
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 27º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 02.10.2022

- A força da fé na vida e na missão dos discípulos missionários de Cristo  
- Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário: A Igreja é missão - “Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
- Novena da 71ª Romaria de Fátima: Maria, Mãe da unidade, nos ensina a caminhar juntos             
   – “A tua saudação me trouxe alegria” (Cfe. Lc 1,39-45)
Cor litúrgica: VERDE          Ano 44 - Nº 2596          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS 
INICIAIS

No início do 
Mês das Mis-
sões do Ano 
Jubilar Missio-
nário e da no-
vena de nossa 

71ª Romaria a N. Sra de Fátima, 
participamos da celebração litúr-
gica dominical, renovando nossa 
fé para sermos autênticas teste-
munhas de Cristo e realizarmos 
a missão recebida no Batismo. 
Rezamos pelas vocações, pelo 
respeito e promoção da vida, pe-
los nascituros e pelo compromisso 
de participação responsável nas 
eleições gerais em nosso País e de 
respeitar o seu resultado. 

(... primeiro domingo do mês, oração 
pelas vocações e dia da partilha / 
até sexta-feira, semana nacional 
da vida, culminando com o Dia do 
Nascituro, sábado / Primeiro turno 
das eleições gerais no Brasil/ São 
Francisco de Assis, terça-feira / 
No dia 02/10, memória litúrgica 
dos Santos Anjos da Guarda, omi-
tida por ser domingo).

A. (Nº 932) 1. Primeira cristã, 
Maria da luz, /sabias, ó Mãe, 
amar teu Jesus. Primeira cristã, 
Maria do amor, /soubeste seguir 
teu filho Jesus.

Ref. Nossa Senhora das milhões de 
luzes / que meu povo acende pra te 
louvar. Iluminada, iluminadora, / 
inspiradora de quem quer amar. 
/:E andar com Jesus, / E andar 
com Jesus.:/

2. Primeira cristã, Maria do lar, / en-
sinas, ó Mãe, teu jeito de amar. Pri-
meira cristã, Maria da paz, / ensi-
nas, ó Mãe, como é que Deus faz.

3. Primeira cristã, sempre a medi-
tar, / vivias em Deus, sabias orar. 

Primeira cristã, fiel a Jesus, / por 
todo o lugar, na luz e na cruz.

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

A. Amém.
P. A misericórdia infinita de Deus 

Pai, a ternura consoladora de Jesus 
Cristo e a chama do amor do Espí-
rito 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 chamais e enviais 

a anunciar vossa Palavra de vida a 
todos os povos, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos pedis o serviço 

humilde e gratuito a todos, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos dais o tempo espe-

cial das romarias para renovação 
de nossa vida familiar e comunitá-
ria, tende piedade de nós.

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

de todas as coisas...
A. Amém. 

Glória
S. (Nº 721) Glória a Deus nas alturas! 
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! Gló-

ria 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 comu-
nhão!

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que nos conce-
deis no vosso imenso amor de 
Pai mais do que merecemos e 
pedimos, derramai sobre nós a 
vossa misericórdia, perdoando 
o que nos pesa na consciência 
e dando-nos mais do que ousa-
mos pedir. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 27º DTC-C, p. 978-980).

2ª Leitura: 2Tm 1,6-8.13-14 
O justo viverá por sua fé.
Leitura da Profecia de Habacuc. 
Senhor, até quando clamarei, sem 

me atenderes?  Até quando devo 
gritar a ti: “Violência!”, sem me 
socorreres? Por que me fazes ver 
iniquidades, quando tu mesmo 
vês a maldade? Destruições e pre-
potência estão à minha frente; 
reina a discussão, surge a discór-
dia. Respondeu-me o Senhor, di-
zendo: “Escreve esta visão, esten-
de seus dizeres sobre tábuas, para 
que possa ser lida com facilidade. 
A visão refere-se a um prazo de-
finido, mas tende para um desfe-
cho, e não falhará; se demorar, 
espera, pois ela virá com certeza, 
e não tardará. Quem não é corre-
to, vai morrer, mas o justo viverá 
por sua fé”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 94(95)
S. Não fecheis o coração; ouvi vos-

so Deus! 
A. Não fecheis o coração; ouvi 

vosso Deus! (bis)
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria 

no Senhor,* aclamemos o Rochedo 
que nos salva! - Ao seu encontro 
caminhemos com louvores,* e com 
cantos de alegria o celebremos!

2. - Vinde adoremos e prostremo-
-nos por terra,* e ajoelhemos ante 
o Deus que nos criou! = Porque ele 
é o nosso Deus, nosso Pastor,+ e 
nós somos o seu povo e seu reba-
nho,* as ovelhas que conduz com 
sua mão. 

3. - Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
* “Não fecheis os corações como 
em Meriba, = como em Massa, no 
deserto, aquele dia,+ em que ou-
trora vossos pais me provocaram,* 
apesar de terem visto as minhas 
obras”. 

2ª Leitura: 2Tm 1,6-8.13-14
Não te envergonhes de dar testemu-

nho de Nosso Senhor.
L. Segunda Carta de São Paulo a 

Timóteo.
Caríssimo: Exorto-te a reavivar a 

chama do dom de Deus que rece-
beste pela imposição das minhas 
mãos. Pois Deus não nos deu um 
espírito de timidez, mas de forta-
leza, de amor e sobriedade. Não 
te envergonhes do testemunho de 
Nosso Senhor nem de mim, seu 
prisioneiro, mas sofre comigo 
pelo Evangelho, fortificado pelo 
poder de Deus. Usa um compên-
dio das palavras sadias que de 
mim ouviste em matéria de fé e de 
amor em Cristo Jesus. Guarda o 
precioso depósito, com a ajuda do 
Espírito Santo que habita em nós. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 17,5-10
A. (Nº 749) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. A Palavra do Senhor permanece 

para sempre; e esta é a Palavra que 
vos foi anunciada. 

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! 
Se vós tivésseis fé.
P. Naquele tempo, os apóstolos dis-

seram ao Senhor: “Aumenta a nos-
sa fé!” O Senhor respondeu: “Se 
vós tivésseis fé, mesmo pequena 
como um grão de mostarda, po-
deríeis dizer a esta amoreira: ‘Ar-
ranca-te daqui e planta-te no mar’, 
e ela vos obedeceria. Se algum de 
vós tem um empregado que traba-
lha a terra ou cuida dos animais, 
por acaso vai dizer-lhe, quando 
ele volta do campo: ‘Vem depressa 
para a mesa?’ Pelo contrário, não 
vai dizer ao empregado: ‘Prepara-
-me o jantar, cinge-te e serve-me, 
enquanto eu como e bebo; depois 
disso tu poderás comer e beber?’ 
Será que vai agradecer ao empre-
gado, porque fez o que lhe havia 
mandado? Assim também vós: 
quando tiverdes feito tudo o que 
vos mandaram, dizei: ‘Somos ser-
vos inúteis; fizemos o que devíamos 
fazer’”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. Com a especial motivação do Mês 
das Missões, da novena de nossa 
Romaria diocesana de N. Sra. de 
Fátima, apresentemos a Deus nos-
sas preces. 

A. (Nº 893) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor.

L. 1. Para que este Mês Missioná-
rio nos ajude a fortalecer nossa fé 
e a partir dela nosso compromisso 
com a missão da Igreja em todo o 
mundo, nós vos pedimos, ó Deus: 

2. Para que o dom da vida seja pre-
servado e promovido desde a con-
cepção até o seu fim natural, nós 
vos pedimos, ó Deus:

3. Para que as eleições no Brasil 
transcorram com tranquilidade 
e tenham seu resultado acolhido 
com o compromisso de todos de 
trabalhar pelo bem do país, nós 
vos pedimos, ó Deus:

4. Para que Maria, Mãe da unida-
de, nos ajude a viver e irradiar a 
concórdia e a paz em nossas famí-
lias, em nossas comunidades e na 

sociedade, superando as polariza-
ções, nós vos pedimos, ó Deus: 

5.  Para que Nossa Senhora de Fáti-
ma nos conceda e auxilie a trans-
mitir a todos a mesma alegria que 
deu a Isabel ao visitá-la, nós vos 
pedimos, ó Deus:

6. 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 cuida-
do generoso da família, da comu-
nidade e do sistema de saúde, nós 
vos pedimos, ó Deus:

7. (...).
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 897) Ref. De graça, Senhor, 

os dons nós recebemos /:e em 
honra de Maria, a vós apresen-
tamos.:/

1. Bendito, Senhor Deus, do uni-
verso Criador, pelos frutos da 
terra, bendigamos ao Senhor!

2. Bendito, Senhor Deus, do uni-
verso Criador, pelo pão da nutri-
ção, bendigamos ao Senhor!

3. Bendito, Senhor Deus, do uni-
verso Criador, pelo vinho da ale-
gria, bendigamos ao Senhor!

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

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

P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedi-
mos, o sacrifício que instituístes 
e, pelos mistérios que celebra-
mos em vossa honra, completai 
a santificação dos que salvastes. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 



Oração Eucarística
- Diversas Circunstâncias II – 

Deus conduz sua Igreja p/ cami-
nho da salvação
(Missal, p. 848)

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, criador do mundo 
e fonte da vida. Nunca abandonais 
a obra da vossa sabedoria, agindo 
sempre no meio de nós. Com vos-
so braço poderoso, guiastes pelo 
deserto o vosso povo de Israel. 
Hoje, com a luz e a força do Espí-
rito Santo, acompanhais sempre a 
vossa Igreja, peregrina neste mun-
do; e por Jesus Cristo, vosso Filho, 
a acompanhais pelos caminhos da 
história até a felicidade perfeita em 
vosso reino. Por esta razão, tam-
bém nós, com os anjos e santos, 
proclamamos a vossa glória, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

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

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

P. Na verdade, vós sois santo digno 
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 Sangue 
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 ENTREGUE POR VÓS. 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. 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 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, entre 
os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.

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

P. Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa 
mesa. Em comunhão com o nosso 
papa (...) e o nosso bispo (...) com 
todos os bispos, presbíteros, diá-
conos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e ale-
gria e caminhar com fé e esperança 
pelas estradas da vida. 

A. Tornai viva nossa fé, nossa es-
perança!

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

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

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

chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada virgem Maria, 
com São José seu esposo, com os 
apóstolos e mártires (santo do dia 
ou padroeiro) e todos os santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

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

A. Amém!

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

Comunhão
A. (Nº 885) /:Mãe, acreditaste! 

Mãe, tu és feliz!/ Fé em Deus pro-
clamaste, todo o povo te bendiz!:/

1. Neste encontro que fazemos/ 
com o Cristo Salvador, renova-
mos a esperança,/ renovamos o 
amor.

2. A Palavra é alimento,/ nos vi-
gora na missão./ Pão da vida é o 
sustento,/ manancial de salvação.

3. Recebemos nova força,/ pro-
fessando nossa fé./ Com a boca 
proclamamos/ as verdades que 
Deus quer. 

4. Encontramos Jesus Cristo/ no 
caminho, junto à cruz;/ e, com 
fé, o vislumbramos/ na manhã 
da nova luz. 

5. Com a vida anunciamos/ que 
Jesus é o Salvador, mestre, sábio 
da verdade,/ é o único Senhor. .  
6. Neste mundo, de mãos dadas,/ 
solidários com o irmão, cami-
nhamos lado a lado,/ rumo ao 
céu, em comunhão.

P. OREMOS. Possamos, ó Deus 
onipotente, saciar-nos do pão 
celeste e inebriar-nos do vi-
nho sagrado, para que sejamos 
transformados naquele que 
agora recebemos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Com a proteção da Virgem 
Maria e a graça de Deus, pode-
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remos viver nosso compromisso 
missionário de anunciar e testemu-
nhar que Cristo vive nos desafios 
do mundo de hoje. 

A. (Nº 888) Ref. Que a graça de 
Deus / cresça em nós sem cessar 
E de Ti, nosso Pai, / venha o Es-
pírito Santo de amor Pra gerar e 
formar Cristo em nós!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus guie sempre vossos passos 

com a luz de sua Palavra; conserve 
viva a chama da fé que recebestes 
no batismo; vos mantenha fiéis e 
humildes no serviço aos irmãos. E 
que vos abençoe Deus onipoten-
te e eterno, 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. 

Novena da Romaria: 07, missa; 
14h, terço, missa e confissões; 
18h, terço e missa; 20h, procis-
são da Catedral ao Sant. e mis-
sa campal - confissões; quin-
ta-feira, dia da partilha (coleta 
de alimentos a serem doados a 
famílias necessitadas); sábado, 
procissão luminosa, convite es-
pecial aos ex-seminaristas.

Para as crianças (até 09 anos): 
espaço próprio todas as noites na 
sala atrás do Santuário; romaria 
da criança: sáb., 08/10, 09h30, 
procissão da Praça Jayme Lago 
(Bombeiros) ao Santuário, com 
missa. Levar: fraldas, roupa para 
crianças, algum brinquedo, doces 
ou bolachas, para serem doados a 
crianças pobres. Dia da Romaria 
(09/10): - Missas no Santuário: 
06h30, 08h, 12h30, 18h. Na Cate-
dral: 08h e 18h. Procissão e mis-
sa campal: 09h; adoração, terço, 
bênção com o Santíssimo, da saú-
de e dos objetos religiosos, 14h.

Ministros: Presença do maior nú-
mero possível para servir a sagra-
da comunhão em todas as tardes 
e noites da novena e no dia da 
romaria. 

‘Ave Maria’ nas Rádios – durante 
a novena, às 18h, com reflexão 

sobre o enfoque de cada dia. / 
Romaria em Rádio e Internet: 
programação, informações, pe-
las redes sociais do Santuário e 
Paróquias; pelo site: www.dio-
cesedeerexim.org.br Missas, pela 
Rádio Virtual FM 104.7, pela Di-
fusão AM 650 e pela Aratiba AM 
900 e seus sites, bem como de 
outras, rádios-web, especialmen-
te no dia da Romaria. 

Lembretes:
- Até sexta-feira, Semana Nacio-

nal da Vida.
- Segunda-feira, às 08h30, reu-

nião com os representantes do 
Apostolado da Oração no Centro 
Diocesano.

- Sábado – Dia do Nascituro.
- Domingo, 28º do TC-C – 71ª 

Romaria Diocesana de N. Sra. 
de Fátima.

 
Leituras da semana:

Dia 03, 2ªf, Santos André de So-
veral, Ambrósio Francisco, pres-
bíteros e seus companheiros, 
mártires: Gl 1,6-12; Sl 110(111); 
Lc 10,25-37; Dia 04, 3ªf, S. Fran-
cisco de Assis: Gl 1,13-24; Sl 
138(139); Lc 10,38-42; Dia 05, 
4ªf, S. Benedito, o Negro e Sta. 
Faustina Kowalska: Gl 2,1-2.7-
14; Sl 116(117); Lc 11,1-4; Dia 
06, 5ªf, S. Bruno: Gl 3,1-5; Lc 
1,69-70.71-72.73 e 75(R.cf. 68); 
Lc 11,5-13; Dia 07, 6ªf, N. Sra. 
do Rosário: At 1,12-14; Lc 1,46-
47.48-49.50-51.52-53.54-55(R.
cf. 54b); Lc 1,26-38; Dia 08, 
sáb.: Gl 3,22-29; Sl 104(105); 
Lc 11,27-28; Dia 09, Dom., 28º 
TC-C: 2Rs 5,14-17; Sl 97(98); 
2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19; (Cura 
de dez leprosos).   

Oração do Mês
Missionário 2022 

- Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
ajudai-nos a viver este Ano Jubi-
lar Missionário, a assumir e a re-
vigorar nossa vocação cristã de 
discípulos missionários, sendo 
Igreja sinodal em estado perma-
nente de missão até os confins 
do mundo. Pela força do Espírito 
Santo e a exemplo da bem-aven-

turada Pauline Jaricot, sejamos 
vossas testemunhas, no anún-
cio, na oração, na ajuda mate-
rial e na doação da própria vida, 
principalmente nos ambientes 
humanos, culturais, religiosos 
e geográficos, ainda alheios ao 
Evangelho. Maria, Rainha das 
Missões, rogai por nós!

Mês das Missões 
no Ano Jubilar Missionário

Tema: A Igreja é missão - Lema: 
“Sereis minhas testemunhas” 
(At 1,8)

Animados pelo Ano Jubilar Mis-
sionário, a Campanha Missionária 
2022 apresenta o tema “A Igreja é 
missão”, cuja inspiração bíblica é 
“Sereis minhas testemunhas” (At 
1,8). Este tema e lema concluem 
o caminho de três anos onde des-
tacamos a natureza missionária da 
Igreja que não se reduz a uma di-
mensão ou em atividades.  

 Um dos testemunhos missionários 
é da bem-aventurada Pauline Ma-
rie Jaricot, nascida em Lyon em 
22 de julho de 1799. Ela fundou 
a obra da Propagação da Fé em 3 
de maio de 1822, dando origem 
às Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) como rede mundial de 
oração e solidariedade a serviço 
do Papa e das Igrejas locais. Des-
de os primeiros anos da obra, o 
desejo era claro: apoiar todos os 
missionários necessitados de aju-
da espiritual e material.

  O mês missionário nos convida a 
gestos concretos de solidariedade. 
Em todas as Igrejas do mundo rea-
liza-se, no penúltimo sábado e do-
mingo de outubro (22 e 23) a cole-
ta missionária, destinada de forma 
integral para a missão universal. 
(Da apresentação da Campanha 
Missionária no site das Pontifí-
cias Obras Missionárias – POM)

O Brasil é marcado por roma-
rias, mais antigas ou mais recen-
tes, locais, regionais ou nacionais. 
Todas as Dioceses do Rio Grande 
do Sul têm sua romaria. Nossa 
região vive 3, a Na. Sra. da Sta. 
Cruz (35ª),  a Na. Sra. de Fátima 
(71ª) e a Na. Sra. da Salette (87ª).



Vivendo a gra-
ça de nossa 
Romaria anual 
a N. Sra. de 
Fátima, no 
Mês das Mis-
sões no Ano 
Jubilar Mis-

sionário, agradecidos, louvamos 
a Deus porque nos socorre em 
nossos sofrimentos. Confiantes, 
lhe pedimos que renove sua aju-
da para nós e para os que passam 
por provações maiores, especial-
mente por causa de doença, no 
compromisso de sermos solidá-
rios com eles. Pedimos a Maria, 
Mãe da unidade, que nos ajude a 
caminharmos juntos e nos conce-
da a alegria que deu a Isabel na 
visita que lhe fez.

(Solenidade de N. Sra. Aparecida, 
padroeira do Brasil, segunda-
-feira / Dia do Nascituro, neste 
sábado / Cursilho Adulto Mascu-
lino, de sexta-feira a domingo, em 
Marcelino Ramos / ...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 887) 1. Apareceu aos pas-

torinhos, numa gruta da Iria,/ 
sobre uma azinheira, nossa 
mãe, virgem Maria./ O rosário 
em suas mãos e envolvida por 
um manto, uma imagem lumi-
nosa de beleza e de encanto.

Ref. /:Ó mãe de Fátima, rogai por 
nós! Que em todas as famílias 
reinem o amor e a paz!:/

2. “Não tenham medo, Deus pro-
tege, é mais forte que a maldade. 
Não reneguem sua fé e terão fe-
licidade. Conversão e sacrifício, 
penitência e oração e consagrem 
as famílias ao Sagrado Coração.”

3. “A violência e a guerra devem 
logo acabar. Rezem pela paz no 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 28º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 09.10.2022
- Cultivar a gratidão pelo que se recebe de Deus e dos irmãos e irmãs
- Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário: A Igreja é missão - “Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
- 71ª Romaria de Fátima: Maria, Mãe da unidade, nos ensina a caminhar juntos – “A tua saudação 
me trouxe alegria” (Cfe. Lc 1,39-45)
Cor litúrgica: VERDE             Ano 44 - Nº 2597             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

mundo e a alegria vai voltar. Nes-
ta vida, permaneçam bem unidos 
ao bom Deus e com Ele vivere-
mos para sempre lá nos céus!”

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

A. Amém.
P. Que a alegria de Deus Pai de 

bondade, a graça de Jesus Cristo 
que acolhe e cura a quem recorre 
a Ele, a luz do Espírito Santo que 
conduz a Igreja em sua missão, 
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. ...
S. (Nº 693) Senhor, que sois o ungi-

do do Pai e por vosso sangue nos 
libertastes do pecado, tende pie-
dade de nós.

A. Kyrie eleison.
S. Cristo, que curais as feridas da 

alma e dais aos que sofrem o óleo 
da alegria, tende piedade de nós.

A. Christe eleison.
S. Senhor, que fizestes de nós o 

novo e definitivo povo sacerdotal, 
tende piedade de nós. 

A. Kyrie eleison.
P. Deus onipotente e bondoso...
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, sempre 
nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos 
sempre atentos ao bem que de-
vemos fazer. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
1ª Leitura: 2 Reis 5,14-17

Naamã voltou para junto do ho-
mem de Deus, e fez sua profissão 
de fé.

Leitura do Segundo Livro dos Reis.
Naqueles dias, Naamã, o sírio, des-

ceu e mergulhou sete vezes no 
Jordão, conforme o homem de 
Deus tinha mandado, e sua carne 
tornou-se semelhante à de uma 
criancinha, e ele ficou purificado. 
Em seguida, voltou com toda a sua 
comitiva para junto do homem de 
Deus. Ao chegar, apresentou-se 
diante dele e disse: “Agora estou 
convencido de que não há outro 
Deus em toda a terra, senão o que 
há em Israel! Por favor, aceita 
um presente de mim, teu servo”. 
Eliseu respondeu: “Pela vida do 
Senhor, a quem sirvo, nada acei-
tarei”. E, por mais que Naamã 
insistisse, ficou firme na recusa. 
Naamã disse então: “Seja como 
queres. Mas permite que teu ser-



vo leve daqui a terra que dois ju-
mentos podem carregar. Pois teu 
servo já não oferecerá holocausto 
ou sacrifício a outros deuses, mas 
somente ao Senhor”. Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor fez conhecer a salva-

ção e às nações revelou sua jus-
tiça.

A. O Senhor fez conhecer a sal-
vação e às nações revelou sua 
justiça.

S. 1 - Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, porque Ele fez prodí-
gios! Sua mão e o seu braço forte 
e santo alcançaram-lhe a vitória.

2. - O Senhor fez conhecer a sal-
vação e, às nações, sua justiça; 
recordou o seu amor sempre fiel 
pela casa de Israel.

3. - Os confins do universo contem-
plaram a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, alegrai-vos e exultai!

2ª Leitura: 2Tm 2,8-13
Se com Cristo ficarmos firmes, com 

ele reinaremos.
Leitura da Segunda Carta de São 

Paulo a Timóteo.
Caríssimo, lembra-te de Jesus 

Cristo, da descendência de Davi, 
ressuscitado dentre os mortos, se-
gundo o meu evangelho. Por ele 
eu estou sofrendo até às algemas, 
como se eu fosse um malfeitor; 
mas a palavra de Deus não está 
algemada. Por isso suporto qual-
quer coisa pelos eleitos, para que 
eles também alcancem a salvação, 
que está em Cristo Jesus, com a 
glória eterna. Merece fé esta pa-
lavra: se com ele morremos, com 
ele viveremos. Se com ele fica-
mos firmes, com ele reinaremos. 
Se nós o negamos, também ele 
nos negará. Se lhe somos infiéis, 
ele permanece fiel, pois não pode 
negar-se a si mesmo. Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 17,11-19
A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/

S. Em tudo dai graças, pois esta é 
a vontade de Deus para convosco 
em Cristo Jesus!

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.
Não houve quem voltasse para dar 

glória a Deus, a não ser este es-
trangeiro.

P. Aconteceu que, caminhando 
para Jerusalém, Jesus passa-
va entre a Samaria e a Galileia. 
Quando estava para entrar num 
povoado, dez leprosos vieram ao 
seu encontro. Pararam à distância 
e gritaram: “Jesus, Mestre, tem 
compaixão de nós!” Ao vê-los, 
disse: “Ide apresentar-vos aos 
sacerdotes”. Enquanto caminha-
vam, aconteceu que ficaram cura-
dos. Um deles, ao perceber que 
estava curado, voltou glorificando 
a Deus em alta voz; atirou-se aos 
pés de Jesus, com o rosto por terra 
e lhe agradeceu. E este era um sa-
maritano. Então Jesus lhe pergun-
tou: “Não foram dez os curados? 
E os outros nove, onde estão? Não 
houve quem voltasse para dar gló-
ria a Deus, a não ser este estran-
geiro?” E disse-lhe: “Levanta-te 
e vai! Tua fé te salvou”. Palavra 
da Salvação. T. Glória a vós, Se-
nhor.

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. Na comunhão diocesana de ora-

ção neste dia da Romaria e com a 
confiança dos leprosos que pedi-
ram compaixão a Jesus, dirijamos 
nossas preces a Deus Pai. 

A. (Nº 893) Por Maria, escutai 
nossa prece, Senhor.

1. Para que a Igreja, como deseja 
o Papa Francisco, tenha ousadia 
missionária e profética no anún-
cio da alegria do Evangelho a to-
dos os povos, nós vos pedimos, ó 
Deus.

2. Para que os governantes desen-
volvam políticas públicas que 
garantam a todos o acesso ao tra-
tamento da saúde, especialmente 
aos mais pobres, nós vos pedi-
mos, ó Deus.

3. Para que Maria, Mãe da unida-
de, nos ajude a viver e irradiar a 
concórdia e a paz em nossas fa-
mílias, em nossas comunidades e 
na sociedade, superando as polari-
zações, nós vos pedimos, ó Deus: 

4.  Para que Nossa Senhora de Fáti-
ma nos conceda e auxilie a trans-
mitir a todos a mesma alegria que 
deu a Isabel ao visitá-la, nós vos 
pedimos, ó Deus:

5. Para que Maria, Senhora da Saú-
de, interceda por nossos doentes, 
a fim de que possam unir seus 
sofrimentos a Cristo e recebam o 
cuidado generoso da família, da 
comunidade e do sistema de saú-
de, nós vos pedimos, ó Deus:

6. ...
P. ... (Oração do Mês Missionário 

2022)
A. Deus Pai, Filho e Espírito San-

to, ajudai-nos a viver este Ano 
Jubilar Missionário, a assumir e 
a revigorar nossa vocação cris-
tã de discípulos missionários, 
sendo Igreja sinodal em estado 
permanente de missão até os 
confins do mundo. Pela força 
do Espírito Santo e a exemplo 
da bem-aventurada Pauline Ja-
ricot, sejamos vossas testemu-



nhas, no anúncio, na oração, na 
ajuda material e na doação da 
própria vida, principalmente 
nos ambientes humanos, cul-
turais, religiosos e geográficos, 
ainda alheios ao Evangelho. 
Maria, Rainha das Missões, ro-
gai por nós!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 897) Ref. De graça, Senhor, 

o dons nós recebemos /:e em 
honra de Maria, a vós apresen-
tamos.:/

1. Bendito, Senhor Deus, do uni-
verso Criador, pelos frutos da 
terra, bendigamos ao Senhor!

2. Bendito, Senhor Deus, do uni-
verso Criador, pelo pão da nu-
trição, bendigamos ao Senhor!

3. Bendito, Senhor Deus, do uni-
verso Criador, pelo vinho da 
alegria, bendigamos ao Senhor!

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

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

P. Acolhei, ó Deus, com estas 
oferendas, as preces dos vos-
sos fiéis, para que o nosso culto 
filial nos leve à glória do céu. 
Por Cristo, Nosso Senhor.

Oração eucarística
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

(Missal, p. 482)
(Prefácio Maria, Imagem e Mãe da 

Igreja – Missas de N. Sra, p, 141)
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, e na celebração 
da Santa Virgem Maria engrande-
cer-vos com os devidos louvores. 
Acolhendo a vossa Palavra no co-
ração sem mancha, mereceu con-
cebê-lo no seio virginal e, ao dar à 
luz o Fundador, acalentou a Igreja 
que nascia. Recebendo aos pés 
da cruz o testamento da caridade 
divina, assumiu todos os seres 
humanos como filhos e filhas. Ao 
esperar com os Apóstolos o Espí-
rito Santo, unindo suas súplicas às 

preces dos discípulos, tornou-se 
modelo da Igreja orante. Arreba-
tada à glória dos céus, acompanha 
até hoje com amor de mãe a Igreja 
que caminha na terra, guiando-lhe 
os passos para a pátria, até que ve-
nha o dia glorioso do Senhor. Por 
isso, com os Anjos e Santos, pro-
clamamos a vossa glória cantando 
(dizendo) 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, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio perfeito.

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

santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: 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 deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, 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. Todas as vezes que comemos 

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

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

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

P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, N.(o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

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

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

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

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



4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Procuremos confiar sempre 
em Deus em nossas necessidades, 
ser-lhe agradecidos pelos dons 
que nos concede, contando com a 
intercessão de Maria que nos en-
sina a caminhar juntos.

A. (Nº 900) Ref. /:O Senhor fez 
em mim maravilhas, Santo é o 
seu nome!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus confirme os vossos cora-

ções e os fortaleça com sua gra-
ça, para serdes fiéis na oração e 
sinceros no amor fraterno. E que 
vos abençoe Deus todo-poderoso 
e fonte da vida: Pai e Filho e Es-
pírito Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Se-

nhor ressuscitado; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça e quarta-feira, encontro 

presencial com coordenadores 
das dioceses e arquidioceses do 
Regional Sul 3 da CNBB, na 
casa das Irmãs Salesianas em 
Porto Alegre.

- Quarta-feira – Solenidade de 
N. Sra. Aparecida, Padroeira do 
Brasil. 

- De sexta-feira a domingo, Cursi-
lho Adulto Masculino, em Mar-
celino Ramos.

- Sábado, das 13h30 às 17h, en-
contro de formação de agentes da 
Pastoral da Pessoa Idosa na sede 
paroquial N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim, incluindo as 
Paróquias de Barão de Cotegipe 
e Aratiba; 17h, missa com profes-
sores na igreja N. Sra. da Salette, 
Três Vendas, Erechim; 18h, cris-
mas na igreja N. Sra. Aparecida, 
Bairro Bela Vista, Erechim.

- Sábado e domingo, festa do pa-
droeiro São Francisco de Assis, 
na sede paroquial de Mariano 
Moro.

- Domingo - 29º do TC-C - 10h, 
missa e crismas na igreja São 
Francisco de Assis, sede paro-
quial de Mariano Moro; Assem-
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P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor 
nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
A. (Nº 884) /:Bendita és tu, Maria, 

/ Mãe da família e Mãe da Igre-
ja! Que o teu amor nos guarde, / 
nos fortaleça e nos proteja!:/

1. Em nossas dores, nos conforta 
o teu olhar, o nosso grito sempre 
estás a escutar. reconhecemos 
teu amor tão verdadeiro, sem-
pre socorres, com tuas mãos, o 
caminheiro.

2. Que nas famílias haja paz e 
união e todo o dia seja a hora 
do perdão! Que pais e filhos se 
acolham com amor e não se es-
queçam de servirem ao Senhor!

3. Que os teus filhos vivam sua 
vocação no testemunho de en-
trega aos irmãos! Que a Igreja 
busque em ti a esperança de um 
mundo novo, de ternura e segu-
rança!

4. Tua presença é fortaleza na 
missão que se renova em mo-
mentos de oração. Dá-nos a 
graça de seguirmos teu Jesus e 
caminharmos no clarão de sua 
luz.

P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-
roso, nós vos pedimos humil-
demente que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue de 
Cristo, possamos participar da 
vossa vida. Por Cristo, Nosso 
Senhor.

A. Amém.

bleia eletiva do Núcleo Diocesa-
no da Conferência dos Religio-
sos do Brasil, local a definir.

Leituras da semana:
Dia 10, 2ªf: Gl 4,22-24.26-27.31-

5,1; Sl 112(113); Lc 11,29-32; 
Dia 11, 3ªf, S. João XXIII: Gl 
5,1-6; Sl 118(119); Lc 11,37-41; 
Dia 12, 4ªf, N. Sra. da  Conceição 
Aparecida, Padroeira do Brasil: 
Est 5,1b-2.; 7,2b-3; Sl 44(45); 
Ap 12,1.5.13a.15-16ª; Jo 2,1-11; 
Dia 13, 5ªf: Ef 1,1-10; Sl 97(98) 
Lc 11,47-54; Dia 14, 6ªf, S. Ca-
listo I: Ef 1,11-14; Sl 32(33); Lc 
12,1-7; Dia 15, sáb., Sta. Teresa 
de Jesus: Ef 1,15-23; Sl 8,2-3a.
4-5.6-7(R.cf.7); Lc 12,8-12; Dia 
16, Dom.,  29º TC-C: Ex 17,8-
13; Sl 120(121); 2Tm 3,14-4,2; 
Lc 18,1-8; (Juiz iníquo e viúva);

A. (Nº 925) 1. Ó Senhora, ó Vir-
gem de Fátima, mãe do Senhor 
e rainha da paz, volve mais uma 
vez teu olhar, dá-nos força e co-
ragem para caminhar.

Ref. /:Nós te saudamos, tu és 
nossa mãe. Virgem de Fátima, 
vem proteger os teus filhos que 
pedem auxílio. Ó Mãe, vem nos 
atender.:/

2. Como outrora tu apareceste a 
três pastorinhos vestida de luz, 
continua mostrando o caminho e 
nos conduzindo a teu Filho Jesus.

3. O teu grande pedido em Fá-
tima foi de rezarmos o santo 
rosário. A oração é a força de 
todos, alento e consolo no lutar 
diário.

4. Confiamos em tua bondade, no 
grande poder de tua interces-
são. Confiamos com filialidade, 
ó mãe, no teu Filho e em tua 
proteção.

Recursos para a Evangelização: 
Para realizar sua missão, a Igreja 

precisa também de recursos finan-
ceiros, obtidos pelas coletas e pelo 
dízimo, prática da partilha ilumina-
da pela fé, sinal concreto da com-

preensão do sentido de ser comuni-
dade. O Dízimo é a participação de 

todos na caminhada da Igreja.



A perseverança 
nos empreendi-
mentos huma-
nos, na prática 
das virtudes 
cristãs, tam-
bém na oração 
é fundamental 

em nossa vida. Pela constância na 
oração pessoal, familiar e comu-
nitária, encontramos forças para 
vencer as dificuldades, sermos 
solidários com os injustiçados e 
participarmos da missão da Igre-
ja, sendo testemunhas de Cristo 
como nos lembra o Mês das Mis-
sões do Ano Jubilar Missionário.

(...Encontro dos religiosos e reli-
giosas da Diocese, neste domingo 
/ profissionais da saúde pelo dia 
do médico, terça-feira / Cursilho 
adulto feminino, de sexta-feira a 
domingo, em Marcelino Ramos / 
...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 391) Ref. Venha, povo de 

Deus, celebrar / nosso encontro 
de fraternidade. É Jesus, nosso 
Mestre e Senhor, / que nos cha-
ma a viver na unidade!

1. Ó Senhor, nós chegamos felizes, 
a verdade queremos ouvir. Tua 
palavra é luz que ilumina os ca-
minhos que vamos seguir.

2. Educar para a vida a pessoa 
deve ser compromisso cristão. Ó 
Senhor, que a justiça e o amor 
sejam metas da Educação!

3. Nova aurora de vida e esperan-
ça, nós buscamos aqui, ó Senhor. 
Cidadãos com direitos iguais 
pura imagem de Deus, criador!

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

A. Amém.
P. Que a graça de nosso Senhor Je-

sus Cristo, o amor do Pai que aco-
lhe e faz justiça a todos e a luz do 

Espírito Santo que nos guia, 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. ...
P/S. (Nº 693) Senhor, que sois o un-

gido do Pai e por vosso sangue nos 
libertastes do pecado, tende pieda-
de de nós.

A. Kyrie eleison.
P/S. Cristo, que curais as feridas da 

alma e dais aos que sofrem o óleo 
da alegria, tende piedade de nós.

A. Christe eleison.
P/S. Senhor, que fizestes de nós o 

novo e definitivo povo sacerdotal, 
tende piedade de nós. 

A. Kyrie eleison.
P. Deus de poder e clemência...
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 pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 
Vós que tirais o pecado do mun-
do, acolhei a nossa súplica. Vós 
que estais à direita do Pai, ten-
de 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. Deus eterno e todo-
-poderoso, dai-nos a graça de 
estar sempre ao vosso dispor 
e vos servir de todo o coração. 
PNSrJC...

2. LITURGIA DA PALAVRA
 (Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 29º DTC-C, p. 984-986).

1ª Leitura: Ex 17,8-13
E, enquanto  Moisés conservava a 

mão levantada, Israel vencia.
L. Leitura do Livro do Êxodo. 
Naqueles dias, os amalecitas vie-

ram atacar Israel em Rafidim. 
Moisés disse a Josué: “Escolhe 
alguns homens e vai combater 
contra os amalecitas. Amanhã 
estarei, de pé, no alto da colina, 
com a vara de Deus na mão”. 
Josué fez o que Moisés lhe tinha 
mandado e combateu os amaleci-
tas. Moisés, Aarão e Ur subiram 
ao topo da colina. E, enquanto 
Moisés conservava a mão levan-
tada, Israel vencia; quando abai-
xava a mão, vencia Amalec. Ora, 
as mãos de Moisés tornaram-se 
pesadas. Pegando então uma pe-
dra, colocaram-na debaixo dele 
para que se sentasse, e Aarão e 
Ur, um de cada lado sustentavam 
as mãos de Moisés. Assim, suas 
mãos não se fatigaram até ao pôr 
do sol, e Josué derrotou Amalec e 
sua gente a fio de espada. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 120(121)
S. Do Senhor é que me vem o meu 

socorro,* do Senhor que fez o céu 
e fez a terra.

A. Do Senhor é que me vem o meu 
socorro,* do Senhor que fez o 
céu e fez a terra.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 29º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 16.10.2022
- O clamor de quem sofre é acolhido por Deus
- Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário:  A Igreja é missão -  “Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
Cor litúrgica: VERDE      Ano 44 - Nº 2598        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



S. 1. - Eu levanto os meus olhos 
para os montes: * de onde pode 
vir o meu socorro?  - Do Senhor 
é que me vem o meu socorro,* do 
Senhor que fez o céu e fez a terra!

A. Do Senhor é que me vem o meu 
socorro,* do Senhor que fez o 
céu e fez a terra. 

2. - Ele não deixa tropeçarem os 
meus pés,* e não dorme quem te 
guarda e te vigia. - Oh! não! Ele 
não dorme e nem cochila,* aquele 
que é o guarda de Israel!

3. - O Senhor é o teu guarda, o teu 
vigia,* é uma sombra protetora à 
tua direita. - Não vai ferir-te o sol 
durante o dia,* nem a lua através 
de toda a noite. 

4. O Senhor te guardará de todo o 
mal,* ele mesmo vai cuidar da tua 
vida! - Deus te guarda na partida e 
na chegada.* Ele te guarda desde 
agora e para sempre!

2ª Leitura: 2Tm 3,14-4,2
O homem de Deus seja perfeito e 

qualificado para toda boa obra.
L. Leitura da segunda carta de São 

Paulo a Timóteo. 
Caríssimo: Permanece firme na-

quilo que aprendeste e aceitaste 
como verdade; tu sabes de quem 
o aprendeste. Desde a infância 
conheces as Sagradas Escrituras: 
elas têm o poder de te comunicar a 
sabedoria que conduz à salvação 
pela fé em Cristo Jesus. Toda a 
Escritura é inspirada por Deus e 
útil para ensinar, para argumen-
tar, para corrigir e para educar 
na justiça, a fim de que o homem 
de Deus seja perfeito e qualifica-
do para toda boa obra. Diante de 
Deus e de Cristo Jesus, que há de 
vir a julgar os vivos e os mortos, 
e em virtude da sua manifestação 
gloriosa e do seu Reino, eu te peço 
com insistência: proclama a pala-
vra, insiste oportuna e importu-
namente, argumenta, repreende, 
aconselha, com toda a paciência 
e doutrina. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 18,1-8
A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
S. A Palavra de Deus é viva e efi-

caz, em suas ações; penetrando 

os sentimentos, vai ao íntimo dos 
corações.

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! 
Deus fará justiça aos seus escolhi-

dos que gritam por ele. 
P. Naquele tempo, Jesus contou aos 

discípulos uma parábola, para 
mostrar-lhes a necessidade de re-
zar sempre, e nunca desistir, dizen-
do: “Numa cidade havia um juiz 
que não temia a Deus, e não respei-
tava homem algum. Na mesma ci-
dade havia uma viúva, que vinha à 
procura do juiz, pedindo: ‘Faze-me 
justiça contra o meu adversário!’ 
Durante muito tempo, o juiz se re-
cusou. Por fim, ele pensou: ‘Eu não 
temo a Deus, e não respeito homem 
algum. Mas esta viúva já me está 
aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, 
para que ela não venha a agredir-
-me!’” E o Senhor acrescentou: 
“Escutai o que diz este juiz injusto. 
E Deus, não fará justiça aos seus 
escolhidos, que dia e noite gritam 
por ele? Será que vai fazê-los es-
perar? Eu vos digo que Deus lhes 
fará justiça bem depressa. Mas o 
Filho do homem, quando vier, será 
que ainda vai encontrar fé sobre a 
terra?” - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

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

Oração dos fiéis
P. Motivados pela importância da 

constância na oração, apresente-
mos a Deus nossas preces.

A. Ó Deus, socorrei-nos em vossa 
bondade.

L. 1. Para que a Igreja em sua mis-
são evangelizadora conte sempre 
com a oração, o testemunho e au-
xílio de todos, nós vos pedimos: 

2. Para que os missionários e mis-
sionárias perseguidos por causa 
do Evangelho tenham vossa força 
para permanecerem firmes na mis-
são, nós vos pedimos:

3. Para sermos sempre justos em 
nosso pensar e agir, evitando jul-
gamentos e atitudes de preconcei-
to e discriminação, nós vos pedi-
mos:

4. Para que as autoridades, especial-
mente as do Judiciário atuem em 
tudo com justiça, sendo sensíveis 
ao clamor dos excluídos, nós vos 
pedimos:

5. Para buscarmos sempre a sabe-
doria da Vossa Palavra que conduz 
à salvação em vosso Filho Jesus 
Cristo, nós vos pedimos:

6. Por todos os profissionais da saú-
de, a fim de que sua atividade pro-
mova vida saudável para todos, 
nós vos pedimos: 

7. ...
P. Ó Deus nosso Pai, sede benig-

no conosco e concedei-nos vossa 
graça a fim de participarmos ati-
vamente na missão da Igreja de 
anunciar vosso amor a todos os 
povos. Por Cristo, Nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (N 422) Ref. Aceita, Senhor, 

nossos dons. Aceita, Senhor, 
nosso pão. Aceita, Senhor, nos-
so vinho. / Aceita, Senhor, nossa 
gente, sofrida, oprimida, esque-
cida. Aceita esta dor que machu-
ca demais.

1. Aceita, também, nossa fome de 
paz. / Aceita, Senhor, nossa fome 
de amor. Aceita, Senhor, este 



humano calor / dos povos lati-
nos que querem viver sem fome 
e sem medo, num mundo de paz, 
/ na paz da justiça de homens 
iguais. /:Aceita, Senhor, nosso 
Deus, os dons que por certo são 
teus!:/

2. Aceita, também, nossos povos, 
Senhor, / crianças e jovens se-
dentos de amor e todos aqueles 
sem voz e sem vez, / com fome de 
paz e de amor e de pão. Que es-
peram os ventos da renovação, / 
à luz do que disse Jesus, nosso 
irmão! /:Aceita, Senhor, nosso 
Deus os dons que por certo são 
teus!:/

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. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos 
dons servindo-vos com liberdade, 
para que, purificados pela vossa 
graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vos-
sa honra. Por Cristo, Nosso Se-
nhor.

A. Amém.  

Oração eucarística
Diversas Circ. III

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

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

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

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

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

A. O vosso Filho permaneça 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, 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 ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS 

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

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

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

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

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

A. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
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 reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhem-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.

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 
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 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 uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória, agora e para sempre.

A. Amém.



e fonte da vida: Pai e Filho e Espí-
rito Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Se-

nhor ressuscitado; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, 20h, Missa com os 

profissionais de saúde pelo Dia 
do Médico, na Catedral S. José.

- Quarta-feira, 08h30, reunião dos 
padres da Área Past. de Erexim, 
na sede paroquial S. Francisco 
de Assis, Progresso.

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

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

- Sábado, 16h, Crismas na igreja 
N. Sra. do Rosário,  Par. de Ba-
rão de Cotegipe; 18h, Crismas 
na igreja N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim.

23 - 30º DTC-C – Dia Mundial 
das Missões e da Pontifícia Obra 
da Infância Missionária - coleta 
missionária, 09h e 18h, Crismas  
na igreja N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim.

Leituras da semana:
Dia 17, 2ªf, Sto. Inácio de An-

tioquia: Ef  2,1-10; Sl 99(100); 
Lc 12,13-21; Dia 18, 3ªf, S. 
Lucas, Evangelista: 2Tm 4,10-
17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9; 
Dia 19, 4ªf., S. João de Brébeuf 
e Sto. Isaac Jogues, presbíteros 
e seus companheiros, mártires: 
S. Paulo da Cruz: Ef 3,2-12; 
Is 12,2-3.4bcd.5-6(R.cf.3); Lc 
12,39-48; Dia 20, 5ªf: Ef 3,14-
21; Sl 32(33); Lc 12,49-53; Dia 
21, 6ªf: Ef 4,1-6; Sl 23(24); Lc 
12,54-59; Dia 22, sáb, S. João 
Paulo II: Ef 4,7-16; Sl 121(122); 
Lc 13,1-9; Dia 23, Dom. 30º 
TC-C: Eclo 35,15b-17.20-22a; 
Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 
18,9-14 (O fariseu e o publica-
no).

“Sereis minhas testemunhas”
(At 1, 8)

Estas palavras encontram-se no úl-
timo colóquio de Jesus ressuscita-
do com os seus discípulos, antes 
de subir ao Céu, como se descreve 
nos Atos dos Apóstolos: “Rece-
bereis a força do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós, e sereis mi-
nhas testemunhas em Jerusalém, 
por toda a Judeia e Samaria e até 
aos confins do mundo” (1, 8). E 
constituem também o tema do Dia 
Mundial das Missões de 2022, 
que, como sempre, nos ajuda a vi-
ver o fato de a Igreja ser, por sua 
natureza, missionária. ...

3. «Recebereis a força do Espírito 
Santo – Deixar-se sempre fortale-
cer e guiar pelo Espírito

Ao anunciar aos discípulos a missão 
de serem suas testemunhas, Cristo 
ressuscitado prometeu também a 
graça para uma tão grande respon-
sabilidade: Assim começa a era da 
evangelização do mundo por parte 
dos discípulos de Jesus, que antes 
apareciam fracos, medrosos, fecha-
dos. O Espírito Santo fortaleceu-os, 
deu-lhes coragem e sabedoria para 
testemunhar Cristo diante de todos. 
Como «ninguém pode dizer: “Jesus 
é Senhor” senão pelo Espírito San-
to» (1 Cor 12, 3), também nenhum 
cristão poderá dar testemunho ple-
no e genuíno de Cristo Senhor sem 
a inspiração e a ajuda do Espírito  
(Papa Francisco, mensagem para o 
Dia Mundial das Missões de 2022).

 
Oração do Mês Missionário: 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
ajudai-nos a viver este Ano Jubilar 
Missionário, a assumir e a revigo-
rar nossa vocação cristã de discí-
pulos missionários, sendo Igreja 
sinodal em estado permanente de 
missão até os confins do mundo. 
Pela força do Espírito Santo e a 
exemplo da bem-aventurada Pau-
line Jaricot, sejamos vossas teste-
munhas, no anúncio, na oração, na 
ajuda material e na doação da pró-
pria vida, principalmente nos am-
bientes humanos, culturais, reli-
giosos e geográficos, ainda alheios 
ao Evangelho. Maria, Rainha das 
Missões, rogai por nós!
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Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
A. (Nº 481) 1. Caminhando vai 

teu povo que procura a salva-
ção; E com fome sai, buscando 
o alimento do teu pão.

Ref. Senhor, olha teu povo que 
luta para construir, à espera de 
um mundo novo, na fé vamos te 
seguir.

2. Renovando a fé, queremos 
partilhar do teu amor, comun-
gando o pão, sentimos que tu és 
libertador.

3. Quando a noite vem, sabemos 
que tu és a nossa luz; E na dor 
também, contigo carregamos 
nossa cruz.

4. Quando nosso irmão sentir 
ameaçado seu viver, devemos 
lembrar que todos têm direito 
de vencer.

5. Acolhendo em nós teu Corpo 
oferecido no altar, vamos enten-
der que a vida nos é dada para 
amar.

6. Sabe ser feliz quem faz feliz o 
outro seu irmão. Nunca morre-
rá quem crê na vida e na ressur-
reição.

P. OREMOS. Dai-nos, ó Deus, 
colher os frutos da nossa parti-
cipação na eucaristia para que, 
auxiliados pelos bens terrenos, 
possamos conhecer os valores 
eternos. Por Cristo, Nosso Se-
nhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Procuremos erguer sempre 
nossas mãos em oração, como nos 
pede a liturgia de hoje e que nos 
sustenta na missão.

A. (Nº 854) Ref. /:Mostra-me, Se-
nhor, teus caminhos, / eu quero 
em teus caminhos andar!:/

Pois, sozinho, ando perdido pela 
vida, / e me canso de andar.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus confirme os vossos cora-

ções e os fortaleça com sua gra-
ça, para serdes fiéis na oração e 
sinceros no amor fraterno. E que 
vos abençoe Deus todo-poderoso 



Part ic ipando 
da celebração 
litúrgica domi-
nical, bendize-
mos a Deus que 
nos sustenta 
nas provações 
da vida e aco-

lhe a oração a ele dirigida de co-
ração sincero, humilde e solidário 
com todos, especialmente os margi-
nalizados. Neste Dia Mundial das 
Missões e da Pontifícia Obra da 
Infância Missionária, rezamos para 
que a Igreja realize com renovado 
ardor sua missão no mundo e os 
missionários sejam revigorados no 
anúncio da alegria do Evangelho. 

(... a partir do batismo, todos discípu-
los missionários de Cristo / A Igreja 
é missionária por natureza.../ diver-
sas formas de ajudar a Igreja em sua 
missão: participação ativa na comu-
nidade, oração, doação de recursos 
– hoje coleta para as missões).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 392) Ref. Venham todos! É o 

Pai quem convida / para a prece, 
a renúncia, o amor! Tua morte, 
que é fonte de vida, / celebramos, 
contritos , Senhor!

1. Somos gente de Deus reunida 
para ouvir, ó Senhor, tua voz e 
acolher a palavra de vida, vida 
plena que queres pra nós.

2. Reunidos aqui nós iremos can-
tar juntos num só coração. E, pra 
fome de vida que temos, tu serás 
ó Jesus, nosso pão.

3. É sinal do teu reino esta Igreja 
que, no mundo, crescendo assim 
vai. Esta é a vida que Cristo de-
seja: irmãos juntos cantando a 
Deus Pai.

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

A. Amém.

P. Que a graça, a paz e o ardor mis-
sionário de nosso Senhor Jesus 
Cristo, enviado pelo Pai com a for-
ça do Espírito Santo para anunciar 
a boa nova da salvação a todos os 
povos, 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 indicais a humil-

dade e a solidariedade com os ir-
mãos e irmãs para a oração verda-
deira, tende piedade.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que sempre vos colocastes 

ao lado dos empobrecidos, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que atendeis a súplica de 

quem confia na vossa justiça e es-
pera a vossa salvação, tende pieda-
de de nós.

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

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

turas!
A. E paz na terra aos homens por 

Ele amados. Senhor Deus, rei dos 
céus, Deus Pai todo poderoso:

B. Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, 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 glória 
de Deus Pai.

A+B. Com o Espírito Santo na gló-
ria de Deus Pai. Amem!

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, aumentai em nós 
a fé, a esperança e a caridade 
e dai-nos amar o que ordenais 
para conseguirmos o que pro-
meteis.  PNSrJC.

A. Amém. 
Ou (Missal, p. 903): Ó Deus, qui-

sestes que a vossa Igreja fosse o 
sacramento da salvação para todas 
as nações, a fim de que a obra do 
Salvador continuasse até o fim dos 
tempos. Despertai nos corações 
dos vossos fiéis a consciência de 
que são chamados a trabalhar pela 
salvação da humanidade até que de 
todos os povos surja e cresça para 
vós uma só família e um só povo. 
PNSrJC...

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 30º DTC-C, p. 987-989).

Leitura Eclo 35,15b-17.20-22a
A prece do humilde atravessa as nu-

vens.
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
O Senhor é um juiz que não faz dis-

criminação de pessoas. Ele não é 
parcial em prejuízo do pobre, mas 
escuta, sim, as súplicas dos opri-
midos; jamais despreza a súplica 
do órfão, nem da viúva, quando 
desabafa suas mágoas. Quem ser-
ve a Deus como ele o quer, será 
bem acolhido e suas súplicas su-
birão até as nuvens. A prece do 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 30º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 23.10.2022

- A oração e atitudes que justificam diante de Deus
- Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Inf. Mis. no Ano Jubilar Missionário:  A Igreja é missão 
-  “Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8) 
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
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humilde atravessa as nuvens: 
enquanto não chegar não terá re-
pouso; e não descansará até que o 
Altíssimo intervenha, faça justiça 
aos justos e execute o julgamento. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33(34)
S. O pobre clama a Deus e ele escu-

ta: o Senhor liberta a vida dos seus 
servos.

A. O pobre clama a Deus e ele es-
cuta: o Senhor liberta a vida dos 
seus servos.

S.1. - Bendirei o Senhor Deus em 
todo o tempo,* seu louvor estará 
sempre em minha boca. - Minha 
alma se gloria no Senhor;* que ou-
çam os humildes e se alegrem!

2. - Mas ele volta a sua face contra 
os maus,* para da terra apagar sua 
lembrança. - Clamam os justos, e o 
Senhor bondoso escuta * e de todas 
as angústias os liberta. 

3. - Do coração atribulado ele está 
perto * e conforta os de espírito 
abatido. - Mas o Senhor liberta a 
vida dos seus servos,* e castigado 
não será quem nele espera. 

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.16-18
Agora está reservada para mim a 

coroa da justiça.
Leitura da segunda Carta de São 

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

estou para ser oferecido em sa-
crifício; aproxima-se o momento 
de minha partida. Combati o bom 
combate, completei a corrida, 
guardei a fé. Agora está reservada 
para mim a coroa da justiça, que 
o Senhor, justo juiz, me dará na-
quele dia; e não somente a mim, 
mas também a todos que esperam 
com amor a sua manifestação 
gloriosa. Na minha primeira de-
fesa, ninguém me assistiu; todos 
me abandonaram. Oxalá que 
não lhes seja levado em conta. 
Mas o Senhor esteve a meu lado 
e me deu forças; ele fez com que 
a mensagem fosse anunciada por 
mim integralmente, e ouvida por 
todas as nações; e eu fui liberta-
do 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: Lc 18,9-14
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia!:/
L. 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 Je-

sus Cristo segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
O cobrador de impostos voltou para 

casa justificado, o outro não.
P. Naquele tempo, Jesus contou esta 

parábola para alguns que confia-
vam na sua própria justiça e des-
prezavam os outros: “Dois homens 
subiram ao Templo para rezar: um 
era fariseu, o outro cobrador de 
impostos. O fariseu, de pé, rezava 
assim em seu íntimo: ‘Ó Deus, eu 
te agradeço porque não sou como 
os outros homens, ladrões, deso-
nestos, adúlteros, nem como este 
cobrador de impostos. Eu jejuo 
duas vezes por semana, e dou o dí-
zimo de toda a minha renda’. O co-
brador de impostos, porém, ficou à 
distância, e nem se atrevia a levan-
tar os olhos para o céu; mas batia 
no peito, dizendo: ‘Meu Deus, tem 
piedade de mim que sou pecador!’ 
Eu vos digo: este último voltou 
para casa justificado, o outro não. 
Pois quem se eleva será humilha-
do, e quem se humilha será eleva-
do”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

dadeiro; gerado, não criado, con-
substancial ao Pai./ 

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

A. E por nós, homens, e para 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 procede 

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

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

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

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

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

Amém! Amém!

Prece dos fiéis
P. Com a humildade e a confiança 

daquele que, segundo a parábola 
do evangelho, foi justificado por 
Deus em sua oração, façamos nos-
sas preces comunitárias. 

A. Ouvi, Senhor, a nossa prece
1. Para que nos ajudeis a conhecer 

e a viver a dimensão sinodal da 
Igreja testemunhando a comunhão, 
a participação e a missão, nós vos 
pedimos:

2. Para que a Igreja, as organizações 
sociais e o poder público tenham 
sempre atenção preferencial aos 
injustiçados, sofredores e necessi-
tados, nós vos pedimos: 

3. Para que os missionários que de-
dicam sua vida à missão longe de 
sua família e de sua comunidade de 
origem tenham permanentemente 
vossa graça e a ajuda dos que os 
enviaram, nós vos pedimos: 



4. Para cultivarmos o espírito mis-
sionário em nossas famílias e co-
munidades, com participação cons-
tante na missão da Igreja, nós vos 
pedimos:

5. Para desenvolvermos projetos de 
transformação do mundo, proteção 
ao meio ambiente e harmonia com 
a natureza, nós vos pedimos:

6. ...
P. ...
A. Deus Pai, Filho e Espírito San-

to, ajudai-nos a viver este Ano 
Jubilar Missionário, a assumir e 
a revigorar nossa vocação cristã 
de discípulos missionários, sendo 
Igreja sinodal em estado perma-
nente de missão até os confins do 
mundo. Pela força do Espírito 
Santo e a exemplo da bem-aven-
turada Pauline Jaricot, sejamos 
vossas testemunhas, no anúncio, 
na oração, na ajuda material 
e na doação da própria vida, 
principalmente nos ambientes 
humanos, culturais, religiosos 
e geográficos, ainda alheios ao 
Evangelho. Maria, Rainha das 
Missões, rogai por nós!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
(A coleta de hoje é para as missões)
A. (452) 1. O nosso Deus, com 

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

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

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

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

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

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

P. Olhai, ó Deus, com bondade, as 
oferendas que colocamos diante de 
vós, e seja para vossa glória a cele-
bração que realizamos. Por Cristo, 
no Senhor.

A. Amém.  
Ou: Ó Deus, fazei que suba à vossa 

presença e seja aceita a oferenda 
da Igreja suplicante, que a gloriosa 
paixão do vosso Filho tornou agra-
dável para a salvação do mundo 
inteiro. Por Cristo, Nosso Senhor.

Oração Eucarística V
(Missal p. 495)

Prefácio o Mistério pascal e o 
povo de Deus (Missal, página 

428)
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, vosso 
Filho, que, pelo mistério da sua 
páscoa, realizou uma obra admirá-
vel. Por ele, vós nos chamastes das 
trevas à vossa luz incomparável, 
fazendo-nos passar do pecado e da 
morte à glória de sermos o vosso 
povo, sacerdócio régio e nação 
santa, para anunciar, por todo o 
mundo, as vossas maravilhas. Por 
essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos á 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. 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 Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, 

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 

COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

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

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

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

P. Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; 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 ofer-
ta!

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

A. O Espírito nos una num só cor-
po!

P. Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao 
céu, cada dia renovando a esperan-
ça de chegar junto a vós, na vossa 
paz. 

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

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

A. Caminhamos na estrada de Je-
sus!

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

A. Esperamos entrar na vida eter-
na!

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

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

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso.

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

A. Amém. 

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

Comunhão
(Nº 528) A. 1. Novamente nos uni-

mos nesta ceia do perdão, para 
em Cristo e só por Cristo encon-
trar a salvação.

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, que os 
vossos sacramentos produzam 
em nós o que significam, a fim 
de que um dia entremos em 
plena posse do mistério que 
agora celebramos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém.
Ou: Ó Deus, santificai-nos pela co-

munhão na vossa mesa e fazei que 
as nações recebam com alegria, 

pelo sacramento da vossa Igreja, 
a salvação realizada na cruz. Por 
Cristo, Nosso Senhor.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Reavivemos a consciência 
batismal em relação à missão da 
Igreja, sendo comunidades ecle-
siais missionárias, como nos pe-
dem as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja assumi-
das pelo nosso Plano Diocesano.

A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e 
luz do mundo”, O Senhor nos 
chama e nos envia! 

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos faça mensageiros do 

Evangelho e testemunhas do seu 
amor no mundo; Ele vos dê o 
Espírito Santo para realizardes a 
missão a que vos envia; dirija vos-
sos passos e confirme vossas pa-
lavras. E que vos abençoe o Deus 
da paz e do perdão, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

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

força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- Segunda-feira, 18h30, reunião 

do Conselho Econômico, no 
Centro Diocesano. 

Sexta-feira, das 13h30 às 17h, en-
contro de formação de agentes 
da Pastoral da Pessoa Idosa na 
sede paroquial N. Sra. Apareci-
da, Bela Vista, Erechim, incluin-
do as Paróquias da Catedral, São 
Pedro e Santa Luzia; 19h, Cris-
mas na igreja S. João Batista, 
Marcelino Ramos. 

- Domingo, 31º do TC-C – Dia 
Nacional da Juventude – segun-
do turno das eleições no Brasil.

Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Ss. Simão e judas 

Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 18(19); 
Lc 6,12-19; dia 29, 3ªf: Rm 
8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-
21; dia 30, 4ªf: Rm 8,26-30; Sl 
12(13); Lc 13,22-30; dia 31, 
5ªf: Rm 8,31b-39; Sl 108(109); 

Lc 13,31-35; dia 1º, 6ªf: Rm 
9,1-5; Sl 147(147B); Lc 14,1-
6; dia 02: COMEMORAÇÃO 
DE TODOS OS FIÉIS DEFUN-
TOS: Jó 19.1.23-27a; Sl 26(27); 
Rom 5,5-11; Jo 6,37-40;dia 03, 
Dom, 31º do TC-C, TODOS 
OS SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; 
Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a 
(Bem-aventuranças).

Sereis minhas testemunhas
Neste ano, o Dia Mundial das Mis-

sões proporciona-nos a ocasião de 
comemorar algumas efemérides 
relevantes para a vida e missão da 
Igreja: a fundação, há 400 anos, 
da Congregação de Propaganda 
Fide – hoje designada Congrega-
ção para a Evangelização dos Po-
vos – e, há 200 anos, da “Obra da 
Propagação da Fé; esta, juntamen-
te com a Obra da Santa Infância 
e a Obra de São Pedro Apóstolo, 
há 100 anos foram reconhecidas 
como ‘Pontifícias”.

Detenhamo-nos nestas três expres-
sões-chave que resumem os três 
alicerces da vida e da missão dos 
discípulos: 1. “Sereis minhas tes-
temunhas” – A chamada de todos 
os cristãos a testemunhar Cristo; 
2. “Até aos confins do mundo” – 
A atualidade perene duma missão 
de evangelização universal; 3. 
“Recebereis a força do Espírito 
Santo” – Deixar-se sempre forta-
lecer e guiar pelo Espírito.

... continuo a sonhar com uma Igre-
ja toda missionária e uma nova 
estação da ação missionária das 
comunidades cristãs. E repito o 
desejo de Moisés para o povo de 
Deus em caminho: “Quem dera 
que todo o povo do Senhor pro-
fetizasse” (Nm 11, 29). Sim, oxalá 
todos nós sejamos na Igreja o que 
já somos em virtude do Batismo: 
profetas, testemunhas, missioná-
rios do Senhor! Com a força do 
Espírito Santo e até aos extremos 
confins da terra. Maria, Rainha 
das Missões, rogai por nós! (Papa 
Francisco, Mensagem para o Dia 
Mundial das Missões de 2022)



Conscien-
tes da im-
portância 
da celebra-
ção litúrgi-
ca, viemos 

ao encontro do Senhor neste últi-
mo domingo do mês especialmen-
te dedicado a Maria e às missões, 
Dia Nacional da Juventude. Na 
verdade, é Ele que vem ao nosso 
encontro a fim de fazer-nos expe-
rimentar o abraço da sua miseri-
córdia, para fazer arder o nosso 
coração e tornar-nos seus alegres 
missionários. 

(... final do Mês do Rosário e do 
Mês Missionário do Ano Jubilar 
Missionário – missionários/as, 
especialmente os perseguidos / 
segundo turno das eleições gerais 
no Brasil /  comemoração de to-
dos os fiéis defuntos, quarta-feira 
/ ...)

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. O Deus da esperança, que nos 

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

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ... 

Ato penitencial
P. ...
P/S. (Nº 681)  Senhor, que viestes 

salvar os corações arrependidos, 
tende piedade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que viestes chamar os 

pecadores, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que intercedeis por 

nós junto do Pai, tende piedade de 
nós!

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

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus de poder 
e misericórdia, que concedeis 

a vossos filhos e filhas a graça 
de vos servir como devem, fa-
zei que corramos livremente ao 
encontro das vossas promes-
sas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 31º DTC-

-C, Paulinas-Paulus, p. 990-992)
Anim. Acolhendo a misericórdia 

que Deus oferece a todos, nossa 
vida se transforma.

1ª Leitura: Sb 11,22-12,2
Senhor, de todos tens compaixão, 

porque amas tudo o que existe.
L. Leitura do Livro da Sabedoria. 
Senhor, o mundo inteiro, diante 

de ti, é como um grão de areia 
na balança, uma gota de orvalho 
da manhã que cai sobre a terra. 
Entretanto, de todos tens compai-
xão, porque tudo podes. Fechas 
os olhos aos pecados dos homens, 
para que se arrependam. Sim, 
amas tudo o que existe, e não des-
prezas nada do que fizeste; por-
que, se odiasses alguma coisa não 
a terias criado. Da mesma forma, 
como poderia alguma coisa exis-
tir, se não a tivesses querido? Ou 
como poderia ser mantida, se por 
ti não fosse chamada? A todos, po-
rém, tu tratas com bondade, por-
que tudo é teu, Senhor, amigo da 
vida. O teu espírito incorruptível 
está em todas as coisas! É por isso 
que corriges com carinho os que 
caem e os repreendes, lembran-
do-lhes seus pecados, para que se 
afastem do mal e creiam em ti, Se-
nhor. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 144(145)
S. Bendirei eternamente vosso 

nome; para sempre, ó Senhor, o 
louvarei! 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 31º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 30.10.2022
- A misericórdia divina alcança a todos e transforma o coração.
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- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
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A. Bendirei eternamente vosso 
nome; para sempre, ó Senhor, o 
louvarei! 

S. 1. - Ó meu Deus, quero exaltar-
-vos, ó meu Rei,* e bendizer o 
vosso nome pelos séculos. - To-
dos os dias haverei de bendizer-
-vos,* hei de louvar o vosso nome 
para sempre. 

2. - Misericórdia e piedade é o Se-
nhor,* ele é amor, é paciência, é 
compaixão. - O Senhor é muito 
bom para com todos,* sua ternura 
abraça toda criatura. 

3. - Que vossas obras, ó Senhor, 
vos glorifiquem,* e os vossos san-
tos com louvores vos bendigam! 
- Narrem a glória e o esplendor do 
vosso reino * e saibam proclamar 
vosso poder!

4. - O Senhor é amor fiel em sua pa-
lavra,* é santidade em toda obra 
que ele faz. - Ele sustenta todo 
aquele que vacila * e levanta todo 
aquele que tombou. 

2ª Leitura: 2Tes 1,11-2,2
O nome de Nosso Senhor Jesus 

Cristo será glorificado em vós, e 
vós nele.

L. Leitura da segunda carta de 
São Paulo aos Tessalonicenses. 

Irmãos: Não cessamos de rezar por 
vós, para que o nosso Deus vos 
faça dignos da sua vocação. Que 
ele, por seu poder, realize todo o 
bem que desejais e torne ativa a 
vossa fé. Assim o nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo será glorifi-
cado em vós, e nós nele, em vir-
tude da graça do nosso Deus e do 
Senhor Jesus Cristo. No que se 
refere à vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo e à nossa união com 
ele, nós vos pedimos, irmãos: não 
deixeis tão facilmente transtornar 
a vossa cabeça, nem vos alarmeis 
por causa de alguma revelação, 
ou carta atribuída a nós, afirman-
do que o Dia do Senhor está pró-
ximo. - Palavra do Senhor. 

Evangelho: Lc 19,1-10
A. Aleluia, aleluia, aleluia. 
L. Deus o mundo tanto amou, que 

seu Filho entregou! Quem no Fi-
lho crê e confia, nele encontra 
eterna vida!

A. (Nº 742) /:Aleluia, aleluia, ale-
luia!:/

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! 
O Filho do Homem veio procurar e 

salvar o que estava perdido.
P. Naquele tempo, Jesus tinha en-

trado em Jericó e estava atra-
vessando a cidade. Havia ali um 
homem chamado Zaqueu, que era 
chefe dos cobradores de impostos 
e muito rico. Zaqueu procura-
va ver quem era Jesus, mas não 
conseguia, por causa da multi-
dão, pois era muito baixo. Então 
ele correu à frente e subiu numa 
figueira para ver Jesus, que de-
via passar por ali. Quando Jesus 
chegou ao lugar, olhou para cima 
e disse: “Zaqueu, desce depressa! 
Hoje eu devo ficar na tua casa”. 
Ele desceu depressa, e recebeu Je-
sus com alegria. Ao ver isso, todos 
começaram a murmurar, dizen-
do: “Ele foi hospedar-se na casa 
de um pecador!” Zaqueu ficou de 
pé, e disse ao Senhor: “Senhor, eu 
dou a metade dos meus bens aos 
pobres, e se defraudei alguém, vou 
devolver quatro vezes mais”. Jesus 
lhe disse: “Hoje a salvação entrou 
nesta casa, porque também este 
homem é um filho de Abraão. Com 
efeito, o Filho do Homem veio pro-
curar e salvar o que estava perdi-
do”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-

roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

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

Prece dos fiéis
P. Com a abertura e a alegria de co-

ração de Zaqueu ao acolher Cristo 
em sua casa, apresentemos a Deus 
nossas preces comunitárias. 

Ó Deus de amor, escutai nossa 
súplica.

1. Para que a Igreja, com a luz do 
vosso Espírito, possa ser solícita 
com todas as pessoas proporcio-
nando-lhes o encontro transfor-
mador com Cristo como o de Za-
queu, nós vos pedimos, Senhor.

2. Para que todos conduzam sua 
vida com retidão e justiça, espe-
cialmente em relação aos bens, 
nós vos pedimos: 

3. Para que entre os jovens, motiva-
dos por seu encontro com Cristo, 
surjam muitas vocações ao sacer-
dócio e à vida religiosa, nós vos 
pedimos .

4. Para cuidarmos com responsa-
bilidade da Casa Comum, preser-
vando-a de todo tipo de violência 
e exploração, nós vos pedimos: 

5. Para que as eleições no Brasil 
em sua segunda fase neste domin-
go transcorram com serenidade e 
com respeito à opção de cada pes-
soa em espírito democrático, nós 
vos pedimos: 

6. Para que tenhais em vossa glória 
todos os falecidos a serem lem-
brados de modo especial quarta-
-feira e renoveis nossa fé e espe-
rança na ressurreição eterna, nós 
vos pedimos: 

7. (...).
P. Concedei, ó Deus, a cada pessoa 

humana a feliz oportunidade de 
acolher em sua vida a salvação 
que ofereceis em vosso Filho Je-
sus Cristo, que vive convosco na 
unidade do Espírito Santo. 

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas



A. (Nº 445) 1. Neste altar da es-
perança, ofertamos nossa vida. 
/:Vida que é dom e serviço, vida 
de amor, doação.:/

Ref. Aceitai, ó Senhor, estes dons. 
No altar, vinho e pão. Nós que-
remos viver como irmãos pra 
formar um só coração!

2. Tanto pão mal repartido, tan-
tas bocas tão famintas. /:Ah! 
Tão urgente é a partilha, indis-
pensável pra vida.:/

3. Animar quem vive triste, con-
solar desanimados /:e mostrar 
a estrada certa, eis a missão do 
profeta.:/

4. Pão sagrado compromete a vi-
ver fraternidade. /:Nossas mãos 
são instrumentos pra construir 
vosso reino.:/

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

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

P. Ó Deus, que este sacrifício 
se torne uma oferenda perfeita 
aos vossos olhos e fonte de mi-
sericórdia para nós. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística Div. Circ. 1
(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 esperan-
ça do vosso reino e brilha como 
sinal da vossa fidelidade que pro-
metestes para sempre em Jesus 
Cristo, Senhor nosso. Por esta ra-
zão, com todas as virtudes do céu, 
nós vos celebramos na terra, can-
tando (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. 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 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 / Oração da Paz / 

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Ó Deus, frutifique 
em nós a vossa graça, a fim de 
que, preparados por vossos sa-
cramentos, possamos receber o 
que prometem. Por Cristo, nos-
so Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: A partir do encontro com 
Cristo em sua casa, Zaqueu tomou 
decisões radicais para sua vida. 
Vivamos, ao longo da semana, a 
decisão que a celebração de hoje 
nos sugere (pausa).  

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai, que em Jesus manifes-

tou a solidariedade e a caridade, 
vos faça mensageiros do Evange-
lho e testemunhas do seu amor no 
mundo; que Ele vos conceda seu 
Espírito para dirigir vossos pas-
sos, confirmar vossas palavras e 

inspirar-vos gestos de solidarie-
dade. E que vos abençoe Deus be-
nigno e fonte de amor, Pai e Filho 
e Espírito Santo.

 A. Amém. 
P. Levai a todos a Boa Nova do Se-

nhor ressuscitado; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.

Lembretes: 
- Segunda-feira, às 08h30, reu-

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

- Quarta-feira – Comemoração de 
todos os fiéis defuntos. 

- Quinta-feira, terceiro aniversá-
rio de falecimento de Dom Girô-
nimo Zanandréa, segundo Bispo 
Diocesano de Erexim (2019).

- Sábado, das 08h30 às 11h00, no 
Centro Diocesano, encontro de 
todas as assessoras da Infância e 
Adolescência Missionária da Dio-
cese; 19h, crismas na igreja Santa 
Isabel da Hungria, Três Arroios.

Domingo - Solenidade de Todos 
os Santos – 09h, crismas na igre-
ja N. Sra. do Rosário, Barão de 
Cotegipe; retiro do Apostolado 
da Oração no Seminário N. Sra. 
de Fátima;

Leituras da semana: 
Dia 31, 2ªf, Fl 2,1-4; Sl 130(131); 

Lc 14,12-14; Dia 1º, 3ªf: Fl 2,5-
11; Sl 21(22); Lc 14,15-24; Dia 
02, 4ªf, comemoração de todos 
os fiéis defuntos: Jó 19.1.23-27a; 
Sl 26(27); Rom 5,5-11; Jo 6,37-
40; Dia 03, 5ªf, S. Martinho de 
Lima: Fl 3,3-8a; Sl 104(105); 
Lc 15,1-10; Dia 04, 6ªf, S. Car-
los Borromeu: Fl 3,17-4,1; Sl 
121(122); Lc 16,1-8; Dia 05, 
Sáb.: Fl 4,10-19; Sl 111(112); 
Lc 16,9-15; Dia 06, Dom., To-
dos os Santos:  Ap 7,2-4.9-14; 
Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a 
(Bem-aventuranças).

“A oração do fariseu e do pobre”
Hoje, a Palavra de Deus ajuda-nos 

a rezar por meio de três persona-
gens: na parábola de Jesus, rezam 
o fariseu e o publicano; na pri-

meira Leitura, fala-se da oração 
do pobre.

1. A oração do fariseu principia 
assim: “Ó Deus, dou-Te graças”. 
É um ótimo começo, porque a 
melhor oração é a de gratidão, é 
a de louvor. Mas olhemos o moti-
vo – referido logo a seguir –, pelo 
qual dá graças: “por não ser como 
o resto dos homens” (Lc 18, 11). 
... vangloria-se porque cumpre 
do melhor modo possível precei-
tos particulares. Mas esquece o 
maior: amar a Deus e ao próximo 
(cf. Mt 22, 36-40). ... 

2. A oração do publicano ajuda-nos 
a compreender o que é agradável 
a Deus. Aquele começa, não pelos 
méritos, mas pelas suas faltas; não 
pela riqueza, mas pela sua pobre-
za: não uma pobreza econômica – 
os publicanos eram ricos e cobra-
vam também injustamente, à custa 
dos seus compatriotas –, mas sente 
uma pobreza de vida, porque no 
pecado nunca se vive bem. Aquele 
homem que explora os outros re-
conhece-se pobre diante de Deus, 
e o Senhor ouve a sua oração, fei-
ta apenas de sete palavras mas de 
atitudes verdadeiras. De fato, en-
quanto o fariseu estava à frente, 
de pé (cf. Lc 18, 11), o publicano 
mantém-se à distância e “nem se-
quer ousava levantar os olhos ao 
céu”, porque crê que o Céu está ali 
e é grande, enquanto ele se sente 
pequeno. E “batia no peito” (cf. 
18, 13), porque no peito está o co-
ração. A sua oração nasce mesmo 
do coração, é transparente: coloca 
diante de Deus o coração, não as 
aparências. Rezar é deixar-se olhar 
dentro por Deus – é Deus quem me 
olha, quando rezo –, sem simula-
ções, sem desculpas, nem justifi-
cações. (Papa Francisco, homilia, 
27/10/2019, Basílica Vaticana)

Recursos para a Evangelização: 
 Para realizar sua missão, a Igreja 

precisa também de recursos finan-
ceiros, obtidos pelas coletas e pelo 
dízimo, prática da partilha ilumina-
da pela fé, sinal concreto da com-
preensão do sentido de ser comuni-
dade. O Dízimo é a participação de 
todos na caminhada da Igreja.


