nós uma 
conta a ser paga, mas ele a can-
celou, apesar das obrigações le-
gais, e a eliminou, pregando-a 
na cruz. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 11,1-13
A. (Nº 742) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Recebestes o Espírito de adoção; 

é por ele que clamamos: Abá, Pai! 
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. Jesus estava rezando num certo 

lugar. Quando terminou, um de 
seus discípulos pediu-lhe: “Se-
nhor, ensina-nos a rezar, como 
também João ensinou a seus 
discípulos”. Jesus respondeu: 
“Quando rezardes, dizei: ‘Pai, 
santificado seja o teu nome. Ve-
nha o teu Reino. Dá-nos a cada 
dia o pão de que precisamos, e 
perdoa-nos os nossos pecados, 
pois nós também perdoamos a 
todos os nossos devedores; e não 
nos deixes cair em tentação’”. E 
Jesus acrescentou: “Se um de vós 
tiver um amigo e for procurá-lo à 
meia-noite e lhe disser: ‘Amigo, 
empresta-me três pães, porque 
um amigo meu chegou de viagem 
e nada tenho para lhe oferecer’, 
e se o outro responder lá de den-
tro: ‘Não me incomodes! Já tran-
quei a porta, e meus filhos e eu já 
estamos deitados; não me posso 
levantar para te dar os pães’; eu 
vos declaro: mesmo que o outro 
não se levante para dá-los por-
que é seu amigo, vai levantar-se 
ao menos por causa da imperti-
nência dele e lhe dará quanto for 
necessário. Portanto, eu vos digo: 
Pedi e recebereis; procurai e en-

contrareis; batei e vos será aber-
to. Pois quem pede, recebe; quem 
procura, encontra; e, para quem 
bate, se abrirá. Será que algum de 
vós que é pai, se o filho pedir um 
peixe, lhe dará uma cobra? Ou 
ainda, se pedir um ovo, lhe dará 
um escorpião? Ora, se vós que 
sois maus, sabeis dar coisas boas 
aos vossos filhos, quanto mais o 
Pai do Céu dará o Espírito Santo 
aos que o pedirem!” - Palavra da 
Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cede do Pai e do Filho;/ e com o 
Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: ele que falou pelos pro-
fetas./

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

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

S. E espero a ressurreição 



A. e espero a ressurreição dos 
mortos/ e a vida do mundo que 
há de vir!/

Amém! Amém!

Oração dos fiéis
P. Com a confiança que nos inspira 

o ensinamento de Cristo de rezar 
sempre na certeza de sermos ou-
vidos, apresentemos a Deus Pai 
nossas preces. 

A. Ouvi-nos, ó Deus de miseri-
córdia!

L. 1. Para que a oração fervorosa 
dos membros da Igreja fortaleça 
sua ação evangelizadora e suas 
atividades de promoção humana, 
nós vos pedimos: 

2. Para dedicarmos o devido tempo 
para a oração pessoal, familiar e 
comunitária, nós vos pedimos: 

3. Para que as famílias e comuni-
dades saibam valorizar, escutar e 
seguir o ensinamento dos avós e 
idosos, integrando-os plenamente 
em sua vida, nós vos pedimos: 

4. Para que os motoristas profissio-
nais e todos os condutores de veí-
culos sigam rigorosamente as leis 
de trânsito, preservando a própria 
vida e a dos outros, nós vos pe-
dimos:

5. Para que o trabalho dos agricul-
tores no cultivo da terra tenha a 
garantia de políticas adequadas e 
seja realizado com os cuidados de 
preservação da Casa Comum, nós 
vos pedimos:

6. Para que a fase diocesana da As-
sembleia Geral Ordinária do Sí-
nodo dos Bispos a ser concluída 
neste mês resulte em compromis-
so permanente de escuta respeito-
sa a todos, nós vos pedimos: 

7. ...
P. Ó Pai de bondade, acolhei nossos 

pedidos e dai-nos o dom de rezar 
sempre e com toda a confiança. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 430) 1. As mesmas mãos 

que plantaram a semente aqui 
estão, o mesmo pão que a mu-
lher preparou aqui está, o vinho 

novo que a uva sangrou jorrará 
no nosso altar!

Ref. /:A liberdade haverá, a 
igualdade haverá. E nesta festa 
onde a gente é irmão, o Deus da 
vida se faz comunhão!:/

2. Na flor do altar, o sonho da paz 
mundial, A luz acesa é fé que 
palpita hoje em nós, do livro 
aberto o amor se derrama total 
no nosso altar.

3. Bendito sejam os frutos da ter-
ra de Deus, benditos sejam o 
trabalho e a nossa união, bendi-
to seja Jesus que conosco estará 
além do altar.

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 Pai, os dons que 
recebemos da vossa bondade e 
trazemos a este altar. Fazei que 
estes sagrados mistérios, pela 
força da vossa graça, nos san-
tifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Diversas Circ. 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/J) Santo, santo, santo, 
Senhor Deus do universo!/ O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!

P. 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. 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 
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à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida e 
o cálice da bênção.

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

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

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

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

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

A. Caminhamos no amor e na 
alegria!

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

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

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

remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade 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 283) Ref. O Pão da vida, 

a comunhão nos une a Cristo e 
aos irmãos. /:E nos ensina abrir 
as mãos para partir, repartir o 
pão.:/

1. Lá no deserto, a multidão, com 
fome, segue o Bom Pastor. Com 
sede, busca a nova Palavra: Je-
sus tem pena e reparte o pão.

2. Na Páscoa Nova da nova Lei, 
quando amou-nos até o fim; 
partiu o pão, disse: “Isto é o 
meu corpo, por vós doado: to-
mai, comei”.

3. Se neste pão, nesta comunhão, 
Jesus por nós dá a própria vida, 
vamos também repartir os dons, 
doar a vida por nosso irmão.

4. Onde houver fome, reparte o 
pão e tuas trevas hão de ser luz. 
Encontrarás Cristo no irmão, 
serás bendito do Eterno Pai.

5. Não é feliz quem não sabe dar, 
quem não aprende a lição do al-
tar, de abrir a mão e o coração 
para doar-se no próprio dar.

6. Abri, Senhor, estas minhas 
mãos que, para tudo guardar, se 
fecham. Abri minha alma, meu 
coração, para doar-me ao eter-
no dom.

P. OREMOS. Recebemos, ó 
Deus, este sacramento, memo-
rial permanente da paixão do 
vosso Filho; fazei que o dom 
da vossa inefável caridade pos-
sa servir à nossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim. Peçamos a Maria que nos 
ajude a levar para a vida o que 
celebramos, colocando em práti-
ca o ensinamento de Jesus sobre 
a oração.

A. (Nº 595) Ref. Ensina teu povo 
a rezar, Maria, mãe de Jesus,/ 
que um dia teu povo desperta e, 
na certa, vai ver a luz;/ que um 
dia teu povo se anima e caminha 
com teu Jesus.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que volte para vós seu olhar e 

vos dê a alegria, a saúde e a paz; 
acompanhe vosso trabalho, no 
campo e na cidade e vos abençoe 
Deus onipotente e eterno, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Ouvi e praticai sempre a Palavra 

do Senhor. Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Leituras da Semana:
Dia 25, 2ªf, São Tiago Maior: 2Cor 

4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-
28; Dia 26, 3ªf, São Joaquim e 
Sant´Ana: Eclo 44,1.10-15; Sl 
131(132); Mt 13,16-17; Dia 27, 
4ªf: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59); Mt 
13,44-46; Dia 28, 5ªf: Jr 18,1-6; 
Sl 145(146); Mt 13,47-53; Dia 
29, 6ªf, Santos Marta, Maria e 
Lázaro: 1Jo 4,7-16; Sl 33 (34); 
Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42; Dia 
30, Sáb., São Pedro Crisólogo: Jr 
26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-
12; Dia 31, Dom., 18º do TC-C: 
Ecl 1,2;2,21-23; Sl 89(90); Cl 
3,1-5.9-11; Lc 12,13-21; (Tesou-
ros terreno e perene).   

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião 

da Coordenação de Pastoral, 
no Centro Diocesano; 14h, reu-
nião do Conselho Presbiteral, no 
mesmo local.

- Sábado, 16h, na igreja N. Sra. Me-
dianeira, Paróquia da Barra do Rio 
Azul, ordenação de Ciro João Vi-
zzotto como diácono permanente. 

- Sábado e domingo, festa de São 
Cristóvão, dos colonos e motoris-
tas na sede paroquial São Fran-
cisco de Assis, Mariano Moro.

- Domingo – 18º do TC-C – às 
18h, Sant. Dioc. N. Sra. de Fá-
tima, missa de abertura do Mês 
Vocacional.



Reunidos em as-
sembleia litúrgi-
ca, vamos pedir 
a Deus o auxílio 
de sua sabedoria 
para buscarmos 
sempre o essen-

cial para nossa vida em nossa so-
ciedade do consumo que nos pro-
põe buscar muitas coisas, mesmo 
sem as condições necessárias. 
Com a sabedoria divina, evitare-
mos o risco de uma vida ilusória e 
poderemos colocar nossos dons e 
bens a serviço do próprio Deus e 
dos irmãos e irmãs, na vocação a 
que somos chamados.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 352) 1. Dom da vida, ó Pai 

celebramos, / na alegria de ir-
mãos a cantar. / Por teu Filho 
Jesus, te louvamos / e queremos 
com força, aclamar!

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

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

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

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

A. Amém.
P. O amor e a misericórdia de Deus 

Pai que nos chamou à vida e ao 
seguimento de seu Filho Jesus 
Cristo com a luz do Espírito San-
to, 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. ... (Pausa)
- Senhor, que não tínheis onde re-

clinar a cabeça, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vivestes pobre entre os 

pobres, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
- Senhor, que fostes crucificado 

despojado até das vestes, tende 
piedade de nós. 

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

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

alturas!
A. E paz na terra aos homens por 

Ele amados. Senhor Deus, rei 
dos céus, Deus Pai todo pode-
roso:

B. Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos.

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

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

A. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica, 
tende piedade de nós.

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

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

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

P. OREMOS. Manifestai, ó Deus, 
vossa inesgotável bondade 
para com os filhos e filhas que 
vos imploram e se gloriam de 
vos ter como criador e guia, 
restaurando para eles a vossa 

criação, e conservando-a reno-
vada. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 18º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 943-945).

1ª Leitura: Ecl 1,2;2,21-23
L. Leitura do livro do Eclesiastes.
“Vaidade das vaidades, diz o Ecle-

siastes, vaidade das vaidades! 
Tudo é vaidade”. Por exemplo: um 
homem que trabalhou com inte-
ligência, competência e sucesso, 
vê-se obrigado a deixar tudo em 
herança a outro que em nada co-
laborou. Também isso é vaidade e 
grande desgraça. De fato, que res-
ta ao homem de todos os trabalhos 
e preocupações que o desgastam 
debaixo do sol? Toda a sua vida 
é sofrimento, sua ocupação, um 
tormento. Nem mesmo de noite re-
pousa o seu coração. Também isso 
é vaidade. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 89(90)
S. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio 

para nós.
A. Vós fostes, ó Senhor, um refú-

gio para nós. 
S. 1. - Vós fazeis voltar ao pó todo 

mortal,* quando dizeis: “Voltai 
ao pó, filhos de Adão!” - Pois mil 
anos para vós são como ontem,* 
qual vigília de uma noite que pas-
sou. 

2. - Eles passam como o sono da 
manhã,* são iguais à erva verde 
pelos campos; - De manhã ela 
floresce vicejante,* mas à tarde é 
cortada e logo seca. 

3. - Ensinai-nos a contar os nossos 
dias,* e dai ao nosso coração sa-
bedoria! - Senhor, voltai-vos! Até 
quando tardareis?* Tende piedade 
e compaixão de vossos servos. 

4. - Saciai-nos de manhã com vos-
so amor,* e exultaremos de ale-
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gria todo o dia! = Que a bondade 
do Senhor e nosso Deus + repouse 
sobre nós e nos conduza!* Tornai 
fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. 

A. Vós fostes, ó Senhor, um refú-
gio para nós. 

2ª Leitura: Cl 3,1-5.9-11
L. Leitura da carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Irmãos: Se ressuscitastes com 

Cristo, esforçai-vos por alcançar 
as coisas do alto, onde está Cristo, 
sentado à direita de Deus; aspirai 
às coisas celestes e não às coisas 
terrestres. Pois vós morrestes, e 
a vossa vida está escondida, com 
Cristo, em Deus. Quando Cris-
to, vossa vida, aparecer em seu 
triunfo, então vós aparecereis 
também com ele, revestidos de 
glória. Portanto, fazei morrer o 
que em vós pertence à terra: imo-
ralidade, impureza, paixão, maus 
desejos e a cobiça, que é idola-
tria. Não mintais uns aos outros. 
Já vos despojastes do homem ve-
lho e da sua maneira de agir e vos 
revestistes do homem novo, que 
se renova segundo a imagem do 
seu Criador, em ordem ao conhe-
cimento. Aí não se faz distinção 
entre grego e judeu, circunciso e 
incircunciso, inculto, selvagem, 
escravo e livre, mas Cristo é tudo 
em todos. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Lc 12,13-21 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia! Aleluia, aleluia, 
aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia!:/

L. Felizes os humildes de espírito, 
porque deles é o Reino dos céus.

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

Jesus Cristo segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, alguém, do meio 

da multidão, disse a Jesus: “Mes-
tre, dize ao meu irmão que reparta 
a herança comigo”. Jesus respon-
deu: “Homem, quem me encarre-
gou de julgar ou de dividir vossos 
bens?” E disse-lhes: “Atenção! 

Tomai cuidado contra todo tipo 
de ganância, porque, mesmo que 
alguém tenha muitas coisas, a 
vida de um homem não consiste 
na abundância de bens”. E con-
tou-lhes uma parábola: “A terra 
de um homem rico deu uma gran-
de colheita. Ele pensava consigo 
mesmo: ‘O que vou fazer? Não 
tenho onde guardar minha colhei-
ta’. Então resolveu: ‘Já sei o que 
fazer! Vou derrubar meus celeiros 
e construir maiores; neles vou 
guardar todo o meu trigo, junto 
com os meus bens. Então poderei 
dizer a mim mesmo: Meu caro, tu 
tens uma boa reserva para mui-
tos anos. Descansa, come, bebe, 
aproveita!’ Mas Deus lhe disse: 
‘Louco! Ainda nesta noite, pedi-
rão de volta a tua vida. E para 
quem ficará o que tu acumulaste?’ 
Assim acontece com quem ajunta 
tesouros para si mesmo, mas não 
é rico diante de Deus”. - Palavra 
da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia e profissão da fé
Oração dos fiéis

P. A Deus, nossa única segurança, 
confiemos nossas necessidades e 
as dos irmãos e irmãs através de 
nossas preces.    

A. Ó Deus de bondade, vinde em 
nosso auxílio. 

L. 1. Para que, pela vossa graça 
e pelo testemunho de pobreza, 
a ação evangelizadora da Igreja 
seja sempre frutuosa, nós vos pe-
dimos.

2. Para resistirmos a qualquer ten-
tação da ganância e do acúmulo 
dos bens a fim de podermos esco-
lher sempre o mais importante em 
nossa vida, nós vos pedimos:

3. Para que o mês vocacional, a 
partir desta segunda-feira, nos 
fortaleça no compromisso de ser-
mos testemunhas de vosso Filho 
Jesus Cristo, nós vos pedimos:

4. Para que o espírito cristão de 
nossas famílias e o testemunho de 
alegria e dedicação dos ministros 
ordenados ajude a muitos jovens 
perceberem e assumir a vocação 
ao sacerdócio e à Vida Religiosa, 
nós vos pedimos.

5. ...

P. O mês vocacional a partir de 
segunda-feira (de amanhã), nos 
lembra que Cristo vive e nós so-
mos suas testemunhas. Rezemos: 
Senhor Deus, nós Vos agradece-
mos pela diversidade de vocações 
para servir vosso povo.

A. Dai-nos muitos outros sacer-
dotes, religiosos e religiosas. 
Multiplicai as vocações leigas 
que vivem o Evangelho nas re-
lações familiares e sociais.  

P. Que sejam elas a humanizar as 
profissões, 

A. a criar leis justas para todos e 
a atuar como agentes transfor-
madoras da sociedade.

P. Que a ação de cada leigo e cada 
leiga seja animadora da Igreja, 
das comunidades cristãs e do ser-
viço aos outros.  

A. Que todos os cristãos leigos e 
leigas cresçam no amor a Vós 
e Vos sirvam em cada irmão e 
irmã. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 430) 1. As mesmas mãos 

que plantaram a semente aqui 
estão, o mesmo pão que a mu-
lher preparou aqui está, o vinho 
novo que a uva sangrou jorrará 
no nosso altar!

Ref. /:A liberdade haverá, a 
igualdade haverá. E nesta festa 
onde a gente é irmão, o Deus da 
vida se faz comunhão!:/

2. Na flor do altar, o sonho da paz 
mundial, A luz acesa é fé que 
palpita hoje em nós, do livro 
aberto o amor se derrama total 
no nosso altar.

3. Bendito sejam os frutos da ter-
ra de Deus, benditos sejam o 
trabalho e a nossa união, bendi-
to seja Jesus que conosco estará 
além do altar.

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. Dignai-vos, ó Deus, santificar 
estas oferendas e, aceitando 
este sacrifício espiritual, fazei 
de nós uma oferenda eterna 



para vós. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal p. 495)

Prefácio dos Domingos Comuns VI
(Missal, p. 433)

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. Em vós vivemos, 
nos movemos e somos. E, ainda 
peregrinos neste mundo, não só 
recebemos, todos os dias, as pro-
vas de vosso amor de Pai, mas 
também possuímos, já agora, a 
garantia da vida futura. Possuin-
do as primícias do Espírito, por 
quem ressuscitastes Jesus dentre 
os mortos, esperamos gozar, um 
dia, a plenitude da páscoa eter-
na. Por essa razão, com os anjos 
e com todos os santos, entoamos 
um cântico novo, para proclamar 
vossa bondade, cantando (dizen-
do) a uma só voz...

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

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
A. Mandai vosso Espírito San-
to!

P. Na noite em que ia ser entre-
gue, ceando com seus apósto-
los, Jesus tomou o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entre-
gou 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 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, PRA 
REMISSÃO 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 des-
te 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 ofe-
recidos, o Espírito nos uma num 
só corpo, para sermos um só povo 
em seu amor. 

A. O Espírito nos uma 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 (...), 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a (...), que é bispo desta Igreja, 
muita luz para guiar o seu reba-
nho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eter-
na com a virgem, mãe de Deus 
e da Igreja, com São José, seu 
esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida soube-
ram amar Cristo e seus irmãos. 
A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes para 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 para 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 473) 1. A mesa tão grande 

e vazia de amor e de paz, de paz! 
Onde há o luxo de alguns, ale-
gria não há jamais! A mesa da 
eucaristia nos quer ensinar, a, a, 
que a ordem de Deus, nosso Pai, 
é o pão partilhar.

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

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

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

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

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

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

5. Bendito o Ressuscitado, Jesus 
vencedor, ô, ô, no pão partilha-
do, a presença ele nos deixou, 
deixou! Bendita é a vida nasci-



da de quem se arriscou, ô, ô, na 
luta pra ver triunfar neste mun-
do o amor.

P. OREMOS. Acompanhai, ó 
Deus, com proteção constante 
os que renovastes com o pão 
do céu e, como não cessais de 
alimentá-los, tornai-os dignos 
da salvação eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Pela Palavra de Deus, so-
mos chamados ao contínuo esfor-
ço de vencer a ganância porque 
ela nos impede o discernimento 
para a resposta generosa ao cha-
mado de Deus. (pausa)

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 Deus vos ilumine e aqueça 

com o sol da justiça, vos condu-
za por caminhos de retidão, faça 
vossos passos serem de fé, vossos 
gestos de paz, vossas relações de 
solidariedade, vossas palavras de 
amor. E que vos abençoe sempre 
Deus Criador e Providente, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira – aniversário de 

instalação da Diocese de Erexim 
(1971); encontro de confraterni-
zação dos padres pelo seu dia em 
local a ser definido; 18h30, reu-
nião do Conselho Econômico, 
no Centro Diocesano.  

- Quinta-feira – Dia do Padre 
- Sábado – 7º Dia de oração pelos 

cristãos perseguidos 
- Domingo - 19º do TC-C – Voca-

ção ao ministério ordenado

Leituras da Semana:
Dia 1º, 2ªf, Santo Afonso Maria de 

Ligório: Jr 28,1-17; Sl 118(119); 

Mt 14,13-21; Dia 02, 3ªf, San-
to Eusébio de Verceli; São 
Pedro Julião Eymard: Jr 30,1-
2.12-15.18-22; Sl 101(102); 
Mt 14,22-36; Dia 03, 4ªf: Jr 
31,1-7; Jr 31,10.11-12ab.13(R.
cf.10d); Mt 15,21-28; Dia 04, 
5ªf, São João Maria Vianney: Jr 
31,31-34; Sl 50(51); Mt 16,13-
23; Dia 05, 6ªf:  Na 2,1.3;3,1-
3.6-7; Dt 32,35cd-36ab.39ab-
cd.41(R.39c); Mt 16,24-28; Dia 
06,  Sáb., TRANSFIGURAÇÃO 
DO SENHOR: Dn 7,9-10,13-14 
ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97); 2Pd 
1,16-19; Lc 9,28b-36; Dia 07, 
Dom. 19ºDTC: Sb 18,6-9; Sl 
32(33); Hb 11,1-2.8-19 ou mais 
breve: Hb 11,1-2.812; Lc 12,32-
48 ou mais breve: Lc 12,35-40 
(Vigilância).

“Buscar o essencial”
O Evangelho de hoje (cf. Lc 12, 13-

21) tem início com a cena de um 
homem que se levanta na multi-
dão e pede que Jesus resolva uma 
questão jurídica sobre a herança 
da família. Na sua resposta Ele 
não trata o problema mas exorta 
a afastar-se da ganância, isto é, 
da avidez de possuir. Para des-
viar os seus ouvintes dessa busca 
frenética da riqueza, Jesus conta 
a parábola do rico insensato, que 
acredita que é feliz porque teve 
a sorte de uma extraordinária co-
lheita e se sente seguro pelos bens 
que acumulou. ... A história ganha 
vida quando surge o contraste en-
tre o que o homem rico projeta 
para si mesmo e o que Deus lhe 
promete. 

O rico põe ... perante si mesmo, 
três considerações: os grandes 
bens acumulados, os muitos anos 
que esses bens parecem assegu-
rar-lhe, e terceiro, a tranquilidade 
e o bem-estar exagerado (cf. v. 
19). Mas a palavra que Deus lhe 
dirige cancela estes projetos. Em 
vez dos «muitos anos», Deus in-
dica o imediatismo «desta noite; 
esta noite morrerás»; em vez do 
«gozo da vida», Ele apresenta-lhe 
a «prestação de contas da vida; 
entregarás a vida a Deus», com o 
consequente juízo. Quanto à rea-

lidade dos muitos bens acumula-
dos sobre os quais o rico baseava 
tudo, foi coberta pelo sarcasmo 
da pergunta: «E o que preparaste, 
de quem será?» (v. 20). Pensemos 
nas lutas pelas heranças; muitas 
batalhas familiares. E a tantas 
pessoas, todos nós conhecemos 
alguma história, para as quais se 
aproxima a hora da morte, come-
çam a chegar os netos, os sobri-
nhos, perguntando: “Mas o que 
cabe a mim?”, e levam embora 
tudo. ... Ele é insensato porque 
na prática negou Deus, não fez as 
contas com Ele. 

A conclusão da parábola, formula-
da pelo evangelista, é de eficácia 
singular: «Assim acontece a quan-
tos acumulam tesouros para si 
mesmos e não se enriquecem com 
Deus» (v. 21). É uma advertência 
que revela o horizonte para o qual 
todos somos chamados a olhar. Os 
bens materiais são necessários — 
são bens! — mas consistem um 
meio para viver honestamente 
e partilhar com os mais necessi-
tados. Hoje Jesus convida-nos a 
considerar que as riquezas podem 
aprisionar o coração e desviá-lo 
do verdadeiro tesouro que está no 
céu. São Paulo também nos recor-
da isto na segunda leitura de hoje. 
Ele diz: «Procurai as coisas do 
céu... dirigi os vossos pensamen-
tos para as coisas do céu, não para 
as da terra» (Cl 3, 1-2). 

Isto — compreende-se — não sig-
nifica afastar-se da realidade, mas 
procurar o que tem valor verda-
deiro: justiça, solidariedade, aco-
lhimento, fraternidade, paz, tudo 
o que constitui a verdadeira dig-
nidade do homem. Trata-se de se 
orientar para uma existência vivi-
da não no estilo mundano, mas se-
gundo o estilo evangélico: amar a 
Deus com todo o nosso ser e amar 
o próximo como Jesus o amou, 
isto é, no serviço e no dom de si 
mesmo. (Francisco na oração do 
Angelus de 04 de agosto de 2019)

Mês vocacional
tema: “Cristo Vive! Somos suas 

testemunhas”; lema: “Eu vi o 
Senhor!” (Jo 20,18).
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