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Com a luz e os 
ensinamentos 
da Bíblia, em 
cujo mês esta-
mos, encontra-
mos a sabedoria 
verdadeira, a do 
Espírito Santo, 

pela qual podemos conhecer e viver 
os desígnios de Deus no seguimento 
radical de Cristo. Nesta disposição, 
celebramos nossa fé rezando pelas 
vocações, pela nossa Pátria nesta 
semana a ela dedicada no bicente-
nário da Independência e pelas nos-
sas necessidades. 

(Dia de oração pelas vocações e pela 
Pátria no bicentenário da Indepen-
dência – Grito dos Excluídos/ dia da 
partilha / festa da natividade de N. 
Sra., quinta-feira; / Mês da Bíblia – 
Livro de Josué; “O Senhor teu Deus 
está contigo por onde quer que an-
des” [Js 1,9]).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 811) 1. Me chamaste para 

caminhar na vida contigo. De-
cidi para sempre seguir-te, não 
voltar atrás. Me puseste uma 
brasa no peito e uma flecha na 
alma. É difícil, agora, viver sem 
lembrar-me de ti.

Ref. /:Te amarei, Senhor! Te ama-
rei, Senhor! Eu só encontro a 
paz e alegria bem perto de ti!:/

2. Eu pensei muitas vezes calar e 
não dar nem resposta. Eu pensei 
na fuga esconder-me, ir longe de 
ti. Mas tua força venceu e, ao 
final, eu fiquei seduzido. É difícil 
agora viver sem saudade de ti.

3. Ó Jesus, não me deixes jamais 
caminhar solitário, pois conhe-
ces a minha fraqueza e o meu 
coração. Vem, ensina-me a viver 
a vida na tua presença, no amor 
dos irmãos, na alegria, na paz, 
na união.

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

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

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

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

Aspecto litúrgico 
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que nos pedis desapego to-

tal para vos seguir, tende piedade 
de nós. 

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

como condição para o vosso segui-
mento, tende piedade de nós. 

A. Cristo, tende piedade de nós.  
- Senhor, que caminhais à nossa fren-

te na fidelidade ao Pai e na doação 
aos irmãos, tende piedade de nós. 

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

de amor...  
A. Amém. 

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

alturas e paz na terra aos ho-
mens!

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, pai de 
bondade, que nos redimistes e 
adotastes como filhos e filhas, 
concedei aos que creem no 
Cristo a verdadeira liberdade e 
a herança eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 961-963).

1ª Leitura: Sb 9,13-18
L. Leitura do Livro da Sabedoria. 
Qual é o homem que pode co-

nhecer os desígnios de Deus? 
Ou quem pode imaginar o de-
sígnio do Senhor? Na verdade, 
os pensamentos dos mortais são 
tímidos e nossas reflexões incer-
tas: porque o corpo corruptível 
torna pesada a alma e tenda de 
argila oprime a mente que pen-
sa. Mal podemos conhecer o que 
há na terra, e com muito custo 
compreendemos o que está ao 
alcance de nossas mãos; quem, 
portanto, investigará o que há 
nos céus? Acaso alguém teria co-
nhecido o teu desígnio, sem que 
lhe desses Sabedoria e do alto 
lhe enviasses teu santo espírito? 
Só assim se tornaram retos os ca-
minhos dos que estão na terra, e 
os homens aprenderam o que te 
agrada, e pela Sabedoria foram 
salvos”. - 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 vi-
gília de uma noite que passou.

2. - Eles passam como o sono da 
manhã,* são iguais à erva verde 
pelos campos: - De manhã ela flo-
resce vicejante,* mas à tarde é cor-
tada 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 vosso 
amor,* e exultaremos de alegria 
todo o dia! Que a bondade do Se-
nhor e nosso Deus repouse sobre 
nós e nos conduza!* Tornai fecun-
do, ó Senhor, o nosso trabalho.

2ª Leitura: Fm 9b-10.12-17
L. Leitura da Carta de São Paulo 

a Filêmon.
Caríssimo: Eu, Paulo, velho como 

estou e agora também prisioneiro 
de Cristo Jesus, faço-te um pe-
dido em favor do meu filho que 
fiz nascer para Cristo na prisão, 
Onésimo. Eu o estou mandando 
de volta a ti. Ele é como se fosse 
o meu próprio coração. Gostaria 
de tê-lo comigo, a fim de que fosse 
teu representante para cuidar de 
mim nesta prisão, que eu devo ao 
evangelho. Mas, eu não quis fa-
zer nada sem o teu parecer, para 
que a tua bondade não seja força-
da, mas espontânea. Se ele te foi 
retirado por algum tempo, talvez 
seja para que o tenhas de volta 
para sempre, já não como escra-
vo, mas, muito mais do que isso, 
como um irmão querido, muitís-
simo querido para mim quanto 
mais ele o for para ti, tanto como 
pessoa humana quanto como ir-
mão no Senhor. Assim, se estás 
em comunhão de fé comigo, rece-
be-o como se fosse a mim mesmo. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 14,25-33
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia, aleluia!:/
S. Fazei brilhar vosso semblante ao 

vosso servo e ensinai-me vossas 
leis e mandamentos!

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, grandes multidões 

acompanhavam Jesus. Voltando-
-se, ele lhes disse: “Se alguém vem 
a mim, mas não se desapega de seu 
pai e sua mãe, sua mulher e seus 
filhos, seus irmãos e suas irmãs e 
até da sua própria vida, não pode 
ser meu discípulo. Quem não car-
rega sua cruz e não caminha atrás 
de mim, não pode ser meu discípu-
lo. Com efeito: qual de vós, que-
rendo construir uma torre, não se 
senta primeiro e calcula os gastos, 
para ver se tem o suficiente para 
terminar? Caso contrário, ele vai 
lançar o alicerce e não será capaz 
de acabar. E todos os que virem 
isso começarão a caçoar, dizendo: 
‘Este homem começou a construir 
e não foi capaz de acabar!’ Ou 
ainda: Qual o rei que ao sair para 
guerrear com outro, não se senta 
primeiro e examina bem se com 
dez mil homens poderá enfrentar o 
outro que marcha contra ele com 
vinte mil? Se ele vê que não pode, 
enquanto o outro rei ainda está 
longe, envia mensageiros para 
negociar as condições de paz. Do 
mesmo modo, portanto, qualquer 
um de vós, se não renunciar a tudo 
o que tem, não pode ser meu discí-
pulo!” - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

céu e da terra,/ de todas as coisas 
visíveis e invisíveis./

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

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

S. Deus de Deus, luz da luz, 

A. Deus verdadeiro de Deus ver-
dadeiro; gerado, não criado, 
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 Pila-

tos; padeceu e foi sepultado./ Res-
suscitou ao terceiro dia, conforme 
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 proce-

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

S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e 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. A Deus que deseja a salvação de 

todos e cheguem ao conhecimento 
da verdade, apresentemos nossas 
preces. 

A. Em vosso amor, atendei-nos, ó 
Senhor.

L. 1. Para que a Igreja, continua-
mente revigorada por vossa graça, 
ofereça ao povo brasileiro a luz de 
vossa Palavra para a construção de 
uma sociedade justa e solidária, 
nós vos pedimos:

2. Para que o nosso povo, nesta Se-
mana da Pátria e na comemoração 
dos 200 anos de Independência, 
confirme sua vocação de Terra da 
Santa Cruz e da vida nova que dela 
brota, nós vos pedimos:

3. Para que os governantes e os que 
concorrem a cargos eletivos, guia-
dos pelos princípios da justiça, lu-



tem unicamente pelo bem comum, 
com especial atenção aos excluí-
dos, nós vos pedimos:

A. Em vosso amor, atendei-nos, ó 
Senhor.

4. Para perseveramos no seguimento 
radical de vosso Filho Jesus Cristo 
na comunidade de seus discípulos 
missionários, nós vos pedimos:

5. Para promovermos a cultura da 
vida, na qual este dom sagrado que 
nos concedeis seja sempre preser-
vado, 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 fa-
mílias, pelas nossas escolas e con-
tinuai a repetir o convite a muitos 
dos nossos jovens. Dai coragem 
às pessoas convidadas. Dai for-
ça para que vos sejam fiéis como 
apóstolos leigos, como sacerdo-
tes, como religiosos e religiosas, 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação 

das oferendas
A. (Nº 469) 1. Tanta vida para ofe-

recer, tantos sonhos pra realizar. 
Nossas esperanças vem fortale-
cer, vem Senhor a vida renovar.

Ref. /: Oferecemos Senhor, neste 
altar a nossa juventude :/

2. Tantos não tem pão para comer, 
muitos morrem antes de nascer. 
Tanta injustiça, tanta divisão, 
vem Senhor a vida renovar.

3. Nossa teimosia de viver, cora-
ção sedento para amar. Nossas 
incertezas, nosso padecer, vem 
Senhor a vida renovar.

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, fonte da paz e da verda-
deira piedade, concedei-nos por 
esta oferenda render-vos a devi-
da homenagem, e fazei que nossa 
participação na Eucaristia refor-
ce entre nós os laços da amizade. 
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/A) Santo, santo, san-
to, Senhor Deus/ do universo! O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória. /:Hosana nas alturas, ho-
sana!:/ /:Bendito aquele que vem 
em nome do Senhor!:/ /:Hosana 
nas alturas, hosana!:/

P. 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 Escri-
turas e parte o pão para nós.

A. O vosso Filho permaneça entre 
nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, du-

rante a última Ceia, ele tomou o 
pão, deu graças e o partiu e deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: / ISTO É O 
MEU CORPO / QUE SERÁ EN-
TREGUE 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, dizen-
do: TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
/ ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, / O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, / 
QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS / PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

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

P. 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 bon-
dade para a oferta da vossa Igreja. 
Nela vos apresentamos o sacrifício 
pascal de Cristo, que vos foi en-
tregue. E concedei que, pela força 
do Espírito do vosso amor, seja-
mos contados, agora e por toda a 
eternidade, entre os membros do 
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.

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

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

A. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!

P. Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reconhe-
cer os sinais dos tempos e empe-
nhem-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 esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.
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A. Caminhamos no amor e na ale-
gria!

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 res-
surreição, a plenitude da vida.

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

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

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

A. Amém.

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

Comunhão
A. (Nº 494) 1. Na comunhão rece-

bemos do Pai o corpo e sangue 
de Cristo Jesus, força e susten-
to da vida e do amor, vida que 
brota da cruz. Juntos na mesma 
certeza feliz vamos em busca do 
Cristo e do irmão. Deus nos cha-
mou para o amor e nos dá gosto 
por nossa missão.

Ref. Em procissão, povo que vê, 
juntos na fé, povo que crê. Na 
comunhão, vamos buscar graça, 
perdão e luz no corpo de Jesus, 
fé, esperança, amor no sangue 
do Senhor.

2. A comunhão alimenta a fé, faz 
ver o Cristo no irmão a sofrer, 
nutre a esperança no Reino de 
Deus, dá-nos razão de viver. A 
comunhão nos inspira o amor e 
nos ensina o ideal de servir, jun-
to com Cristo nos faz trabalhar, 
nos dedicar sem medir.

3. Quando comungo se acende a 
esperança do irmão que é pobre 
e sofre na vida; o corpo e sangue 

de Cristo sustentam a caridade 
exercida. Cristo repete ainda 
hoje o chamado e quer os jo-
vens conscientes seguindo, como 
apóstolos tudo deixando e o co-
ração repartindo.

P. OREMOS. Ó Deus, que nutris 
e fortificais vossos fiéis com o 
alimento da vossa palavra e do 
vosso pão, concedei-nos, por 
estes dons do vosso Filho, viver 
com ele para sempre. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos - Compromisso)

Anim.: O lema do Mês da Bíblia 
nos garante que Deus anda sempre 
conosco. Por sua Palavra, entende-
remos melhor o caminho que Cris-
to nos convida a percorrer com 
perseverança e fidelidade. 

Ref. /:Tua voz me fez refletir, dei-
xei tudo pra te seguir, Nos teus 
mares eu quero navegar!:/

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

para viverdes em seu amor e per-
severardes em seu caminho. E que 
vos abençoe Deus todo-poderoso e 
fonte da vida, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém. 
P. Deus vos sustente na fidelidade à 

sua Palavra; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.  

A. Graças a Deus.
 
Lembretes:
- Terça-feira, 19h30, reunião da 

Área Pastoral de Severiano de 
Almeida, em Severiano de Al-
meida.

- Quarta-feira – Dia da Pátria – 
Grito dos Excluídos.

- Quinta-feira – Natividade de 
Nossa Senhora. 

- Sábado – Dia Mundial de Pre-
venção ao Suicídio.

- Domingo - 24º do TC-C.

Leituras da Semana: 
Dia 05, 2ªf:1Cor 5,1-8; Sl 5; Lc 

6,6-11; Dia 06, 3ªf: 1Cor 6,1-
11; Sl 149; Lc 6,12-19; Dia 07, 
4ªf: 1Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 

6,20-26; Dia 08, 5ªf, Nativida-
de de N. Sra.: Mq 5,1-4 ou Rm 
8,28-30; Sl 70(71); Mt 1,-16, ou, 
mais breve (Mt 1,18-23); Dia 09, 
6ªf, São Pedro Claver: !Cor 9,16-
19.22b-27; Sl 83(84); Lc 6,39-
42; Dia 10, sáb.: 1Cor 10,14-22; 
Sl 115(116); Lc 6,43-49); Dia 
11, dom.: Ex 32,7-11.13-14; Sl 
50(51); 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-
32, ou, mais breve: Lc 15,1-10 
(Filho pródigo); 24º DTC-C

Natureza e importância
do Dízimo

Na Bíblia o dízimo é a décima par-
te dos bens que cada família pro-
duzia e que era ofertada a Deus 
em sinal de gratidão. Cada famí-
lia entregava aos sacerdotes dez 
por cento dos produtos da terra 
para a manutenção do templo e 
dos serviços religiosos (cf. Ne 
10,38-39; Tb 1,8; Ml 3,10).

Há questões básicas que pressupõe 
o dízimo: fé, gratidão, generosi-
dade, senso de corresponsabili-
dade, consciência da dimensão 
econômica da evangelização… 
Por isso a CNBB assim define o 
dízimo: “é uma contribuição sis-
temática e periódica dos fiéis, por 
meio da qual cada comunidade 
assume, corresponsavelmente, 
sua sustentação e a da Igreja. Ele 
pressupõe pessoas evangelizadas 
e comprometidas com a evange-
lização” (CNBB, Doc. 106, N.6)

Sim, o dízimo para a Igreja é um 
gesto de gratidão a Deus por tan-
tos benefícios recebidos. A devo-
lução do dízimo nasce do cora-
ção sensível.  É um ato de amor a 
Deus e aos irmãos. É uma respos-
ta de fé e de corresponsabilidade 
pela evangelização, pois esta tem 
uma dimensão econômica. (Dom 
Antonio de Assis Ribeiro, Bispo 
Auxiliar de Belém do Pará)

No site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br
este folheto de missa dominical, 
notícias diversas, artigos, docu-
mentos, informativo diocesano 
semanal e informativos sema-

nais de diversas paróquias. 



O Mês da Bí-
blia nos recor-
da que Deus 
está conos-
co onde quer 
que andemos. 
Quando lhe 
somos infiéis, 
desviando-nos 

de seu caminho, Ele vem ao nosso 
encontro para dar-nos o abraço 
da misericórdia e do perdão. Na 
experiência dessa ternura divina, 
manifestemos nossa gratidão a 
Ele e o compromisso de perdoar-
mos sempre e a todos.

 (... mês da Bíblia - / curso de for-
mação permanente para os padres 
– pastoral presbiteral / Exaltação 
da Santa Cruz – 35ª Romaria ao 
Santuário de N. Sra. da Santa 
Cruz / Semana Farroupilha...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 856) 1. Eis que venho com 

amor e alegria! Vem provar 
misericórdia e o perdão, nesta 
fonte de esperança que sacia, te 
anima e te sustenta na missão.

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

2. Deus, o Pai, me escolheu e me 
ungiu, para a todos Boa-Nova 
anunciar. Pra salvar quem o 
pecado destruiu; Seu amor-mi-
sericórdia proclamar (cf. Lc 
4,18ss).

4. Se te afastas do amor, do meu 
caminho; Se te perdes por ata-
lhos, a vagar, Nos meus braços, 
o perdão e o meu carinho. Mi-
nha mesa é tua mesa. Vem cear! 
(cf. Lc 15,11ss)

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

A. Amém.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 24º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 11.9.2022

- A misericórdia do Pai que busca quem se afasta e espera quem decide retornar 
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
- Mês da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes” (Js 1.9)
 Cor litúrgica: VERDE             Ano 44 - Nº 2593             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

P. Que a alegria, a paz e o perdão de 
Deus, nosso Pai, que nos acolhe 
em sua casa por meio de seu Filho 
Jesus, na comunhão do Espírito 
Santo, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
P. ...

Ato penitencial
P. ...
P/S. (Nº 678) Senhor, que viestes 

procurar quem estava perdido, 
tende piedade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que viestes dar a vida 

em resgate de muitos, tende pie-
dade de nós!

A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que congregais na uni-

dade os vossos filhos dispersos, 
tende piedade de nós!

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

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

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

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

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

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

Com o Espírito Santo na glória 
de Deus Pai. (Final) Amém!

P. OREMOS. Ó Deus, criador de 
todas as coisas, volvei para nós 
o vosso olhar e, para sentirmos 
em nós a ação do vosso amor, 
fazei que vos sirvamos de todo 
coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 964-968).

1ª Leitura: Ex 32,7-11.13-14
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, o Senhor falou a 

Moisés: “Vai, desce, pois cor-
rompeu-se o teu povo, que tiraste 
da terra do Egito. Bem depres-
sa desviaram-se do caminho que 
lhes prescrevi. Fizeram para si 
um bezerro de metal fundido, in-
clinaram-se em adoração diante 
dele e ofereceram-lhe sacrifícios, 
dizendo: ‘Estes são os teus deu-
ses, Israel, que te fizeram sair do 
Egito!’” E o Senhor disse ainda a 
Moisés: “Vejo que este é um povo 
de cabeça dura. Deixa que mi-
nha cólera se inflame contra eles 
e que eu os extermine. Mas de ti 
farei uma grande nação”. Moisés, 
porém, suplicava ao Senhor seu 
Deus, dizendo: “Por que, ó Senhor, 
se inflama a tua cólera contra o 
teu povo, que fizeste sair do Egi-
to com grande poder e mão forte? 
Lembra-te de teus servos Abraão, 
Isaac e Israel, com os quais te 
comprometeste, por juramento, 
dizendo: ‘Tornarei os vossos des-
cendentes tão numerosos como as 
estrelas do céu; e toda esta terra de 
que vos falei, eu a darei aos vossos 
descendentes como herança para 
sempre’”. E o Senhor desistiu do 
mal que havia ameaçado fazer ao 
seu povo. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 50(51)
A. Vou agora levantar-me, volto à 

casa do meu Pai. 
A. Vou agora levantar-me, volto 

à casa do meu Pai. 
S. 1. - Tende piedade, ó meu Deus, 

misericórdia!* Na imensidão de 
vosso amor, purificai-me! - Lavai-
-me todo inteiro do pecado,* e apa-
gai completamente a minha culpa!

2. - Criai em mim um coração que 
seja puro,* dai-me de novo um es-
pírito decidido. - Ó Senhor, não me 
afasteis de vossa face,* nem reti-
reis de mim o vosso Santo Espírito!

3. - Abri meus lábios, ó Senhor, para 
cantar,* e minha boca anunciará 
vosso louvor! - Meu sacrifício é 
minha alma penitente,* não des-
prezeis um coração arrependido!

2ª Leitura: 1Tm 1,12-17
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Agradeço àquele que me 

deu força, Cristo Jesus, nosso Se-
nhor, pela confiança que teve em 
mim ao designar-me para o seu 
serviço, a mim, que antes blasfe-
mava, perseguia e insultava. Mas 
encontrei misericórdia, porque 
agia com a ignorância de quem 
não tem fé. Transbordou a graça 
de nosso Senhor com a fé e o amor 
que há em Cristo Jesus. Segura e 
digna de ser acolhida por todos é 
esta palavra: Cristo veio ao mun-
do para salvar os pecadores. E eu 
sou o primeiro deles! Por isso en-
contrei misericórdia, para que em 
mim, como primeiro, Cristo Jesus 
demonstrasse toda a grandeza de 
seu coração; ele fez de mim um 
modelo de todos os que crerem 
nele para alcançar a vida eterna. 
Ao Rei dos séculos, ao único Deus, 
imortal e invisível, honra e glória 
pelos séculos dos séculos. Amém! - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 15,1-32
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. O Senhor reconciliou o mundo 

em Cristo, confiando-nos sua Pa-
lavra, a Palavra da reconciliação, a 
Palavra que hoje, aqui, nos salva!

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, os publicanos 

e pecadores aproximavam-se de 
Jesus para o escutar. Os fari-
seus, porém, e os mestres da Lei 
criticavam Jesus. “Este homem 
acolhe os pecadores e faz refei-
ções com eles”. Então Jesus con-
tou-lhes esta parábola: “Se um 
de vós tem cem ovelhas e perde 
uma, não deixa as noventa e nove 
no deserto, e vai atrás daquela 
que se perdeu, até encontrá-la? 
Quando a encontra, coloca-a nos 
ombros com alegria, e, chegando 
a casa, reúne os amigos e vizi-
nhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! 
Encontrei a minha ovelha que es-
tava perdida!’ Eu vos digo: Assim 
haverá no céu mais alegria por 
um só pecador que se converte, 
do que por noventa e nove justos 
que não precisam de conversão. 
E se uma mulher tem dez moedas 
de prata e perde uma, não acen-
de uma lâmpada, varre a casa e 
a procura cuidadosamente, até 
encontrá-la? Quando a encontra, 
reúne as amigas e vizinhas, e diz: 
‘Alegrai-vos comigo! Encontrei 
a moeda que tinha perdido!’ Por 
isso, eu vos digo, haverá alegria 
entre os anjos de Deus por um 
só pecador que se converte”. E 
Jesus continuou: “Um homem ti-
nha dois filhos. O filho mais novo 
disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte 
da herança que me cabe’. E o pai 
dividiu os bens entre eles. Poucos 
dias depois, o filho mais novo jun-
tou o que era seu e partiu para um 
lugar distante. E ali esbanjou tudo 
numa vida desenfreada. Quando 
tinha gasto tudo o que possuía, 
houve uma grande fome naque-
la região, e ele começou a pas-
sar necessidade. Então foi pedir 
trabalho a um homem do lugar, 
que o mandou para seu campo 
cuidar dos porcos. O rapaz que-
ria matar a fome com a comida 
que os porcos comiam, mas nem 
isto lhe davam. Então caiu em si 
e disse: ‘Quantos empregados do 

meu pai têm pão com fartura, e eu 
aqui, morrendo de fome. Vou-me 
embora, vou voltar para meu pai 
e dizer-lhe: Pai, pequei contra 
Deus e contra ti; já não mereço 
ser chamado teu filho. Trata-me 
como a um dos teus empregados’. 
Então ele partiu e voltou para seu 
pai. Quando ainda estava longe, 
seu pai o avistou e sentiu com-
paixão. Correu-lhe ao encontro, 
abraçou-o, e cobriu-o de beijos. 
O filho, então, lhe disse: ‘Pai, 
pequei contra Deus e contra ti. 
Já não mereço ser chamado teu 
filho’. Mas o pai disse aos empre-
gados: ‘Trazei depressa a melhor 
túnica para vestir meu filho. E co-
locai um anel no seu dedo e san-
dálias nos pés. Trazei um novilho 
gordo e matai-o. Vamos fazer um 
banquete. Porque este meu filho 
estava morto e tornou a viver; es-
tava perdido e foi encontrado’. E 
começaram a festa. O filho mais 
velho estava no campo. Ao voltar, 
já perto de casa, ouviu música e 
barulho de dança. Então chamou 
um dos criados e perguntou o 
que estava acontecendo. O cria-
do respondeu: ‘É teu irmão que 
voltou. Teu pai matou o novilho 
gordo, porque o recuperou com 
saúde’. Mas ele ficou com raiva e 
não queria entrar. O pai, saindo, 
insistia com ele. Ele, porém, res-
pondeu ao pai: ‘Eu trabalho para 
ti há tantos anos, jamais desobe-
deci a qualquer ordem tua. E tu 
nunca me deste um cabrito para 
eu festejar com meus amigos. 
Quando chegou este teu filho, 
que esbanjou teus bens com pros-
titutas, matas para ele o novilho 
cevado’. Então o pai lhe disse: 
‘Filho, tu estás sempre comigo, e 
tudo o que é meu é teu. Mas era 
preciso festejar e alegrar-nos, 
porque este teu irmão estava mor-
to e tornou a viver; estava perdi-
do, e foi encontrado’”.  

P. - Palavra da Salvação.  
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Com a confiança de Moisés, fa-

çamos nossa intercessão a Deus, 



rico em misericórdia, por nossas 
necessidades e pelas de nossos ir-
mãos e irmãs.

A. Pela vossa misericórdia, ouvi-
-nos, Senhor.

L. 1. Para a Igreja anuncie e teste-
munhe a todos a vossa misericór-
dia, confortando os que se encon-
tram abatidos e sem esperança, 
nós vos pedimos:

2. Para que, na experiência de vossa 
misericórdia para conosco, viva-
mos o espírito de perdão na famí-
lia, na comunidade e nos relaciona-
mentos sociais, nós vos pedimos:

3. Para cultivarmos a cultura da mi-
sericórdia, para superação da in-
tolerância, dos preconceitos, das 
indiferenças e da hostilidade, nós 
vos pedimos:

4. Para que os ministros do perdão, 
padres e bispos, acolham com ale-
gria e façam sentir vosso abraço 
paterno de reconciliação a quem 
os procura, nós vos pedimos:

5. Para iluminarmos a nossa vida, 
a família e a sociedade com a luz 
transformadora da vossa Palavra, 
nós vos pedimos:

6. Para que a Semana Farroupilha 
favoreça o apreço pela história e 
promova o cultivo das tradições 
autênticas, nós vos pedimos:

7. ...
P. Nós vos louvamos e agradece-

mos, ó Deus, pela misericórdia 
que nos reconcilia convosco e 
com irmãos e irmãs. Concedei-
-nos a graça de vivê-la entre nós 
para a construção de uma socieda-
de pacífica e fraterna. Por Cristo 
nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 172) 1. Muito alegre eu 

te pedi o que era meu: partir, 
um sonho tão normal. Dissipei 
meus bens, o coração também, 
no fim, meu mundo era irreal.

Ref. Confiei no teu amor e voltei. 
Sim, aqui é meu lugar. Eu gas-
tei teus bens, ó Pai, e te dou este 
pranto em minhas mãos.

2. Mil amigos conheci, disseram 
adeus, caiu a solidão em mim. 

Um patrão cruel levou-me a 
refletir: meu pai não trata um 
servo assim.

3. Nem deixaste me falar da in-
gratidão; morreu no abraço 
o mal que eu fiz. Festa, roupa 
nova, o anel, sandália aos pés, 
voltei à vida, sou feliz.

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. Sede propício, ó Deus, às nossas 
súplicas, e acolhei com bondade as 
oferendas dos vossos servos e ser-
vas para que aproveite à salvação de 
todos o que cada um trouxe em vos-
sa honra. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Reconciliação I
(Missal,  p. 866)

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

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

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

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

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

A. (Nº 758/E) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo, o 
céu e a terra proclamam a vossa 

glória./ /:Hosana, hosana, hosa-
na nas alturas!:/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor.

P. Ó Deus, desde a criação do 
mundo, fazeis o bem a cada um 
de nós para sermos santos como 
vós sois santo. Olhai vosso povo 
aqui reunido e derramai a força 
do Espírito, para que estas ofe-
rendas se tornem o Corpo + e o 
Sangue do Filho muito amado, no 
qual também somos vossos filhos. 
Enquanto estávamos perdidos e 
incapazes de vos encontrar; vós 
nos amastes de modo admirável: 
pois vosso Filho – o Justo e San-
to – entregou-se em nossas mãos 
aceitando ser pregado na cruz.

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

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

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

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

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

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



nutre a esperança no Reino de 
Deus, dá-nos razão de viver. A 
comunhão nos inspira o amor e 
nos ensina o ideal de servir, jun-
to com Cristo nos faz trabalhar, 
nos dedicar sem medir.

3. Quando comungo se acende a 
esperança do irmão que é po-
bre e sofre na vida; o corpo e 
sangue de Cristo sustentam a 
caridade exercida. Cristo repe-
te ainda hoje o chamado e quer 
os jovens conscientes seguindo, 
como apóstolos tudo deixando e 
o coração repartindo.

P. OREMOS. Ó Deus, que a ação 
da vossa Eucaristia renove 
todo o nosso ser, para que não 
sejamos movidos por nossos 
impulsos, mas pela graça do 
vosso sacramento. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)

Anim.: Numa sociedade conflitiva, 
com estímulos à violência, somos 
chamados a cultivar sempre rela-
ções pacíficas e fraternas. 

A. (Nº 855) Ref. /:Misericordiosos 
/ misericordiosos / misericordio-
sos como o Pai!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Iluminados e aquecidos pelo Sol 

da Justiça, possais percorrer cami-
nhos de retidão: que vossos ges-
tos sejam de paz, vossas relações 
sejam de solidariedade, vossas 
palavras sejam de misericórdia 
e perdão. E que vos abençoe e 
acompanhe sempre Deus infinita-
mente misericordioso, Pai e Filho 
e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria e a paz 

desta celebração eucarística; ide 
em paz e o Senhor vos acompa-
nhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, aniversário de 

ordenação episcopal de Dom 
Cleocir Bonetti (2021).
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vítima de reconciliação que nos 
faz voltar à vossa graça.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

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

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

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

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

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

A. Amém. 

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

Comunhão
A. (Nº 494) 1. Na comunhão rece-

bemos do Pai o corpo e sangue 
de Cristo Jesus, força e susten-
to da vida e do amor, vida que 
brota da cruz. Juntos na mesma 
certeza feliz vamos em busca 
do Cristo e do irmão. Deus nos 
chamou para o amor e nos dá 
gosto por nossa missão.

Ref. Em procissão, povo que vê, 
juntos na fé, povo que crê. Na 
comunhão, vamos buscar graça, 
perdão e luz no corpo de Jesus, 
fé, esperança, amor no sangue 
do Senhor.

2. A comunhão alimenta a fé, faz 
ver o Cristo no irmão a sofrer, 

- Segunda e terça-feira, curso de 
formação para os padres a cargo 
da Past. Presbiteral, no Seminá-
rio de Fátima.

- Terça-feira, das 13h30 às 17h, 
encontro de formação com os 
coordenadores paroquiais da 
Cáritas, no Centro Diocesano; 
19h30, reunião da Área Past. de 
Getúlio Vargas em Capo-Erê.

- Quarta-feira – Exaltação da San-
ta Cruz – 35ª Romaria ao San-
tuário de N. Sra. da Santa Cruz, 
Lajeado Paca.

- Sexta-feira, 14h30, tarde de ora-
ção do Apostolado da Oração na 
igreja S. Cristóvão, Erechim.

- Domingo - 25º DTC-C - 10h, 
Crismas na igreja N. Sra. das 
Dores, sede paroquial de Capo 
Êre. 

Leituras da Semana:
Dia 12, 2ªf, Santíssimo Nome 

de Maria: 1Cor 11,17-26.33; Sl 
39(40); Lc 7,1-10; Dia 13, 3ªf, 
São João  Crisóstomo: 1Cor 
12,12-14.27-31a; Sl 99(100); Lc 
7,11-17; Dia 14, 4ªf, Exaltação 
da Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou 
Fl 2,6-11; Sl 77(78); Fl 2,6-11; Jo 
3,13-17: Dia 15, 5ªf, N. Sra. das 
Dores: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 
19,25-27 ou Lc 2,33-35: Dia 16, 
6ªf, São Cornélio e São Cipria-
no: 1Cor 15,12-20; Sl 16(17); Lc 
8,1-3: Dia 17, sáb., S. Roberto 
Belarmino e Sta. Hildegarda de 
Bingen:1Cor 15,35-37.42-49; 
Sl 55(56); Lc 8,4-15; Dia 18, 
dom.: Am 8,4-7; Sl 112(113); 
1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 ou mais 
breve Lc 16,10-13 (Parábola do 
Administrador); 25º DTC-C
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este folheto de missa dominical, 
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Louvamos a Deus 
que nos confiou 
dons e bens a 
serem colocados 
a serviço dos ir-
mãos e irmãs, 
e spec ia lmen te 
dos mais neces-

sitados. Servindo a Ele e não ao di-
nheiro, no amor e na justiça, pode-
remos rezar e celebrar nossa fé com 
coerência e ajudar a construir uma 
sociedade de paz e de fraternidade.

(... Mês da Bíblia – Livro de Josué 
– “O Senhor teu Deus está conti-
go onde quer que andes” (Js 1.9) 
/ Comemoração da aparição de 
N. Sra. da Salette, segunda-feira 
/ 87ª Romaria Interestadual de N. 
Sra. da Salette, Marcelino Ramos, 
sábado e domingo – “Salette, Mãe 
e Mestra da Reconciliação” / ...).

1. RITOS INICIAIS
(Nº 339) Aclamemos nosso Deus, 

é o Senhor, é o bom pastor./ E o 
sirvamos com alegria, com gra-
tidão e muito amor.

1. Vinde todos louvar nosso Deus, 
e contar todo bem que nos fez:/ 
Preparou-nos a terra e os céus; 
Ele mesmo nos fez, somos seus.

2. Vinde todos, entrai com louvor 
em sua casa, à mesa do Pai,/ Ele 
mesmo se dá para nós, sua Pala-
vra é nosso Pão.

3. Vinde todos, provai como é 
bom, o Senhor, nosso Deus é 
amor./ Sua bondade é mais alta 
que o céu, seu amor para sem-
pre há de ser.

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

A. Amém.
P. O Deus da esperança que sempre 

nos enriquece e renova com seus 
dons, em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, em seu Filho Jesus 
Cristo, 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 quereis a salvação de 

todos, com o conhecimento pleno 
da verdade, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que em tudo realizastes 

unicamente a vontade do Pai, ten-
de piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que nos pedis a justiça e 

a misericórdia com todos, tende 
piedade de nós.

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

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

nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. /:A vós louvam, 
Rei celeste, os que foram liber-
tados.:/

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Pai, que resumis-
tes toda a lei no amor a Deus 
e ao próximo, fazei que, obser-

vando o vossa mandamento, 
consigamos chegar um dia à 
vida eterna. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
 (Lecionário Dominical, 25º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 970-973).

1ª Leitura: Am 8,4-7
L. Leitura da Profecia de Amós.
Ouvi isto, vós que maltratais os hu-

mildes e causais a prostração dos 
pobres da terra; vós que andais 
dizendo: “Quando passará a lua 
nova, para vendermos bem a mer-
cadoria? E o sábado, para darmos 
pronta saída ao trigo, para diminuir 
medidas, aumentar pesos, e adul-
terar balanças, dominar os pobres 
com dinheiro e os humildes com 
um par de sandálias, e para pôr à 
venda o refugo do trigo?” Por causa 
da soberba de Jacó, jurou o Senhor: 
“Nunca mais esquecerei o que eles 
fizeram”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 112(113)
S. Louvai o Senhor, que eleva os 

pobres!
A. Louvai o Senhor, que eleva os 

pobres!
S. 1. - Louvai, louvai, ó servos do 

Senhor,* louvai, louvai o nome do 
Senhor! - Bendito seja o nome do 
Senhor,* agora e por toda a eter-
nidade!

2. - O Senhor está acima das na-
ções,* sua glória vai além dos altos 
céus. = Quem pode comparar-se 
ao nosso Deus, + ao Senhor, que 
no alto céu tem o seu trono * e se 
inclina para olhar o céu e a terra?

3. - Levanta da poeira o indigente * 
e do lixo ele retira o pobrezinho, 
- para fazê-lo assentar-se com os 
nobres,* assentar-se com nobres 
do seu povo. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 25º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 18.9.2022

- Servir a Deus e aos irmãos com justiça e honestidade, usando os bens para fazer o bem 
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
- Mês da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes” (Js 1.9)
Cor litúrgica: VERDE      Ano 44 - Nº 2594        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



2ª Leitura: 1Tm 2,1-8
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo a Timóteo. 
Caríssimo: Antes de tudo, reco-

mendo que se façam preces e ora-
ções, súplicas e ações de graças, 
por todos os homens; pelos que 
governam e por todos que ocu-
pam altos cargos, a fim de que 
possamos levar uma vida tran-
quila e serena, com toda piedade e 
dignidade. Isso é bom e agradável 
a Deus, nosso Salvador; ele quer 
que todos os homens sejam sal-
vos e cheguem ao conhecimento 
da verdade. Pois há um só Deus, 
e um só mediador entre Deus e os 
homens: o homem Cristo Jesus, 
que se entregou em resgate por 
todos. Este é o testamento dado 
no tempo estabelecido por Deus, 
e para este testemunho eu fui 
designado pregador e apóstolo, 
e – falo a verdade, não minto – 
mestre das nações pagãs na fé e 
na verdade. Quero, portanto, que 
em todo lugar os homens façam 
a oração, erguendo mãos santas, 
sem ira e sem discussões. - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 16,1-13
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
S. Jesus Cristo, sendo rico, se fez 

pobre, por amor; para que sua po-
breza nos, assim, enriquecesse. 

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 dizia aos 

discípulos: “Um homem rico ti-
nha um administrador que foi 
acusado de esbanjar os seus bens. 
Ele o chamou e lhe disse: ‘Que 
é isto que ouço a teu respeito? 
Presta contas da tua administra-
ção, pois já não podes mais admi-
nistrar meus bens’. O administra-
dor então começou a refletir: ‘O 
Senhor vai me tirar a administra-
ção. Que vou fazer? Para cavar, 
não tenho forças; de mendigar, 
tenho vergonha. Ah! Já sei o que 

fazer, para que alguém me receba 
em sua casa quando eu for afas-
tado da administração’. Então ele 
chamou cada um dos que estavam 
devendo ao seu patrão. E pergun-
tou ao primeiro: ‘Quanto deves 
ao meu patrão?’ Ele respondeu: 
‘Cem barris de óleo!’ O adminis-
trador disse: ‘Pega a tua conta, 
senta-te, depressa, e escreve cin-
quenta!’ Depois ele perguntou a 
outro: ‘E tu, quanto deves?’ Ele 
respondeu: ‘Cem medidas de tri-
go’. O administrador disse: ‘Pega 
tua conta e escreve oitenta’. E o 
Senhor elogiou o administrador 
desonesto, porque ele agiu com 
esperteza. Com efeito, os filhos 
deste mundo são mais espertos em 
seus negócios do que os filhos da 
luz. E eu vos digo: Usai o dinhei-
ro injusto para fazer amigos, pois, 
quando acabar, eles vos receberão 
nas moradas eternas. Quem é fiel 
nas pequenas coisas também é fiel 
nas grandes, e quem é injusto nas 
pequenas também é injusto nas 
grandes. Por isso, se vós não sois 
fiéis no uso do dinheiro injusto, 
quem vos confiará o verdadeiro 
bem? E se não sois fiéis no que é 
dos outros, quem vos dará aquilo 
que é vosso? Ninguém pode servir 
a dois senhores, porque ou odiará 
um e amará o outro, ou se ape-
gará a um e desprezará o outro. 
Vós não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro”. - Palavra da Salvação

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia

Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, 

creio, Senhor, mas aumentai 
meu ardor, minha fé!

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Apresentemos a Deus nossos 

pedidos, seguindo a exortação de 
São Paulo de Lhe dirigirmos “pre-
ces e orações, súplicas e ações de 
graças” por todas as pessoas, por 
quem exerce função pública, em 
vista de uma vida serena e digna. 

A. Concedei-nos, Senhor, a vossa 
graça.

L. 1. Para que a Igreja, no anúncio 
do Evangelho, testemunhe o ideal 
da pobreza evangélica e leve ao 
correto uso dos bens, nós vos pe-
dimos: 

2. Para que a administração justa e 
transparente dos bens, especial-
mente os públicos, garanta atendi-
mento prioritário aos mais neces-
sitados, nós vos pedimos:

3. Para promovermos a administra-
ção solidária da economia a fim 
de que todos possam ter o neces-
sário para viver com dignidade, 
nós vos pedimos: 

4. Para vencermos a cultura do in-
dividualismo na dinâmica da soli-
dariedade, nós vos pedimos: 

5. Para que nossas famílias e comu-
nidades se renovem com a força 
da vossa Palavra, assim como a 
natureza se revigora com a prima-
vera, nós vos pedimos: 

6. Para que N. Sra. da Salette, Mãe 
e Mestra da reconciliação, interce-
da a paz e a harmonia para nossas 
famílias e comunidades, especial-
mente neste tempo de campanha 
eleitoral, nós vos pedimos:

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

de bondade infinita, e dai-nos a 
graça de viver segundo a vossa 
Palavra que forma na justiça e 
conduz na verdade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 



3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

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

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

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

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

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

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

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

P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, 
as oferendas do vosso povo, para 
que possamos conseguir por este 
sacramento o que proclamamos 
pela fé. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas Circunstâncias I

A Igreja a caminho da unidade
(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 (dizendo) a uma 
só voz:

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

P. Na verdade, vós sois santo 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. 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, 
que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
N., o nosso 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. 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.



minosas vossas mãos e mentes. 
/:Brilhe a vossa luz, brilhe a 
vossa luz.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, fonte de todos os bens e 

dons, vos conserve sempre na 
saúde, na alegria e no serviço a 
todos, para a promoção do bem 
comum e a condução de uma eco-
nomia para a vida, numa cultura 
de paz. E que vos abençoe Deus 
Criador e Providente, Pai e Filho 
e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, 10h, missa co-

memorativa da aparição de N. 
Sra. da Salette no Santuário de 
Marcelino Ramos; 14h, reunião 
das coordenadoras paroquiais 
das zeladoras das capelinhas, no 
Centro Diocesano. 

- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Aratiba, na 
Barra do Rio Azul.

- Sexta-feira, 19h, missa e crismas 
na igreja Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim.

- Sábado, das 13h30 às 17h, encon-
tro de formação de agentes da Pas-
toral da Pessoa Idosa em Estação, 
incluindo a Paróquia de Getúlio 
Vargas; 18h, Crismas na igreja 
Sta. Luzia, Atlântico, Erechim.

- Domingo – 26º DTC-B - 87ª Ro-
maria da Salette em Marcelino Ra-
mos; 18h, Crismas na igreja Santa 
Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.

Oração para leitura da Bíblia: 
“Deus, onipotente e misericordio-
so, desejamos escutar o que dizeis. 
Vossa palavra é luz para nossos pas-
sos e nos conduz com segurança a 
vós. Queremos penetrar no sentido 
das escrituras como Jesus recomen-
dou: elas dão testemunho d’Ele, da 
sua verdade, do seu perdão, do seu 
amor. Iluminai nosso entendimento 
com o divino Espírito Santo, que 
inspirou aqueles que escreveram 
as páginas sagradas. Dóceis ao en-
sinamento da Igreja, que interpreta 

as escrituras com autoridade, pos-
samos compreender o que dizem e 
sentir em sua leitura o coração ar-
der como os discípulos no caminho 
de Emaús, quando Jesus ressus-
citado lhes explicou as passagens 
do Antigo Testamento que a ele 
se referem. Dai-nos experimentar 
o quanto a ‘escritura, divinamente 
inspirada, é útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir e para 
educar conforme a justiça, a fim de 
que toda pessoa que é de Deus este-
ja capacitada e bem preparada para 
toda boa obra’. Amém.”

Leituras da Semana:
Dia 19, 2ªf, S. Januário: Pr 3,27-

34; Sl 14(15); Lc 8,16-18; Dia 
20, 3ªf, Sto. André Kim Taegon, 
Paulo Chong Hasanag e Comps: 
Pr 21,1-6.10-13; Sl 118(119); Lc 
8,19-21; Dia 21, 4ªf, São Mateus: 
Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A);Mt 
9,9-13; Dia 22, 5ªf: Ecl 1,2-11; 
Sl 89(90); Lc 9,7-9; Dia 23, 6ªf, 
São Pio de Pitrencina: Ecl 3,1-11; 
Sl 143(144); Lc 9,18-22; Dia 24, 
sáb.: Ecl 11,9-12,8; Sl 89(90); 
Lc 9,43b-45; Dia 25, dom.: Am 
6,1a.4-7; Sl 145(146); 1Tm 6,11-
16; Lc 16,19-31 (Parábola do 
rico e de Lázaro); 26º DTC-C

O uso dos bens
A riqueza pode levar a construir 

muros, criar divisões e discrimina-
ções. Jesus convida os seus discípu-
los a inverter a rota: «Arranjai ami-
gos com a riqueza». É um convite 
a saber transformar bens e riquezas 
em relacionamentos, porque as 
pessoas valem mais do que as coi-
sas e contam mais do que as rique-
zas possuídas. ,,. Mas Jesus indica 
também a finalidade última da sua 
exortação: «Arranjai amigos com a 
riqueza para que eles vos recebam 
nas moradas eternas». Se formos 
capazes de transformar riquezas 
em instrumentos de fraternidade e 
solidariedade, quem nos receberá 
no Paraíso não será apenas Deus, 
mas também aqueles com os quais 
partilhamos, administrando-o bem, 
o que o Senhor colocou nas nossas 
mãos. (Papa Francisco, 22/9/2019, 
oração do Angelus)
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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. (491) 1. Mesa pronta, toalha 

limpa, flores, luzes e canções. 
Nos olhares um sorriso, muita 
paz nos corações. É a ceia parti-
lhada nesta casa de irmãos, pás-
coa sempre renovada, recriando 
a comunhão.

Ref. És, Senhor, o Deus da vida, 
és a festa, és a dança. /:No ban-
quete de tua casa somos povo da 
aliança!:/

2. Somos povo em travessia, no 
deserto a caminhar, revestidos 
de esperança, contra o mal va-
mos lutar. Na montanha con-
templamos na sua glória e es-
plendor, Jesus Cristo - nosso 
guia - companheiro sofredor.

3. Tua casa é abrigo deste povo 
sofredor. Ao partir o pão, se 
abrem nossos olhos, ó Senhor. 
Apressemos, pois, o dia em que 
os pobres acharão alimento e 
moradia, a saúde, a educação.

4. Quem partilha esta ceia, soli-
dário vai firmar, o direito de ser 
gente, de ter casa onde morar. 
Não nos deixe indiferentes, a 
injustiça, a exploração. É Jesus 
quem defendemos no mais po-
bre, nosso irmão.

P. OREMOS. Ó Deus, auxiliai 
sempre os que alimentais com 
o vosso sacramento para que 
possamos colher os frutos da 
redenção na liturgia e na vida. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: O seguimento a Cristo 
exige a superação da ganância e 
compromete com a construção de 
relações sociais de justiça e fra-
ternidade, numa Igreja solidária e 
servidora. 

A. (Nº 480) Brilhe a vossa luz, 
brilhe para sempre, Sejam lu-



No tempo es-
pecial de con-
versão e de for-
talecimento da 
fé das nossas 
romarias, a de 
Salette neste do-
mingo, em Mar-

celino Ramos, e a de Fátima com 
a novena preparatória a partir de 
sexta-feira, participamos da cele-
bração litúrgica na passagem do 
Dia Nacional da Bíblia também 
neste domingo. Com a luz do Li-
vro Sagrado, poderemos viver 
a solidariedade com os irmãos 
sem o necessário para a sua vida, 
numa sociedade com profundo 
abismo entre quem possui e os 
desprovidos de tudo.  

(... Dia da Bíblia na conclusão do 
seu mês: Livro de Josué “O Senhor 
teu Deus está contigo onde que 
quer andes [Js 1,9] / 87ª Romaria 
da Salette: “Salette, Mãe e Mestra 
da Reconciliação” / 108º Dia Mun-
dial do Migrante e do Refugiado, 
quinta-feira / início da novena da 
71ª Romaria de Fátima, sexta-feira 
– Maria, Mãe da unidade nos ensi-
na a caminhar juntos; “Tua sauda-
ção me trouxe alegria”).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 552) 1. Ó Senhor, nós esta-

mos aqui, junto à mesa da cele-
bração, simplesmente atraídos 
por vós. Desejamos formar co-
munhão.

Ref. Igualdade, fraternidade, 
nesta mesa nos ensinais. /:As li-
ções que melhor educam na Eu-
caristia é que nos dais.:/

2. Todos cantam o vosso louvor, 
pois em vós todos somos irmãos. 
Ouviremos com fé, ó Senhor, os 
apelos de libertação.

3. Este encontro convosco, Se-
nhor, incentiva a justiça e a paz, 

nos inquieta e convida a sentir 
os apelos que o pobre nos faz.

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

A. Amém.
P. O Senhor que encaminha nossos 

corações para o amor do Pai e para 
a vida fraterna, 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. ... 
L. Senhor, que no excluído fazeis 

ressoar “o grito silencioso dos po-
bres de todos os tempos”, tende 
piedade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que vos identificais com 

o faminto, o preso, o doente e todo 
irmão sem amparo, tende piedade 
de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que pela Palavra da 

Sagrada Escritura nos chamais a 
acolher-vos em nossos irmãos e 
irmãs, tende piedade de nós.

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

ria...
A. Amém. 

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

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

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

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

que tirais o pecado do mundo,/ 
tende piedade de nós./ Vós que 
tirais o pecado do mundo/ aco-
lhei a nossa súplica. Vós que es-
tais à direita do Pai,/ tende pie-
dade de nós.

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

P. OREMOS. Ó Deus, que mos-
trais vosso poder, sobretudo no 
perdão e na misericórdia, der-
ramai sempre em nós a vossa 
graça, para que, caminhando 
ao encontro das vossas pro-
messas, alcancemos os bens 
que nos reservais. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 974-977).

1ª Leitura: Am 6,1a.4-7
L. Leitura da Profecia de Amós.
Assim diz o Senhor todo-poderoso: 

Ai dos que vivem despreocupada-
mente em Sião, os que se sentem 
seguros nas alturas de Samaria! 
Os que dormem em camas de 
marfim deitam-se em almofadas, 
comendo cordeiros do rebanho 
e novilhos do seu gado; os que 
cantam ao som das harpas, ou, 
como Davi, dedilham instrumen-
tos musicais; os que bebem vinho 
em taças, e se perfumam com os 
mais finos unguentos e não se 
preocupam com a ruína de José. 
Por isso, eles irão agora para 
o desterro, na primeira fila, e o 
bando dos gozadores será desfei-
to. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 145(146)
S. Bendize, minha alma, e louva ao 

Senhor.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 26º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 25.9.2022

- Quem não convive com todos, especialmente com os pobres, se exclui do convívio com Deus
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
- Dia Nac. da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes” (Js 1.9)
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A. Bendize, minha alma, e louva 
ao Senhor. 

S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* 
faz justiça aos que são oprimidos; 
- ele dá alimento aos famintos,* é 
o Senhor quem liberta os cativos. 

2. - O Senhor abre os olhos aos 
cegos,* o Senhor faz erguer-se o 
caído; - o Senhor ama aquele que 
é justo.* É o Senhor quem protege 
o estrangeiro. 

3. - Ele ampara a viúva e o órfão 
* mas confunde os caminhos dos 
maus. = O Senhor reinará para 
sempre!+ Ó Sião, o teu Deus rei-
nará * para sempre e por todos os 
séculos. 

2ª Leitura: 1Tm 6,11-16
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo a Timóteo. 
Tu que és um homem de Deus, 

foge das coisas perversas, pro-
cura a justiça, a piedade, a fé, 
o amor, a firmeza, a mansidão. 
Combate o bom combate da fé, 
conquista a vida eterna, para a 
qual foste chamado e pela qual 
fizeste tua nobre profissão de fé 
diante de muitas testemunhas. 
Diante de Deus, que dá a vida 
a todas as coisas, e de Cristo 
Jesus, que deu o bom testemu-
nho da verdade perante Pôncio 
Pilatos, eu te ordeno: guarda o 
teu mandato íntegro e sem man-
cha até a manifestação gloriosa 
de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Esta manifestação será feita no 
tempo oportuno pelo bendito e 
único Soberano, o Rei dos reis 
e Senhor dos senhores, o único 
que possui a imortalidade e que 
habita numa luz inacessível, que 
nenhum homem viu, nem pode 
ver. A ele, honra e poder eterno. 
Amém. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 16,19-31 
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, 

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

L. Jesus Cristo, sendo rico, se fez 
pobre, por amor; para que sua po-
breza nos, assim, enriquecesse.

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 disse aos 

fariseus: “Havia um homem rico, 
que se vestia com roupas finas e 
elegantes e fazia festas esplên-
didas todos os dias. Um pobre, 
chamado Lázaro, cheio de feridas, 
estava no chão à porta do rico. 
Ele queria matar a fome com as 
sobras que caíam da mesa do rico. 
E, além disso, vinham os cachor-
ros lamber suas feridas. Quando o 
pobre morreu, os anjos levaram-
-no para junto de Abraão. Morreu 
também o rico e foi enterrado. 
Na região dos mortos, no meio 
dos tormentos, o rico levantou os 
olhos e viu de longe a Abraão, com 
Lázaro ao seu lado. Então gritou: 
‘Pai Abraão, tem piedade de mim! 
Manda Lázaro molhar a ponta do 
dedo para me refrescar a língua, 
porque sofro muito nestas cha-
mas’. Mas Abraão respondeu: ‘Fi-
lho, lembra-te que tu recebeste teus 
bens durante a vida e Lázaro, por 
sua vez, os males. Agora, porém, 
ele encontra aqui consolo e tu és 
atormentado. E, além disso, há um 
grande abismo entre nós: por mais 
que alguém desejasse, não pode-
ria passar daqui para junto de vós, 
e nem os daí poderiam atravessar 
até nós’. O rico insistiu: ‘Pai, eu 
te suplico, manda Lázaro à casa 
do meu pai, porque eu tenho cin-
co irmãos. Manda preveni-los, 
para que não venham também eles 
para este lugar de tormento’. Mas 
Abraão respondeu: ‘Eles têm Moi-
sés e os Profetas, que os escutem!’ 
O rico insistiu: ‘Não, Pai Abraão, 
mas se um dos mortos for até eles, 
certamente vão se converter’. Mas 
Abraão lhe disse: ‘Se não escu-
tam a Moisés, nem aos Profetas, 
eles não acreditarão, mesmo que 
alguém ressuscite dos mortos’”. - 
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. Pela intercessão de Maria, que 

guardava no coração o que se pas-
sava com seu Filho Jesus, apresen-
temos nossas preces a Deus Pai. 
Conscientes de que precisamos 
abrir o coração aos outros, espe-
cialmente aos pobres, para abri-lo 
em oração a Deus, apresentemos-
-lhe nossas preces e digamos: 

A. Por Maria, Mãe da reconcilia-
ção, ouvi-nos, Senhor.

1. Para que a ação evangelizadora 
e de promoção humana da Igreja 
ajude a tornar a sociedade justa e 
solidária, nós vos pedimos:

2. Para conhecermos sempre mais 
a vossa Palavra transformadora e 
irradiá-la em todos os ambientes 
da atividade humana, nós vos pe-
dimos:

3. Para que, observando vossa Pa-
lavra, possamos ser solidários 
com os pobres e promover sua 
inclusão social, nós vos pedimos:

4. Para cultivarmos estilo de vida 
simples, pobre, desprendido e de 
total confiança em vós, nós vos 
pedimos:

5. Para que as eleições no próximo 
domingo sejam expressão con-
firmada de democracia, de com-
promisso com o bem comum, de 
participação e civilidade, nós vos 
pedimos:

6. Para que a Romaria da Salette, 
neste domingo, e a de Fátima dia 



09, no contexto da sinodalidade, 
nos ajudem a caminhar sempre 
mais juntos, nós vos pedimos:

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

porque nos dirigis vossa Palavra 
para nos conduzir até vós. Dai-
-nos a graça de seguir em tudo o 
que por ela nos ensinais. Por Cris-
to, Nosso Senhor!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 465) 1. Se meu irmão me 

estende a mão e pede um pouco 
de meu pão; e eu não respondo 
ou digo “não” errei de rumo e 
direção. Nesta mesa de perdão o 
pão e o vinho elevarei e pensan-
do em meu irmão, o meu Senhor 
receberei.

Ref. Quero ver no meu irmão a 
imagem dele, meu irmão que 
até nem tem o necessário pra ter 
paz. Quero ser pro meu irmão a 
resposta dele, eu que vivo mais 
feliz e às vezes tenho até demais.

2. O Corpo e Sangue do Senhor: 
o corpo e sangue de um irmão. 
O mesmo Pai e o mesmo amor: 
o mesmo rumo e direção. Nesta 
mesa do Senhor sou responsável 
pela paz de quem no riso e na 
dor comigo vai buscar o Pai.

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 de misericórdia, que 
esta oferenda vos seja agra-
dável e possa abrir para nós a 
fonte de toda bênção. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística 
Div. Circunstâncias IV

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

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso filho, Jesus 
Cristo, nosso Senhor e reden-
tor. Ele sempre se mostrou cheio 

de misericórdia pelos pequenos 
e pobres, pelos doentes e peca-
dores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou 
ao mundo que sois Pai e cuidais 
de todos como filhos e filhas. Por 
essa razão, com todos os anjos e 
santos, nos vos louvamos e bendi-
zemos, e proclamamos o hino de 
vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

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

P. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os 
assistir 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 entre 
nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

P. Na véspera de sua paixão, du-
rante a última ceia, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da 
ceia, ele, tomando o cálice em 
suas mãos, deu graças novamen-
te e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE 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. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso filho, 
nosso salvador, que pela paixão e 
morte de cruz fizestes entrar na gló-
ria 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 con-
cedei que, pela força do Espírito 
do vosso amor, sejamos contados, 
agora e por toda a eternidade, en-
tre 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 
(...), o nosso bispo (...), 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 neces-
sidades e os sofrimentos dos nos-
sos irmãos e irmãs; inspirai-nos 
palavras e ações para confortar os 
desanimados e oprimidos; fazei 
que, a exemplo de Cristo e seguin-
do o seu mandamento, nos empe-
nhemos 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 (...), 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, che-
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garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada virgem Maria, com 
os apóstolos e mártires (santo do 
dia ou padroeiro) e todos os san-
tos, vos louvaremos e glorificare-
mos, 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 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 aquiNa 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. Ó Deus, que a co-
munhão nesta Eucaristia renove 
a nossa vida para que, partici-
pando da paixão de Cristo nes-
te mistério, e anunciando a sua 
morte, sejamos herdeiros da sua 
glória. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A distância física entre o 
rico e o pobre do evangelho era 
apenas uma porta. Mas a distân-
cia entre a situação de um e de 
outro era um abismo imenso. À 
luz da Palavra de Deus, em desta-
que neste Dia Nacional da Bíblia, 
vamos promover a inclusão social 
do irmão que precisa e espera nos-
so gesto de amor.

A. A. (Nº 413) Bendita, bendita, 
bendita a Palavra do Senhor. 
Bendito, bendito, bendito quem 
a vive com amor.

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

ram, vos enriqueça, com seus dons; 
Ele vos salve, proteja e conduza, 
para que, livres de todo mal, perse-
vereis em seu amor. E que vos aben-
çoe Deus onipotente e compassivo: 
Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus.
 

71ª Romaria de Fátima 
09/10/2022 

Tema: Maria, Mãe da unidade, nos 
ensina a caminhar juntos.

Lema: “Tua saudação me trouxe 
alegria!” (Cf. Lc 1,39-45).

Novena: de 30/9 a 08/10; Roma-
ria da Criança: dia 08, às 09h30. 
Programação diária: missa, às 
07h (menos domingo, 08h), 14h 
(com terço), 18h (com terço), 
20h (com procissão). Todos os 
dias, das 14h até o final da missa 
da noite, confissões. 

Intenções: - Para que Maria, Mãe 
da unidade, nos ajude a viver e 
irradiar a concórdia e a paz em 
nossas famílias, em nossas comu-

nidades e na sociedade, superando 
as polarizações. 

- Para que Nossa Senhora nos con-
ceda e auxilie a transmitir a todos 
a mesma alegria que deu a Isabel 
ao visitá-la.

- Para que Maria, Senhora da Saú-
de, interceda por nossos doentes, a 
fim de que possam unir seus sofri-
mentos a Cristo e recebam o cui-
dado generoso da família, da co-
munidade e do sistema de saúde.

Lembretes: 
- Segunda-feira, 08h30, reunião da 

Comissão Dioc. dos Ministros no 
Centro Dioc.; 14h, reunião do Colé-
gio de Consultores no mesmo local. 

- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Past. de São Valentim em 
Erval Grande.

- Quinta-feira – 108º Dia Mun-
dial do Migrante e do Refugia-
do - 08h30, reunião dos padres 
da Área Past. de Erexim, na sede 
par. N. Sra. da Salette.

- sexta-feira, início da novena da 
Romaria de N. Sra. do Rosário 
de Fátima.

- De sábado até o dia 07 – Semana 
Nacional da Vida. 

- Domingo - 27º do TC-C – 1º tur-
no das eleições no Brasil; 10h, 
crismas na igreja S. Francisco de 
Assis, sede par. de Mariano Moro.

Leituras da Semana:
Dia 26, 2ªf, S. Cosme e S. Da-

mião: Jó 1,6-22; Sl 16(17); Lc 
9,46-50; Dia 27, 3ªf, S. Vicente 
de Paulo: Jó 3,1-3.11.17-20.23; 
Sl 87(88); Lc 9,51-16; Dia 28, 
4ªf, S. Venceslau e S. Lourenço 
Ruiz e comps.: Jó 9,1-12.14-
16; Sl 87(88); Lc 9,57-62; Dia 
29, 5ªf, S. Miguel, S. Gabriel e 
S. Rafael: Dn 7,9-10.13-14 ou 
Ap 12,7-12a; Sl 137(138); Jo 
1,47-51; Dia 30, 6ªf, São Jerô-
nimo: Jó 38,1.12-21;40,3-5; l 
138(139); Lc 10,13-16; Outubro 
- Dia 1º, sáb., Sta. Teresinha do 
Menino Jesus: Jó 42,1-3.5-6.12-
16; Sl 118(119); Mc 10,17-24; 
Dia 02, dom.: Hab 1,2-3;2,2-4; 
Sl 94(95); 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 
17,5-10 (Fé humilde).


