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- Na oração pelos falecidos, renovar a fé e a esperança na ressurreição
Cor litúrgica: ROXO          Ano 44 - Nº 2601          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Ao lembrarmos os 
que concluíram 
sua peregrinação 
terrestre, espe-
cialmente nossos 
familiares, mem-
bros da comuni-
dade e aqueles de 

quem ninguém se lembra, pedimos 
a Deus que os tenha junto de si, 
renove nossa confiança em sua mi-
sericórdia e nossa consciência na 
brevidade da vida, confirme em nós 
a esperança na ressurreição eterna 
e nos ajude a trabalhar por vida 
digna para todos já neste mundo.

 (... na oração pelos falecidos, mo-
tivada pela esperança cristã, fami-
liares e amigos se encontram. / com 
falecidos que cada um/a recorda, 
lembrar os dois padres da Diocese 
falecidos neste ano, Claudino Ta-
laska – 08/3 e Altair José Steffen – 
25/7 / os falecidos pela pandemia 
Covid-19, pela criminalidade, pe-
las guerras, pela fome... )

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 622) 1. “Vou lhes preparar 

no céu um bom lugar: na casa 
paterna tenho muitas moradas. 
Creiam, pois, em mim, eu vim 
para salvar e ao céu levar quem 
aqui aprendeu a amar."

Ref. Nós cremos, sim, em ti Jesus! 
/ Serás, enfim, a nossa luz!

2. “Sim, eu voltarei e então re-
colherei o amor, a acolhida, 
que me deram em vida. Onde 
eu estiver, comigo quero ter os 
que meu Pai me entregou, e por 
mim amou”.

3. “Mas, seria em vão o céu ima-
ginar, pois nada, no mundo, é 
assim tão profundo... Quando 
Ele chegar, e tudo renovar, vo-
cês, então, gozarão da total vi-
são...”

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

A. Amém.

P. O amor de Deus Pai que nos ga-
rante vida plena junto de si, a gra-
ça de Cristo Ressuscitado, ven-
cedor da morte e do pecado, e a 
comunhão do Espírito Santo, luz 
de nossa peregrinação terrestre, 
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 691). Senhor, que fazeis 

passar da morte para a vida quem 
ouve a vossa palavra, tende pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Ó Cristo, que quisestes ser le-

vantado da terra para atrair-nos a 
vós, tende piedade de nós.

A. Ó Cristo, tende piedade de 
nós.

P/S. Senhor, que nos submetestes 
ao julgamento da vossa cruz, ten-
de piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai. ...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, glória dos 
fiéis e vida dos justos, que nos 
remistes pela morte e ressurrei-
ção do vosso Filho, concedei 
aos nossos irmãos e irmãs que, 
tendo professado o mistério da 
nossa ressurreição, mereçam 
alegrar-se na eterna felicidade. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
1ª Leitura: Jó 19.1.23-27a

(Lecionário Dominical Paulinas-
-Paulus, 02/11, Comemoração 
dos fiéis defuntos, p. 1052). 

Eu sei que o meu Redentor está 
vivo.

L. Leitura do livro de Jó.
Jó tomou a palavra e disse: “Gos-

taria que minhas palavras fos-
sem escritas e gravadas numa 
inscrição com ponteiro de ferro e 
com chumbo, cravadas na rocha 
para sempre! Eu sei que o meu 
redentor está vivo e que, por úl-
timo, se levantará sobre o pó; e 
depois que tiverem destruído esta 
minha pele, na minha carne, ve-
rei a Deus. Eu mesmo o verei, 
meus olhos o contemplarão, e 
não os olhos de outros”. Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Salmo: Sl 26(27)
S. (nº 634) No entardecer da vida, 

acolhei- nos, Senhor. De vós vie-
mos e para vós retornaremos!

A. No entardecer da vida, aco-
lhei-nos, Senhor. De vós viemos 
e para vós retornaremos!

1. O Senhor é minha luz e salva-
ção; / de quem eu terei medo? O 
Senhor é proteção da minha vida; 
/ perante quem eu tremerei?

2. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa / e é isto que eu desejo: ha-
bitar no santuário do Senhor / 
por toda a minha vida.

3. Sei que a bondade do Senhor 
eu hei de ver / na terra nos vi-
ventes. Espera no Senhor e tem 
coragem, / espera no Senhor.

2ª Leitura: Rom 5,5-11
(Lecionário, idem, p. 1068)
Justificados pelo sangue de Cristo, 

seremos salvos da ira por ele.
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos.
Irmãos: a esperança não decep-

ciona, porque o amor de Deus foi 
derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi 
dado. Com efeito, quando éra-
mos ainda fracos, Cristo morreu 
pelos ímpios, no tempo marcado. 
Dificilmente alguém morrerá por 
um justo; por uma pessoa mui-
to boa, talvez alguém se anime a 



morrer. Pois bem, a prova de que 
Deus nos ama é que Cristo mor-
reu por nós, quando éramos ain-
da pecadores. Muito mais agora, 
que já estamos justificados pelo 
sangue de Cristo, seremos salvos 
da ira por ele. Quando éramos 
inimigos de Deus, fomos reconci-
liados com ele pela morte do seu 
Filho; quanto mais agora, es-
tando já reconciliados, seremos 
salvos por sua vida! Ainda mais: 
Nós nos gloriamos em Deus por 
nosso Senhor Jesus Cristo. É por 
ele que, já desde o tempo presen-
te, recebemos a reconciliação. 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Evangelho: Jo 6,37-40
(Lecionário, idem, p. 1093)

A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, ale-
luia!:/

L. Quem crê no Filho terá a vida 
eterna, e eu o ressuscitarei no úl-
timo dia.

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

Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
Quem crê no Filho terá a vida eter-

na, e eu o ressuscitarei no último 
dia.

P. Naquele tempo, disse Jesus às 
multidões: “Todos os que o Pai me 
confia virão a mim, e quando vie-
rem, não os afastarei. Pois eu des-
ci do céu não para fazer a minha 
vontade, mas a vontade daquele 
que me enviou. E esta é a vonta-
de daquele que me enviou: que eu 
não perca nenhum daqueles que 
ele me deu, mas os ressuscite no 
último dia. Pois esta é a vontade 
do meu pai: que toda pessoa que 
vê o Filho e nele crê tenha a vida 
eterna. E eu o ressuscitarei no úl-
timo dia”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Preces dos fiéis

P. A Deus, que garante a alegria 
eterna aos que lhe são fiéis, ele-
vemos confiantes nossas preces 
pelos vivos e falecidos.

A. Ó Deus de bondade, atendei 
nossa súplica.

1. Para que, em meio às tribulações 
da vida, a Igreja testemunhe a to-
das as pessoas a consolação da 
fé e da esperança em vosso Filho 
ressuscitado, nós vos pedimos.

2. Para que todos, acolhendo a 
vossa Palavra, contribuam para a 
superação da violência e da crimi-
nalidade, causas de tantas mortes, 
nós vos pedimos.

3. Para promovermos a consciência 
da sacralidade da vida a fim de se 
evitar qualquer violação da digni-
dade humana, nós vos pedimos.

4. Para que nossos falecidos de 
morte natural ou vítimas da pan-
demia Covid-19, da fome, da 
guerra e de outros males, pela 
vossa misericórdia, tenham a 
plenitude da vida na ressurreição 
gloriosa, nós vos pedimos.

5. Para que a solidariedade ajude 
os que sofrem as consequências 
das tragédias naturais e sociais e 
os que nelas morreram estejam na 
vossa glória, nós vos pedimos. 

6. Para que a oração pelos falecidos 
nos confirme na fé na ressurreição 
e na fidelidade à vossa Palavra e 
assim alcançarmos a vida eterna, 
nós vos pedimos. 

7. ...
P. Ó Deus de ternura e clemên-
cia, concedei a paz verdadeira 
a vossos filhos e filhas faleci-
dos que hoje vos recomenda-
mos; consolai os que sentem a 
dor de sua ausência e confirmai 
nossa esperança na glória eter-
na. Por Cristo, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação 

das oferendas
A. (Nº 629) 1. Em vossas mãos, 

ó Senhor, apresentamos a vida 
de quem amas e amamos, nes-
ta hora sofrida. Como trigo que 
morre, faz a oferta deste pão, é 
na morte que renasce a vida e 
ressurreição.

Ref. /:Ó Senhor, acolhei sua his-
tória, seu ser, dai-lhe paz e per-
dão para o eterno viver.:/

2. Tudo que somos aqui, nós re-
cebemos do amor E na morte 

firmamos que só Deus é Senhor. 
Como a uva que gera este vinho 
para o altar, Na unidade, nós 
queremos esta oferta apresen-
tar.

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

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

P. Ó Deus de misericórdia, puri-
ficai no Sangue de Cristo pelo 
poder deste sacrifício, os peca-
dos de nossos irmãos e irmãs 
falecidos e concedei o pleno 
perdão do vosso amor aos que 
lavastes nas águas do batismo.  
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio: fiéis defuntos IV
(Missal, p. 465)

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 vossa ordem, 
nós nascemos; por vossa vontade, 
somos governados; e, por vossa 
sentença, retornamos à terra por 
causa do pecado. Mas, salvos pela 
morte de vosso Filho, ao vosso 
chamado despertaremos para a 
ressurreição. E, enquanto espera-
mos a glória eterna, com os anjos 
e todos os santos, vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa, CD02 – 2016/05-a) Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam vossa glória./ Hosana! 
Hosana! Hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana! Hosana! Ho-
sana nas alturas!

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso 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 entre-
gue, ceando com seus apósto-



los, Jesus tomou o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entre-
gou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da 
ceia, ele tomou o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e 
o entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PRA 
REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.

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

pão, toda vez que se bebe des-
te vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta!

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

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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

A. O Espírito nos uma num só 
corpo!

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

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo padre, o papa (...), 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a (...), que é bispo desta Igreja, 
muita luz para guiar o seu reba-
nho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eter-
na com a virgem, mãe de Deus 

e da Igreja, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida soube-
ram amar Cristo e seus irmãos. 
A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

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

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

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

A. Amém!

Rito de comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz

 / Fração do Pão)
Comunhão

A. (Nº 633) Ref. Quem habitará 
na tua casa, Senhor, quem re-
pousará na tua santa morada?1. 
Aquele que caminha, apesar da 
noite e do vento, e fitando sem 
cessar a tua estrela. / No céu, o 
acolherás!

2. Aquele que não deixa o manto 
da verdade e põe sua força na 
arma da fé. / No céu, o acolhe-
rás!

3. Aquele que fecha seus ouvi-
dos à canção do mal q só abra 
a boca para proferir o bem. / No 
céu, o acolherás!

4. Aquele que não se cansa de 
estender a mão aos fadigados 
q sabe repartir o seu pão. / No 
céu, o acolherás!

5. Aquele que conserva a paz no 
vendaval do medo q só pensa 
em proteger os seus irmãos do 
perigo. / No céu, o acolherás!

6. Aquele que só detém, para 
recobrar o a força, q só dorme 
com o corpo fatigado. / No céu, 
o acolherás!

7. Aquele que canta a glória do 
Pai, do Filho e do Espírito San-

to, agora e como sempre, e na 
eternidade. / No céu, o acolhe-
rás!

P. OREMOS. Alimentados pelo 
Corpo e o Sangue do vosso 
Filho que por nós morreu e 
ressuscitou, nós vos rogamos, 
ó Deus, em favor de nossos 
irmãos e irmãs falecidos a fim 
de que, purificados pelos mis-
térios pascais, se alegrem com 
a futura ressurreição. Por cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Na comemoração de todos os 
fiéis defuntos, pedimos a Deus que 
os tenha junto de si na glória eterna 
com Nossa Senhora e os Santos e 
retomamos nossos compromissos 
na vida presente, recordando que 
nela decidimos nossa eternidade.  

A. (Nº 634)1. Com minha mãe es-
tarei na santa glória um dia, Ao 
lado de Maria, no céu triunfarei.

Ref. /:No céu, no céu, com minha 
mãe estarei!:/

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

dê a sua bênção, ele que na sua 
bondade criou o ser humano e 
deu aos que creem em seu Filho 
ressuscitado a esperança da res-
surreição.

A. Amém. 
P. Deus vos conceda o perdão dos 

pecados, e a todos os que morre-
ram, a paz e a luz eterna. 

A. Amém. 
P. E todos nós, crendo que Cristo 

ressuscitou dentre os mortos, vi-
vamos eternamente com ele. 

A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino, 

Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
P. A certeza da ressurreição seja a 

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

A. Graças a Deus. 
 (A. (Nº 631) Ref. A minh’alma 

tem sede de Deus, / pelo Deus 
vivo anseia co’ardor. /:Quando 
irei ao encontro de Deus, / e ve-
rei tua face, Senhor?:/
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1. A ovelha sedenta procura o ria-
cho, a minh’alma suspira por 
Deus. Onde o acho?

2. Pelas águas que correm suspi-
ra a ovelha, pelas fontes de Deus 
a minh’alma anseia.

3. Dor e lágrima são meu cons-
tante alimento. “Onde está o teu 
Deus?” dizem os maus e aguen-
to.

4. Por que estás abatida e con-
fusa, ó minh’alma? Deus é teu 
companheiro: espera e te acal-
ma.

(A. (Nº 630) 1. A nossa vida a um 
sopro é semelhante, e nós passa-
mos como o tempo, num instan-
te; pois são mil anos pra Deus 
como um dia, como a vigília de 
uma noite que se foi.

Ref. Só Tu, meu Deus, / me dás o 
Pão que vence a morte, o mal e 
a dor. Só Tu, meu Deus, / me dás 
o Pão da vida nova em teu amor.

2. Tal como a flor que de manhã 
no campo cresce, logo de tarde é 
cortada e fenece, assim a vida é 
muito breve aqui na terra, feita 
de luta, de vaidade e muita dor.

3. Que o teu Espírito nos dê sabe-
doria, pra bem vivermos nossos 
anos, nossos dias... Tem compai-
xão, Senhor, dos teus humildes 
servos, e exultará de alegria o 
coração.

4. Já aqui na terra Tu revelas tua 
bondade a quem te busca sem-
pre com sinceridade. E é viven-
do na esperança desta glória, 
que caminhamos ao clarão da 
tua luz.

5. Hei de cantar tua bondade 
eternamente, me confiar à tua 
graça tão somente... Só Tu, Se-
nhor, podes salvar a minha 
vida; e desde já, me entrego in-
teiro em tuas mãos.

“A recordação dos falecidos 
e a oração por eles”

Papa Francisco, oração do An-
gelus, 02/11/2014

A Solenidade de todos os santos e 
a comemoração de todos os fiéis 
defuntos estão intimamente liga-
das entre si, assim como a alegria 
e as lágrimas encontram em Je-
sus Cristo uma síntese que é fun-

damento da nossa fé e da nossa 
esperança. Com efeito, por um 
lado a Igreja, peregrina na histó-
ria, alegra-se pela intercessão dos 
Santos e dos Beatos que a corro-
boram na missão de anunciar o 
Evangelho; por outro, como Je-
sus, ela compartilha o pranto de 
quantos sofrem a separação das 
pessoas amadas, e como Ele e 
graças a Ele, faz ressoar a ação de 
graças ao Pai que nos libertou do 
domínio do pecado e da morte.

Nesses dias, muitas pessoas vão 
em visita ao cemitério que, como 
diz esta mesma palavra, é o «lu-
gar do descanso», à espera do 
derradeiro despertar. É bom pen-
sar que o próprio Jesus nos acor-
dará! Foi precisamente Jesus que 
nos revelou que a morte do corpo 
é como um sono do qual Ele nos 
desperta. É com esta fé que nos 
detemos — também espiritual-
mente — perante o túmulo dos 
nossos entes queridos, de quan-
tos nos amaram e nos fizeram o 
bem. Mas hoje somos chamados 
a recordar todos, inclusive aque-
les dos quais ninguém se lem-
bra. Recordemos as vítimas das 
guerras e das violências; tantos 
«pequeninos» do mundo, esma-
gados pela fome e pela miséria; 
recordemos os anônimos, que 
descansam no ossário comum; 
recordemos os irmãos e as irmãs 
assassinados por serem cristãos; 
e recordemos quantos sacrifica-
ram a vida para servir o próximo. 
Confiemos ao Senhor de maneira 
particular quantos nos deixaram 
durante este último ano.

A tradição da Igreja sempre exor-
tou a rezar pelos finados, de ma-
neira especial oferecendo por 
eles a Celebração eucarística: 
esta é a melhor ajuda espiritual 
que nós podemos oferecer pe-
las suas almas, particularmente 
por aquelas mais abandonadas. 
O fundamento da oração de su-
frágio encontra-se na comunhão 
do Corpo Místico. Como reitera 
o Concílio Vaticano II, «reconhe-
cendo claramente esta comunica-
ção de todo o Corpo Místico de 
Cristo, a Igreja dos que ainda pe-

regrinam cultivou com muita pie-
dade desde os primeiros tempos 
do Cristianismo a memória dos 
defuntos» (Lumen gentium, 50).

A comemoração dos finados, o cui-
dado pelos sepulcros e os sufrá-
gios são testemunho de esperança 
confiante, radicada na certeza de 
que a morte não é a última palavra 
sobre o destino humano, porque 
o homem está destinado a uma 
vida sem limites, que encontra a 
sua raiz e o seu cumprimento em 
Deus. Dirijamos a Deus a seguin-
te prece: «Deus de misericórdia 
infinita, confiamos à vossa bon-
dade imensa quantos deixaram 
este mundo para a eternidade, 
onde Vós esperais a humanida-
de inteira, redimida pelo sangue 
precioso de Cristo, vosso Filho, 
morto em resgate pelos nossos 
pecados. Senhor, não olheis para 
as numerosas formas de pobreza, 
miséria e debilidade humanas, 
quando nos apresentarmos diante 
do vosso Tribunal, para sermos 
julgados para a felicidade ou a 
condenação. Dirigi-nos o vosso 
olhar piedoso, que nasce da ternu-
ra do vosso Coração, e ajudai-nos 
a caminhar pela senda de uma pu-
rificação completa. Que nenhum 
dos vossos filhos se perca no fogo 
eterno do inferno, onde já não há 
lugar para o arrependimento. Se-
nhor, confiamos-vos as almas dos 
nossos entes queridos, das pes-
soas que morreram sem o alívio 
sacramental, ou que não tiveram 
a possibilidade de se arrepender 
nem sequer no termo da própria 
vida. Que ninguém tenha medo de 
se encontrar convosco, depois da 
peregrinação terrena, na esperan-
ça de ser recebido nos braços da 
vossa misericórdia infinita. Que a 
irmã morte corporal nos encontre 
vigilantes na oração e repletos de 
todo o bem praticado ao longo da 
nossa existência, breve ou longa 
que tenha sido. Senhor, nada nos 
afaste de Vós nesta terra, mas 
tudo e todos nos sustentem no 
desejo abrasador de descansar 
tranquila e eternamente em Vós. 
Assim seja!» (Pe. Antonio Rungi, 
passionista, Oração dos finados).



Na infinita bon-
dade de Deus, 
um número in-
contável de pes-
soas de todas as 
nações já alcan-
çou a santidade 
e um número 

imenso está a caminho dela pela 
prática do bem, da justiça, do amor 
fraterno, do serviço generoso, en-
fim, das bem-aventuranças.  Em co-
munhão com Nossa Senhora, com 
os santos e santas, com os que se 
empenham em se santificar, damos 
glória a Deus e pedimos sua graça 
para lhe sermos sempre fiéis.  

 (... nos santos e santas, proclamar 
a santidade de Deus e buscar a 
própria santificação, particular-
mente neste mês de especial re-
cordação das realidades últimas 
desta vida, os “novíssimos”; dia 
de oração pelas vocações e da 
partilha / neste domingo, retiro do 
Apostolado da Oração / terça-fei-
ra, reunião dos padres e diáconos 
/ sexta-feira, início do 18º Cong. 
Eucarístico Nacional em Olinda e 
Recife - PE. ...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 616) Ref. Somos um povo 

que alegre vai, marchando cada 
dia ao encontro do Pai. Aqui re-
unidos nós participamos desta 
Igreja santa que pro céu vai ca-
minhando.

1. Todos congregados pelo amor do 
Senhor, nossa voz unida cantará 
seu louvor.

2. Todos peregrinos pela terra 
passamos, nossa fé ardente vai o 
mundo iluminando.

3. Temos a alegria de viver como 
irmãos, entre nós começa a uni-
dade dos cristãos.

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

A. Amém.

Comunidade em Oração 
Liturgia para a solenidade de Todos os Santos - 06.11.2022

- Santos, modelos de seguimento a Cristo e intercessores para nossa santificação.
- Santos e Santas, certeza de vida feliz para sempre
Cor litúrgica: BRANCA           Ano 44 - Nº 2602           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

P. Que a graça e o amor de Deus, 
nosso Pai, que nos chama à santi-
dade; de Cristo, rosto de sua mise-
ricórdia, que nos mostra o caminho 
para alcançá-la; e do Espírito Santo 
que santifica nossa vida, 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 mandais ser perfei-

tos como vosso Pai, tende piedade 
de nós.

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

Deus e aos irmãos como caminho 
de vida eterna, tende piedade de 
nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que recompensais até um 

copo d’água dado com amor, tende 
piedade de nós.

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

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

a Deus nas alturas./ E paz na ter-
ra, e paz na terra aos homens por 
Ele amados.

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

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

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

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que nos dais celebrar 
numa só festa os méritos de to-
dos os santos, concedei-nos, por 
intercessores tão numerosos, a 
plenitude da vossa misericórdia. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 1º/11, 

todos os santos, p. 1047-1050)

1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14 

Vi uma multidão imensa de gente de 
todas as nações, tribos, povos e lín-
guas.

L. Leitura do Livro do Apocalipse 
de São João. 

Eu, João, vi um outro anjo, que su-
bia do lado onde nasce o sol. Ele 
trazia a marca do Deus vivo e gri-
tava, em alta voz, aos quatro anjos 
que tinham recebido o poder de 
danificar a terra e o mar, dizendo-
-lhes:

“Não façais mal à terra, nem ao 
mar, nem às árvores, até que te-
nhamos marcado na fronte os 
servos do nosso Deus”. Ouvi en-
tão o número dos que tinham sido 
marcados: eram cento e quarenta 
e quatro mil, de todas as tribos 
dos filhos de Israel. Depois disso, 
vi uma multidão imensa de gente 
de todas as nações, tribos, povos e 
línguas, e que ninguém podia con-
tar. Estavam de pé diante do tro-
no e do Cordeiro; trajavam vestes 
brancas e traziam palmas na mão. 
Todos proclamavam com voz for-
te: “A salvação pertence ao nosso 
Deus, que está sentado no trono, 



e ao Cordeiro”. Todos os anjos 
estavam de pé, em volta do trono 
e dos Anciãos e dos quatro Seres 
vivos e prostravam-se, com o rosto 
por terra, diante do trono. E ado-
ravam a Deus, dizendo: “Amém. 
O louvor, a glória e a sabedoria, 
a ação de graças, a honra, o po-
der e a força pertencem ao nosso 
Deus para sempre. Amém”. E um 
dos Anciãos falou comigo e per-
guntou: “Quem são esses vestidos 
com roupas brancas? De onde 
vieram?” Eu respondi: “Tu é que 
sabes, meu Senhor”. E então ele 
me disse: “Esses são os que vie-
ram da grande tribulação. Lava-
ram e alvejaram as suas roupas no 
sangue do Cordeiro”. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.
 

Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração dos que procu-

ram o Senhor!
A. É assim a geração dos que pro-

curam o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra 

e o que ela encerra,* o mundo in-
teiro com os seres que o povoam; 
- porque ele a tornou firme sobre os 
mares,* e sobre as águas a mantém 
inabalável.  

2. - “Quem subirá até o monte do 
Senhor,* quem ficará em sua san-
ta habitação?” - “Quem tem mãos 
puras e inocente o coração,* quem 
não dirige sua mente para o crime.

3. - Sobre este desce a bênção do Se-
nhor* e a recompensa de seu Deus 
e Salvador”. - “É assim a geração 
dos que o procuram,* e do Deus de 
Israel buscam a face”. 

2ª Leitura: 1Jo 3,1-3 
Veremos Deus tal como ele é.
L. Leitura da Primeira Carta de São 

João. 
Caríssimos, vede que grande pre-

sente de amor o Pai nos deu: de 
sermos chamados filhos de Deus! 
E nós o somos! Se o mundo não 
nos conhece, é porque não conhe-
ceu o Pai. Caríssimos, desde já 
somos filhos de Deus, mas nem se-
quer se manifestou o que seremos! 
Sabemos que, quando Jesus se 
manifestar, seremos semelhantes 

a ele, porque o veremos tal como 
ele é. Todo o que espera nele puri-
fica-se a si mesmo, como também 
ele é puro. – Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 5,1-12a 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Ale-

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

L. Vinde a mim, todos vós que estais 
cansados e pen ais a carregar pesa-
do fardo, e descanso eu vos darei, 
diz o Senhor.

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

sus Cristo segundo Mateus. 
A. Glória a Vós, Senhor.
Alegrai-vos e exultai, porque será 

grande a vossa recompensa nos 
céus.

P. Naquele tempo, vendo Jesus as 
multidões, subiu ao monte e sentou-
-se. Os discípulos aproximaram-se, 
e Jesus começou a ensiná-los:

“Bem-aventurados os pobres em es-
pírito, porque deles é o Reino dos 
Céus. Bem-aventurados os aflitos, 
porque serão consolados. Bem-a-
venturados os mansos, porque pos-
suirão a terra. Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados. Bem-aven-
turados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. Bem-a-
venturados os puros de coração, 
porque verão a Deus. Bem-aven-
turados os que promovem a paz, 
porque serão chamados filhos de 
Deus. Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus. 
Bem-aventurados sois vós, quan-
do vos injuriarem e perseguirem, 
e, mentindo, disserem todo tipo de 
mal contra vós, por causa de mim. 
Alegrai-vos e exultai, porque será 
grande a vossa recompensa nos 
céus”. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor! 

Homilia
Profissão da fé

Preces dos fiéis

P. Em união com todos os que estão 
na glória eterna, apresentemos nos-
sas preces a Deus que nos chama 
à santidade e nos dá a graça de vi-
vê-la. 

A. Por intercessão de Maria e dos 
santos, atendei-nos, ó Senhor.

1. Para que todos cresçamos na san-
tidade e assim ajudemos a Igreja a 
realizar sua missão com novo ardor 
e eficácia, nós vos pedimos. 

2. Para termos espírito fraterno, hu-
milde e defendermos a casa co-
mum, promovermos a justiça e a 
paz e assim nos santificarmos, nós 
vos pedimos.

3. Para acompanharmos a devoção a 
Nossa Senhora, aos santos e santas 
com a imitação de suas virtudes, 
tendo sempre Cristo como centro 
de nossa vida, nós vos pedimos.

4. Para cultivarmos a esperança da 
vida eterna e o compromisso por 
vida digna para todos em nossa fa-
mília e comunidade, nós vos pedi-
mos.

5. Por todos os que passam por an-
gústias e desânimo, afim de que 
reencontrem a alegria de viver no 
exemplo e intercessão dos santos e 
santas, especialmente dos mártires, 
nós vos pedimos.

6. ...
P. Com a intercessão dos santos e 

santas, em união com todas as co-
munidades da Diocese, rezemos a 
oração vocacional:

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 617) Ref. A vida dos justos 

está nas mãos de Deus; nenhum 
tormento os atingirá. Aos olhos 



dos insensatos pareceram mor-
rer, mas eles estão em paz. Ale-
luia! Aleluia!

1. Senhor, quem morará em vos-
sa casa e em vosso Monte Santo 
habitará? É aquele que caminha 
sem pecado e pratica a justiça 
fielmente.

2. Senhor, quem morará em vos-
sa casa e em vosso Monte Santo 
habitará? Quem pensa a verdade 
no seu íntimo e não solta em calú-
nias sua língua.

3. Senhor, quem morará em vossa 
casa e em vosso Monte Santo ha-
bitará? Quem em nada prejudica 
o seu irmão e nem cobre de insul-
tos seu vizinho.

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. Possam agradar-vos, ó Deus, as 
oferendas apresentadas em honra 
de todos os Santos. Certos de que 
eles já alcançaram a imortalidade, 
esperamos sua intercessão contínua 
pela nossa Salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística I 
(Missal, p. 469)

Pref.: A Jerusalém celeste 
(Missal, p. 692)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Festejamos, hoje, a cidade 
do céu, a Jerusalém do alto, nos-
sa mãe, onde nossos irmãos, os 
santos, vos cercam e cantam eter-
namente o vosso louvor. Para essa 
cidade caminhamos, pressurosos, 
peregrinando na penumbra da fé. 
Contemplamos, alegres, na vossa 
luz tantos membros da Igreja, que 
nos dais como exemplo e interces-
são. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com os anjos e todos os san-
tos, proclamamos vossa bondade, 
cantando a uma só voz: 

A. (Nº 758/I - solo e repetição) 
/:Santo, santo, santo,:/ /:Senhor, 
Deus do universo!:/ /:O céu e a 

terra proclamam a vossa glória.:/ 
/:Hosana, hosana, hosana.:/ /:Ho-
sana nas alturas!:/ /:Bendito o 
que vem:/ /:em nome do Senhor.:/ 
/:Hosana, hosana, hosana.:/ /:Ho-
sana nas alturas!:/

P. Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso, que abençoeis † estas 
oferendas apresentadas ao vosso 
altar.

A. Abençoai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também 
pelo vosso servo o papa (...), por 
nosso bispo (...) e por todos os que 
guardam a fé que receberam dos 
apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos e filhas (...) e de todos os que 
circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem co-
nosco este sacrifício de louvor por si 
e por todos os seus e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão 
de suas faltas, a segurança em suas 
vidas e a salvação que esperam.

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

P. Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre virgem Maria, 
mãe de nosso Deus e Senhor Jesus 
Cristo; e também são José, espo-
so de Maria, os santos apóstolos 
e mártires: Pedro e Paulo, André 
(Tiago e João, Tomé, Tiago e Fili-
pe, Bartolomeu e Mateus, Simão e 
Tadeu, Lino Cleto, Clemente, Sis-
to, Cornélio e Cipriano, Lourenço 
e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e 
Damião), e todos os vossos santos. 
Por seus méritos e preces, conce-
dei-nos sem cessar a vossa prote-
ção.

A. Em comunhão com toda a Igre-
ja aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e 
de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 

condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, 
aceitar e santificar estas oferendas, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso filho e Senhor nosso.

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão em suas mãos, elevou 
os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizen-
do: 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 TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM.

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

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

P. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glorio-
sa ascensão aos céus, nós, vossos 
servos, e também vosso povo san-
to, vos oferecemos, ó Pai, dentre 
os bens que nos destes, o sacrifício 
perfeito e santo, pão da vida eterna 
e cálice da salvação.

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

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

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

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos e filhas (...) que partiram desta 



P. OREMOS. Ao celebrarmos, ó 
Deus, todos os Santos, nós vos ado-
ramos e admiramos, porque só vós 
sois o Santo, e imploramos que a 
vossa graça nos santifique na pleni-
tude do vosso amor, para que, desta 
mesa de peregrinos, passemos ao 
banquete do vosso reino. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Não basta venerar os santos e 
pedir sua ajuda. É necessário imitá-
-los em sua santidade. 

 A. (Nº 636) Ref. A certeza que vive 
em mim / é que um dia verei a 
Deus. Contemplá-lo com os olhos 
meus / é a felicidade sem fim.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso 

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

A. Amém. 
P. Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.

A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- 2ªf, 13h às 17h, encontro/retiro 

com as coord. paroquiais do Se-
tor de Animação Bíblico-catequé-
tica, local será divulgado; 19h, 
reunião da Equipe Ampliada da 
Ação Evang., no Sem. N. Sra. de 
Fátima. 

3ªf, 08h30, reunião dos Padres e 
Diáconos, Sem. N. Sra. de Fá-
tima; às 13h30, encontro de for-
mação com os coord. paroquiais 
da Cáritas, no Centro Dioc.; 19h, 
reunião da Área Past. de Getúlio 
Vargas em Getúlio Vargas.

4ªf, 19h – Reunião da Área Past. de 
S. Valentim, em Barão de Cotegipe.

5ªf, às 13h30, reunião com as coord. 
dioc. e os coord. paroquiais para 
avaliação deste ano e planejamen-
to do próximo, no Centro Dioc.

- De 6ª a 15, início do 18º Congr. 
Euc. Nacional – Olinda e Recife, 
PE.

- Sáb., 19h, Crismas na igr. N. Sra. 
de Fátima, Par. de Entre Rios do 
Sul.
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vida, marcados com o sinal da fé. A 
eles e a todos os que adormeceram 
no Cristo concedei a felicidade, a 
luz e a paz.

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

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos apóstolos e mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé (Inácio, Alexandre, Mar-
celino e Pedro; Felicidade e Perpé-
tua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, 
Anastácia) e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e santi-
ficar estes bens e distribuí-los entre 
nós.

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

A. Amém

Rito de Comunhão 
(Pai nosso / Oração da Paz

/ Fração do pão)
Comunhão

A. (Nº 618) Ref. Bem-aventurados 
os que têm um coração de po-
bre, /:porque deles é o reino dos 
céus!:/

1. Senhor Deus, a vós elevo a mi-
nha alma, em vós confio, que eu 
não seja envergonhado!

2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos, e fazei-me conhecer a 
vossa estrada!

3. Vossa verdade me oriente e me 
conduza, porque sois o Deus da 
minha salvação!

4. Recordai, Senhor meu Deus, 
vossa ternura e a vossa compai-
xão que são eternas!

5. O Senhor é piedade e retidão, e 
reconduz ao bom caminho os pe-
cadores.

6. Ele dirige os humildes na justi-
ça, e aos pobres ele ensina o seu 
caminho.

7. O Senhor se torna íntimo aos 
que o temem e lhes dá a conhecer 
sua aliança.

Dom. - 33º DTC-B – 6º Dia Mun-
dial dos Pobres – 10h, Crismas, ig. 
Sagr. Cor. de Jesus, Paulo Bento. 

Leituras da semana:
Dia 07, 2ªf: Tt 1,1-9; Sl 23(24); Lc 

17,1-6; dia 08, 3ªf: Tt 2,1-8.11-
14; Sl 36(37); Lc 17,7-10; dia 
09, 4ªf, Dedicação da Basílica do 
Latrão (Catedral de Roma), festa: 
Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-
11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22; 
dia 10, 5ªf, São Leão Magno: 
Fm 7-20; Sl 145(146); Lc 17,20-
25; Dia 11, 6ªf: S. Martinho de 
Tours: 2Jo 4-9; Sl 118(119); Lc 
17,26-37; dia 12, sáb.: 3Jo 5-8; 
Sl 111(112); Lc 18,1-8; dia 13, 
dom., 33º TC-C: Ml 3,19-20a; 
Sl 97(98); 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 
(Visão do futuro)

 Chamados à santidade
A solenidade de Todos os Santos 

recorda-nos que todos somos cha-
mados à santidade. Os Santos/as de 
todos os tempos, que hoje celebra-
mos juntos, não são simplesmente 
símbolos, seres humanos distan-
tes, inalcançáveis. São pessoas 
que viveram com os pés no chão; 
experimentaram a fadiga diária da 
existência com os seus sucessos e 
fracassos, encontrando no Senhor a 
força para se levantar sempre e con-
tinuar o caminho. Daqui podemos 
compreender que a santidade é uma 
meta que não pode ser alcançada 
apenas com as próprias forças, mas 
é o fruto da graça de Deus e da nos-
sa resposta livre a ela. Portanto, a 
santidade é dom e chamada.

Como graça de Deus, isto é, o seu 
dom, é algo que não podemos 
comprar nem trocar, mas acolher, 
participando assim na mesma 
vida divina através do Espírito 
Santo que habita em nós desde o 
nosso Batismo. 

Mas a santidade é também chama-
da, é vocação comum de todos 
nós cristãos, dos discípulos de 
Cristo; é o caminho de plenitu-
de que cada cristão é chamado a 
percorrer na fé, a comunhão de-
finitiva com Deus na vida eterna. 
(Papa Francisco, oração do Ân-
gelus, 1º/11/2019)



Na consciência 
da brevidade 
da vida e de 
que tudo neste 
mundo é pas-
sageiro, menos 
o bem que rea-
lizamos, como 

se ressalta no atual período litúr-
gico, participamos da celebração 
deste domingo, no qual transcorre 
o Sexto Dia Mundial dos pobres, 
renovando nossa solidariedade 
com os empobrecidos pelo sistema 
excludente em que vivemos. 

 (... reunião dos padres e diáconos, 
terça-feira, no Seminário de Fá-
tima / 18º Congresso Eucarístico 
Nacional, até terça-feira, em Olin-
da e Recife, PE – 18º Congresso 
Eucarístico Nacional - tema: “Pão 
em todas as mesas” e lema “Re-
partiam o pão com alegria e não 
havia necessitados entre eles” ...).

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

pão / e não havia necessitados 
entre eles!:/

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

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

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

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

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

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. ...

Ato penitencial
P. ...  
P/S. (Nº 697) Senhor, que na água 

e no Espírito nos regenerastes à 
vossa imagem, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que enviais o vosso 

Espírito para criar em nós um co-
ração novo, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que nos tornais parti-

cipantes do vosso corpo e do vos-
so sangue, tende piedade de nós.

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

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

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

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

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

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

P. OREMOS. Senhor nosso Deus, 
fazei que a nossa alegria con-
sista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felici-
dade completa, servindo a vós, 
o criador de todas as coisas. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 33º 

DTC-C, p. 997-999)

1ª Leitura: Ml 3,19-20a
Nascerá para vós o sol da justiça.
L. Leitura da Profecia de Mala-

quias. 
Eis que virá o dia, abrasador como 

fornalha, em que todos os sober-
bos e ímpios serão como palha; 
e esse dia vindouro haverá de 
queimá-los, diz o Senhor dos 
exércitos, tal que não lhes deixa-
rá raiz nem ramo. Para vós, que 
temeis o meu nome, nascerá o sol 
da justiça, trazendo salvação em 
suas asas. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus!

Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor virá julgar a terra intei-

ra; com justiça julgará.
A. O Senhor virá julgar a terra 

inteira; com justiça julgará.
S. 1. - Cantai salmos ao Senhor ao 

som da harpa * e da cítara suave! - 
Aclamai, com os clarins e as trom-
betas,* ao Senhor, o nosso Rei! 

2. - Aplauda o mar com todo ser 
que nele vive,* o mundo inteiro e 
toda gente! - As montanhas e os 
rios batam palmas * e exultem de 
alegria. 

3. - Exultem na presença do Se-
nhor, pois ele vem,* vem julgar 
a terra inteira. - Julgará o univer-
so com justiça * e as nações com 
equidade.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 33º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 13.11.2022

- Perceber a ação salvadora de Deus nos acontecimentos da historia
- Sexto Dia Mundial dos Pobres – Jesus Cristo fez-Se pobre por vós (cf. 2 Cor 8, 9)
- 18º Congresso Eucarístico Nacional, em Olinda e Recife - PE.
Cor litúrgica: VERDE        Ano 44 - Nº 2603          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



2ª Leitura: 2Ts 3,7-12
Quem não quer trabalhar, também 

não deve comer. 
L. Leitura da Segunda Carta de 

São Paulo aos Tessalonicenses. 
Irmãos: Bem sabeis como deveis 

seguir o nosso exemplo, pois não 
temos vivido entre vós na ociosi-
dade. De ninguém recebemos de 
graça o pão que comemos. Pelo 
contrário, trabalhamos com es-
forço e cansaço, de dia e de noite, 
para não sermos pesados a nin-
guém. Não que não tivéssemos o 
direito de fazê-lo, mas queríamos 
apresentar-nos como exemplo a 
ser imitado. Com efeito, quando 
estávamos entre vós, demos esta 
regra: “Quem não quer traba-
lhar, também não deve comer”. 
Ora, ouvimos dizer que entre vós 
há alguns que vivem à toa, muito 
ocupados em não fazer nada. Em 
nome do Senhor Jesus Cristo, 
ordenamos e exortamos a estas 
pessoas que, trabalhando, co-
mam na tranquilidade o seu pró-
prio pão. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 21,5-19
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
L. Levantai vossa cabeça e olhai, 

pois a vossa redenção se aproxi-
ma! 

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.
É permanecendo firmes que ireis 

ganhar a vida!
P. Naquele tempo, algumas pessoas 

comentavam a respeito do Templo 
que era enfeitado com belas pe-
dras e com ofertas votivas. Jesus 
disse: “Vós admirais estas coi-
sas? Dias virão em que não ficará 
pedra sobre pedra. Tudo será des-
truído”. Mas eles perguntaram: 
“Mestre, quando acontecerá isto? 
E qual vai ser o sinal de que es-
tas coisas estão para acontecer?” 
Jesus respondeu: “Cuidado para 
não serdes enganados, porque 
muitos virão em meu nome, dizen-

do: ‘Sou eu!’ e ainda: ‘O tempo 
está próximo’. Não sigais essa 
gente! Quando ouvirdes falar 
de guerras e revoluções, não fi-
queis apavorados. É preciso que 
estas coisas aconteçam primei-
ro, mas não será logo o fim”. E 
Jesus continuou: “Um povo se 
levantará contra outro povo, um 
país atacará outro país. Haverá 
grandes terremotos, fomes e pes-
tes em muitos lugares; acontece-
rão coisas pavorosas e grandes 
sinais serão vistos no céu. Antes, 
porém, que estas coisas aconte-
çam, sereis presos e perseguidos; 
sereis entregues às sinagogas e 
postos na prisão; sereis levados 
diante de reis e governadores por 
causa do meu nome. Esta será a 
ocasião em que testemunhareis a 
vossa fé. Fazei o firme propósito 
de não planejar com antecedên-
cia a própria defesa; porque eu 
vos darei palavras tão acertadas, 
que nenhum dos inimigos vos po-
derá resistir ou rebater. Sereis en-
tregues até mesmo pelos próprios 
pais, irmãos, parentes e amigos. 
E eles matarão alguns de vós. To-
dos vos odiarão por causa do meu 
nome. Mas vós não perdereis um 
só fio de cabelo da vossa cabeça. 
É permanecendo firmes que ireis 
ganhar a vida!” - Palavra da Sal-
vação. 

A. Glória a Vós, Senhor.

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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

Preces dos fiéis
P. A Deus que nos sustenta em seu 

amor e nos guia pela sua Palavra, 
confiantes, dirijamos nossas pre-
ces comunitárias.

A. Ouvi-nos, ó Deus clementíssi-
mo.

1. Para que a Igreja, fiel ao Evange-
lho, anuncie a esperança da salva-
ção a todos os povos e nações, nós 
vos pedimos: 

2. Para que os enfermos, depri-
midos, desempregados e outros 
confiem sempre na vossa graça e 
tenham a solidariedade dos fami-
liares e da comunidade, nós vos 
pedimos:

P. Sexta-feira, nossa Igreja iniciará 
o 18º Congresso Eucarístico Na-
cional em Olinda e Recife. Reze-
mos a oração deste grande encon-
tro de fé em torno da Eucaristia: Ó 
Salvador do Mundo,

A. no deserto, Deus Pai alimen-
tou o povo com o maná e prepa-
rou na sua bondade uma mesa 
para o pobre.

P. Fazei que, neste Congresso Eu-
carístico Nacional, ao celebrar-
mos o mistério da Palavra que se 
fez Carne e Pão da vida,

A. vivamos em vós a comunhão e 
a partilha de nosso pão de cada 
dia, para que não haja necessi-
tados entre nós.

P. Vós, cheio de compaixão, tomas-
tes o pão, destes graças e o distri-
buístes à multidão com fome.

A. E, para permanecer entre nós 
o sacrifício da Nova Aliança, na 
última ceia, mandastes que o 
celebrássemos em memória de 
vós.

P. Concedei-nos que, ao participar 
do banquete do vosso Corpo e do 
vosso Sangue e adorando vossa 
presença na Eucaristia,

A. continueis a vossa ação, em 
nós e através de nós, para que 
haja pão em todas as mesas.

P. À luz do Espírito Santo, pelo 
qual realizais hoje o memorial da 
vossa Páscoa na Igreja,



A. façamos a opção evangélica 
pelos pobres, como consequên-
cia da fé que age pela caridade, 
e saiamos, com a Virgem Maria, 
proclamando que Deus saciou 
de bens os famintos, oferecendo 
a todos a vossa vida, pelo anún-
cio alegre do Evangelho. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 446) Ref. Neste pão e neste 

vinho o suor de nossas mãos: o 
trabalho e a justiça para todos 
os irmãos.

1. Ofertamos, ó Senhor, os so-
frimentos dos pequenos e dos 
pobres, teus amados, dos que 
lutam a procura de trabalho, 
das crianças e anciãos abando-
nados.

2. Ofertamos a firmeza e a cora-
gem dos que lutam em favor dos 
oprimidos, dos famintos e se-
dentos de justiça e que são por 
tua causa perseguidos.

3. Ofertamos, ó Senhor, toda a 
certeza na vitória do amor so-
bre o pecado. Tua luz há de bri-
lhar, vencendo a treva, sobre o 
mundo convertido e renovado.

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

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

P. Concedei, Senhor nosso Deus, 
que a oferenda colocada sob o 
vosso olhar nos alcance a gra-
ça de vos servir e a recompen-
sa de uma eternidade feliz. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística
Diversas Circunstâncias IV 

(Missal, p. 860)
P. Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. 
Vós nos destes vosso Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor e Redentor. 
Ele sempre se mostrou cheio de 
misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-

guidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa ra-
zão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de vossa 
glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz:

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

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

A. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!

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

A. Mandai o vosso Espírito San-
to!

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

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

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

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

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

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

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

A. Confirmai o vosso povo na 
unidade!

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

A. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!

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

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

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 



4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Só alcançaremos a salvação 
se permanecermos fiéis a Cristo 
até o fim, superando provações, 
dificuldades, percorrendo com 
generosidade e determinação o 
caminho indicado por Ele.

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus seja vosso conforto 

nas provações, companhia e con-
solo no caminho, amparo nas ad-
versidades, apoio nas fraquezas, 
força contra os males e proteção 
nos perigos. E que vos abençoe 
Deus infinitamente misericordio-
so, 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:
- Terça-feira – Proclamação da 

República – encerramento do 
18º Congresso Eucarístico Na-
cional em Olinda e Recife-PE. 

- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Aratiba em Ita-
tiba do Sul. 

- Sábado, 16h, na Catedral, aber-
tura do 3º Ano Vocacional do 
Brasil na Diocese de Erexim. 

- Domingo - Solenidade de Nosso 
Senhor Cristo Rei do Univer-
so - início da Campanha para 
a Evangelização / Abertura do 
3º Ano Vocacional no Brasil – 
Vocação: graça e missão – Co-
rações ardentes, pés a caminho; 
das 09h às 15h, no Seminário 
de Fátima, encontro vocacional; 
08h30, na sede paroquial N. Sra. 
do Rosário, Barão de Cotegipe, 
Encontro Diocesano dos Minis-
tros/as.

Leituras da semana: 
Dia 14, 2ªf: Ap 1,1-4; 2,1-5ª; Sl 

1,1-2. 3. 4 e 6; Lc 18,35-43; dia 
15, 3ªf, Sto Alberto Magno: Ap 
3,1-6.14-22; Sl 14(15); Lc 19,1-

10: dia 16, 4ªf, Sta. Margarida 
da Escócia e Santa Gertrudes: 
Ap 4,1-11; Sl 150; Lc 19,11-
28; dia 17, 5ªf, Sta. Isabel da 
Hungria: Ap 5,1-10; Sl 149; Lc 
19,41-44; dia 18, 6ªf, Dedicação 
das Basílicas de S. Pedro e S. 
Paulo: Ap 10,8-11; Sl 118(119); 
Lc 19,45-48; dia 19, sáb., Ss. 
Roque González, Afonso Ro-
dríguez e João del Castillo: Ap 
11,4-12; Sl 143(144); Lc 20,27-
40; dia 20, dom., 34º do TC-C, 
NOSSO SR JESUS CRISTO 
REI DO UNIVERSO: 2Sm 5,1-
3; Sl 121(122); Cl 1,12-20; Lc 
23,35-43 (“Reino de Cristo”).

Da mensagem do Papa Francis-
co para o 6º Dia Mundial

dos Pobres
A solidariedade é precisamente par-

tilhar o pouco que temos com quan-
tos nada têm, para que ninguém 
sofra. Quanto mais cresce o sen-
tido de comunidade e comunhão 
como estilo de vida, tanto mais se 
desenvolve a solidariedade. Aliás, 
deve-se considerar que há países 
onde, nas últimas décadas, se veri-
ficou um significativo crescimento 
do bem-estar de muitas famílias, 
que alcançaram um estado de vida 
seguro. Trata-se dum resultado 
positivo da iniciativa privada e de 
leis que sustentaram o crescimento 
econômico, aliado a um incentivo 
concreto às políticas familiares e à 
responsabilidade social. ... Como 
membros da sociedade civil, man-
tenhamos vivo o apelo aos valores 
da liberdade, responsabilidade, 
fraternidade e solidariedade; e, 
como cristãos, encontremos sem-
pre na caridade, na fé e na espe-
rança o fundamento do nosso ser e 
da nossa atividade.

... A pobreza que mata é a miséria, 
filha da injustiça, da exploração, 
da violência e da iníqua distri-
buição dos recursos. É a pobreza 
desesperada, sem futuro, porque 
é imposta pela cultura do descarte 
que não oferece perspectivas nem 
vias de saída. ... Quando a única 
lei passa a ser o cálculo do lucro 
no fim do dia, então deixa de haver 
qualquer freio na adoção da lógica 
da exploração das pessoas: os ou-
tros não passam de meios.
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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

A. (Nº 489) 1. Jesus sempre es-
tava a caminhar,/ com amor a 
visitar as aldeias do país;/ a pé, 
sem dinheiro a carregar,/ sem 
ter casa pra morar, na pobreza 
mui feliz.

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

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

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

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

P. OREMOS. Tendo recebido 
em comunhão o Corpo e San-
gue do vosso Filho, concedei, 
ó Deus, possa esta Eucaristia 
que ele mandou celebrar em 
sua memória fazer-nos crescer 
em caridade. Por Cristo, nosso 
Senhor.  

A. Amém. 



1. RITOS 
INICIAIS

Reunidos na 
fé, celebramos 
a presença 
transformado-
ra de Cristo, 
nosso Rei e 

Senhor, que no alto da Cruz, ga-
rantiu o paraíso ao ladrão arre-
pendido e o prometeu a todos os 
que confiam na sua misericórdia. 
Por esta celebração, renovemos 
nosso compromisso com o Reino 
do Senhor, Reino do amor, da ver-
dade e da justiça. Neste domingo, 
o último do ano litúrgico, aqui no 
Brasil, iniciamos a Campanha da 
Evangelização, que nos chama a 
renovar nosso compromisso de 
viver e testemunhar a Boa Nova 
da salvação e a ajudar a Igreja em 
sua missão. 

(... Abertura da Campanha da Evan-
gelização / Início do Terceiro Ano 
Vocacional do Brasil / Encontro 
Regional de Presbíteros de segun-
da a quarta-feira / Dia Nacional de 
Ação de Graças, quinta-feira / ...)

A. (Nº 177) Ref. Tu és o Rei dos 
reis! O Deus do céu deu-te rei-
no, força e glória! E entregou, 
em tuas mãos, a nossa história: 
Tu és Rei, e o amor é a tua lei!

1. Sou o primeiro e o derradeiro, 
fui ungido pelo amor. Vós sois 
meu povo, eu, vosso Rei e o Se-
nhor, Redentor!

2. Vos levarei às grandes fontes, 
dor e fome não tereis. Vós sois 
meu povo, eu, vosso Rei; junto a 
mim vivereis!

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

A. Amém.
P. Que a graça, o amor e a paz de 

Cristo, Rei do universo, que nos 

liberta e nos acolhe em seu Reino, 
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, Rei da glória, princípio e 

fim de todas as coisas, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos chamais a cons-

truir o Reino da paz, da justiça e 
do amor, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Rei do universo que nos 

chamais ao banquete de vosso 
Reino, tende piedade de nós.

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

ria... 
A. Amém. 

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

alturas e paz na terra aos ho-
mens!

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

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

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

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

tende piedade de nós.
5. Só vós sois o Santo, só vós o 

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

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que dispusestes res-
taurar todas as coisas no vosso 
amado Filho, Rei do universo, 
fazei que todas as criaturas, li-
bertas da escravidão e servindo 
à vossa majestade, vos glorifi-
quem eternamente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Paulinas-Paulus, 34º 

ou último DTC-C, Solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do 
Universo, p. 1000-1002)

1ª Leitura: 2Sm 5,1-3
Eles ungiram Davi como rei de Is-

rael
L. Leitura do Segundo Livro de 

Samuel.
Naqueles dias, todas as tribos de 

Israel vieram encontrar-se com 
Davi em Hebron e disseram-lhe: 
“Aqui estamos. Somos teus ossos 
e tua carne. Tempo atrás, quan-
do Saul era nosso rei, eras tu que 
dirigias os negócios de Israel. E 
o Senhor te disse: ‘Tu apascen-
tarás o meu povo Israel e serás o 
seu chefe’”. Vieram, pois, todos 
os anciãos de Israel até ao rei 
em Hebron. O rei Davi fez com 
eles uma aliança em Hebron, na 
presença do Senhor, e eles o un-
giram rei de Israel. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 121(122)
S. Quanta alegria e felicidade: va-

mos à casa do Senhor!

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 34º DTC-C, solenidade de J. Cristo Rei do Universo - 20.11.2022
- Cristo, Rei e Senhor da verdade, do amor, da justiça e da paz
- Início do 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho
- Abertura da Campanha para a Evangelização – 
- Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas: missionários do Reino de Deus nos diferentes ambientes.  
Cor litúrgica: BRANCO      Ano 44 - Nº 2604    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



A. Quanta alegria e felicidade: 
vamos à casa do Senhor!

S. 1. - Que alegria, quando ouvi 
que me disseram:* “Vamos à casa 
do Senhor!” - E agora nossos pés 
já se detêm,* Jerusalém, em tuas 
portas.

2. - Para lá sobem as tribos de Is-
rael,* as tribos do Senhor. - Para 
louvar, segundo a lei de Israel,* o 
nome do Senhor. - A sede da justi-
ça lá está * e o trono de Davi.

2ª Leitura: Cl 1,12-20
Recebeu-nos no reino de seu Filho 

amado.
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Colossenses.
Irmãos: Com alegria dai graças 

ao Pai, que vos tornou capazes de 
participar da luz, que é a heran-
ça dos santos. Ele nos libertou do 
poder das trevas e nos recebeu 
no reino de seu Filho amado, por 
quem temos a redenção, o perdão 
dos pecados. Ele é a imagem do 
Deus invisível, o primogênito de 
toda a criação, pois por causa 
dele foram criadas todas as coi-
sas no céu e na terra, as visíveis 
e as invisíveis, tronos e domina-
ções, soberanias e poderes. Tudo 
foi criado por meio dele e para 
ele. Ele existe antes de todas as 
coisas e todas têm nele a sua 
consistência. Ele é a Cabeça do 
corpo, isto é, da Igreja. Ele é o 
Princípio, o Primogênito dentre 
os mortos; de sorte que em tudo 
ele tem a primazia, porque Deus 
quis habitar nele com toda a sua 
plenitude e por ele reconciliar 
consigo todos os seres, os que es-
tão na terra e no céu, realizando 
a paz pelo sangue da sua cruz. - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 23,35-43
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
L. É bendito aquele que vem vin-

do, que vem vindo, em nome do 
Senhor; e o Reino que vem, seja 
bendito, ao que vem e a seu Rei-
no, o louvor!

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.

A. Ele está no meio de nós.
Senhor, lembra-te de mim quando 

entrares no teu reinado.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, os chefes zomba-

vam de Jesus dizendo: “A outros 
ele salvou. Salve-se a si mesmo, 
se, de fato, é o Cristo de Deus, 
o Escolhido!” Os soldados tam-
bém caçoavam dele; aproxima-
vam-se, ofereciam-lhe vinagre, e 
diziam: “Se és o rei dos judeus, 
salva-te a ti mesmo!” Acima dele 
havia um letreiro: “Este é o Rei 
dos Judeus”. Um dos malfeitores 
crucificados o insultava, dizendo: 
“Tu não és o Cristo? Salva-te a 
ti mesmo e a nós!” Mas o outro 
o repreendeu, dizendo: “Nem se-
quer temes a Deus, tu que sofres 
a mesma condenação? Para nós, 
é justo, porque estamos receben-
do o que merecemos; mas ele não 
fez nada de mal”. E acrescentou: 
“Jesus, lembra-te de mim, quan-
do entrares no teu reinado”. Je-
sus lhe respondeu: “Em verdade 
eu te digo: ainda hoje estarás co-
migo no Paraíso”. - Palavra da 
Salvação. 

Homilia
Profissão da fé

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

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

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

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

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./

Preces dos fiéis
P. Na alegria de estarmos a serviço 

de Cristo Rei do universo e Se-
nhor da história, elevemos nossas 
preces a Deus Pai na força do Es-
pírito Santo.

A. Em vossa misericórdia, aten-
dei-nos, ó Senhor!

1. Para que a Igreja, sustentada por 
vossa graça, anuncie a todos a boa 
nova do Reino de amor, de justiça 
e de paz de vosso Filho, nós vos 
pedimos:

2. Para que todas as pessoas, em 
qualquer situação, confiem sem-
pre na vossa misericórdia e no 
vosso amor, que são desde sem-
pre, nós vos pedimos:

3. Para que os cristãos leigos e lei-
gas sejam fiéis testemunhas dos 
valores de vosso Reino nos am-
bientes em que atuam, nós vos 
pedimos.

4. Para que a Campanha para a 
Evangelização iniciada neste do-
mingo em nosso País nos ajude 
a retomar com renovado ardor o 
compromisso com a missão da 
Igreja, nós vos pedimos: 

P. Rezemos a oração do Terceiro 
Ano Vocacional do Brasil também 
iniciado neste domingo: Senhor 
Jesus, enviado do Pai e Ungido do 
Espírito Santo, que fazeis os cora-
ções arderem e os pés se coloca-
rem a caminho,

A. ajudai-nos a discernir a graça 
do vosso chamado e a urgência 
da missão.

P. Continuai a encantar famílias, 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos,

A. para que sejam capazes de so-
nhar e se entregar, com genero-
sidade e vigor, a serviço do Rei-
no, em vossa Igreja e no mundo.

P. Despertai a novas gerações
A. para a vocação aos Ministérios 

Leigos, ao Matrimônio, à Vida 
Consagrada e aos Ministérios 
Ordenados.

P. Maria, Mãe, Mestra e Discípula 
Missionária,

A. ensinai-nos a ouvir o Evange-
lho da Vocação e a responder 
com alegria. Amém.



3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 442) 1. Nas tuas mãos, 

ó Pai do céu, todo o universo, 
frágil canoa a navegar. Tem 
equilíbrio e segurança, espaço e 
tempo, e a humanidade que vem 
desfrutar.

Ref. O vinho e pão que nós tra-
zemos; falam do amor de quem 
constrói a vida. Vem sustentar, ó 
Pai, teu Reino: que a tua voz no 
mundo inteiro seja ouvida.

2. Mas nossa terra, que é o lugar 
da consciência, não aprendeu 
a conviver. São tantos reinos, 
cada qual querendo tudo e as 
multidões com tamanho sofrer.

3. Cuidar da terra e da justiça 
para todos: o compromisso que 
te apraz. Que a tua mesa seja 
anúncio do teu Reino, que os 
povos todos cultivem a paz.

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. Oferecendo-vos estes dons 
que nos reconciliam convosco, 
nós vos pedimos, ó Deus, que 
o vosso próprio Filho conceda 
paz e união a todos os povos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Pref.: Cristo, Rei do universo
(Missal, p. 384)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso. Com óleo de 
exultação, consagrastes sacerdo-
te eterno e rei do universo vosso 
Filho único, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Ele, oferecendo-se na 
Cruz, vítima pura e pacífica, rea-
lizou a redenção da humanidade. 
Submetendo ao seu poder toda 
criatura, entregará à vossa infinita 
majestade um reino eterno e uni-
versal: reino da verdade e da vida, 
reino da santidade e da graça, rei-
no da justiça, do amor e da paz. 

Por essa razão, hoje e sempre, nós 
nos unimos aos anjos e arcanjos, 
aos querubins e serafins, e a toda 
a milícia celeste, cantando a uma 
só voz:

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

1. O céu e a terra proclamam vos-
sa glória. Hosana nas alturas, 
hosana nas alturas!

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

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

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!

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 
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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 / Oração da Paz)

Comunhão
A. (Nº 605) Um rei fez um grande 

banquete, / o povo já foi convi-
dado. A mesa já está preparada, 
já foi o cordeiro imolado.

1. Eu me sinto feliz perto de Deus, 
/ em achar um abrigo no Senhor.

2. Eu agora estarei sempre com 
Ele, / pois me veio trazendo pela 
mão.

3. Vosso plano de amor me vai guian-
do, / pra chegar finalmente em vos-
sa glória.

4. Os desejos do mundo nada valem, 
/ Eu me firmo na pedra que é meu 
Deus.

P. OREMOS. Alimentados pelo 
pão da imortalidade, nós vos 
pedimos, ó Deus, que, glorian-
do-nos de obedecer na terra aos 
mandamentos de Cristo, rei do 
universo, possamos viver com 
ele eternamente no reino dos 
céus. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Neste dia de Cristo Rei, ini-
ciamos a Campanha para a Evan-
gelização e o Terceiro Ano Vo-
cacional do Brasil. Participemos 
com alegria destes dois eventos e 
trabalhemos pelo Reino de Deus.

A. (Nº 600) Ref. /:Somos cidadãos 
do Reino, do reino de Jesus de 
Nazaré.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos tornou discípulos 

missionários de seu Filho, Rei 
do Universo, vos confirme na fé, 
na esperança e na caridade. Que 

ele vos faça anunciadores de seu 
Reino e um dia vos acolha no seu 
banquete eterno. E que vos aben-
çoe Deus todo-poderoso e fon-
te da vida, 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:
- De segunda a quarta-feira, En-

contro Reg. de Presbíteros no 
Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei (CECREI), São Leopoldo. / 
- Terça-feira, 19h30, em Maria-
no Moro, reunião da Área Past. 
de Severiano de Almeida. / - 
Quinta-feira - Dia Nac. de Ação 
de Graças. / - Sexta-feira, Dom 
Adimir, retiro com os seminaris-
tas da Diocese em Passo Fundo. 
/ - Sábado, 08h30, reunião do 
Cons. Dioc. da Ação Evang., 
Seminário N. Sra. de Fátima. / - 
Sábado e domingo, Romaria de 
N. Sra. das Graças na sede par. 
de Jacutinga. /- Domingo, 1º do 
Advento A.

Leituras da semana:
Dia 21, 2ªf. Apresentação de Nos-

sa Senhora: Zc 2,14-17; Cânt.: 
Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-
53.54-55; Mt 12,46-50; dia 22, 
3ªf, Sta. Cecília: Ap 14,14-19; 
Sl 95(96);Lc 21,5-11; 23, 4ªf, 
S. Clemente – S. Columbano: 
Ap 15,1-4; Sl 97(98); Lc 21,12-
19; dia 24, 5ªf, Dia Nacional 
de Ação de Graças: Ap 18,1-2. 
21-23. 19, 1-3. 9a; Sl 99 (100); 
Lc 21,20-28; dia 25, 6ªf, Sta. 
Catarina de Alexandria: Ap 
20,1-4.11–21,2; Sl 83 (84); Lc 
21,29-33; dia 26, sáb.: Ap 22,1-
7; Sl 94(95); Lc 21,34-36; dia 
27, dom., 1º Adv-A: Is 2,1-5; 
Sl 121(122); Rm 13,11-14a; Mt 
24,37-44 (Vigilância).

Campanha para a
Evangelização – oração

Senhor Jesus Cristo, Vós deixas-
tes aos apóstolos a missão de 
evangelizar. Enviai também a 

nós, como anunciadores, para 
que vosso Evangelho continue 
penetrando na vida das pessoas 
e transformando a sociedade. 
Despertai em nós a consciência 
sobre a grandeza da missão e a 
responsabilidade em participar 
no anúncio do Evangelho. Dai-
-nos um coração generoso para 
colaborar espiritual e material-
mente na missão. Amém.

Tema, lema e objetivos do 
Terceiro Ano Vocacional do 

Brasil.
Tema: Vocação, Graça e Missão. 

Lema: Corações ardentes, pés a 
caminho (cfr. Lc 24,32-33).

Objetivo geral: promover a cultu-
ra vocacional nas comunidades 
eclesiais, nas famílias e na socie-
dade, para que sejam ambientes 
favoráveis ao despertar de todas 
as vocações, como graça e mis-
são, a serviço do Reino de Deus.

Objetivos específicos: - cultivar 
uma sensibilidade vocacional 
que favoreça a compreensão de 
que “toda a pastoral é vocacio-
nal, toda formação é vocacional 
e toda a espiritualidade é voca-
cional. – Aprofundar a Teologia 
da Graça e da Missão dentro 
da pedagogia vocacional, de 
maneira que esta gere discerni-
mento e respostas concretas ao 
chamado divino, com liberdade 
e responsabilidade. – Fortalecer 
a consciência do discipulado 
missionário de todos os batiza-
dos e batizadas, levando-os a re-
conhecer e assumir a identidade 
vocacional da vida laical como 
uma forma específica de viver a 
santidade batismal a serviço do 
Reino de Deus”. – Acompanhar 
cada jovem ... impulsionando-o 
ao serviço generoso e à missão. 
– Despertar voc. à Vida Cons. e 
ao Ministério Ordenado.... – In-
tensificar a prática da oração pe-
las vocações (pessoal, familiar, 
comunitária). – Fomentar um 
serviço de animação vocacional, 
equipes vocacionais em âmbito 
paroquial, diocesano e regio-
nal...



 (Notas: A 
cor vio-
lácea ou 
roxa no 
Adven to 
expressa 
a alegre 

espera da vinda do Salvador. A 
coroa do Advento, com ramos 
verdes e quatro velas, é outro sím-
bolo desta espera. Utilizar carta-
zes deste tempo. Organizar, pro-
gressivamente, o presépio desde 
o 1º domingo. Sobre as velas da 
coroa, ver no final)

Com este primeiro domingo do Ad-
vento, coemçamos a preparação 
ao Natal e um novo ano litúrgico, 
com a Campanha para a Evangeli-
zação iniciada domingo passado. 
Tempo a ser vivido na esperan-
ça e na vigilância, aprofundando 
e buscando o essencial da vida, 
revivendo a longa espera dos po-
bres, dos patriarcas e profetas, de 
Isabel e Zacarias, de Maria e de 
José pela vinda do Salvador. 

(... encontros de grupos de  famílias 
em preparação do Natal / Reunião 
dos Bispos do Rio Grande do Sul, 
de segunda a quarta-feira, em Va-
caria / Dia Mundial de luta contra 
a AIDS e de combate ao precon-
ceito em relação aos seus portado-
res, quinta-feira / ...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 11) Eis o tempo em que o 

Espírito ora em nós: Vem Jesus, 
vem Jesus. Tu és a nossa luz, 
vem Jesus!

1. Tempo de advento, de feliz es-
pera, o povo já caminha para 
ver a luz. O Espírito nos leva 
por Jesus ao Pai, para a plenitu-
de a história Ele conduz.

2. Deus amou este mundo que a 
Jesus envia, o Espírito agindo, 

eis a encarnação. A história se 
transforma, chega um novo dia, 
Maria gera o Cristo, chegou a 
salvação.

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

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

chama à vigilância para acolher 
o Salvador, na força do Espírito 
Santo, esteja convosco.

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

P. A coroa do Advento é um dos 
símbolos deste tempo. Por ela, 
podemos visualizar nossa pro-
gressiva preparação ao Natal ao 
acendermos uma de suas velas 
em cada um dos 4 domingos deste 
período litúrgico. Invoquemos a 
bênção de Deus sobre ela e a gra-
ça de preparar-nos para as festas 
natalinas com muitos frutos de 
amor e de justiça (pausa). 

P. Nós vos bendizemos, ó Deus de 
infinita misericórdia, porque nos 
enviais vosso Filho Unigênito 
para ser nosso Salvador, a quem 
queremos acolher de coração vi-
gilante e aberto. Aben+çoai esta 
coroa de Advento, sinal de prepa-
ração ao Natal que se aproxima. 
Concedei-nos, a cada semana, 
crescer na fé viva, na esperan-
ça firme e na caridade generosa, 
para oferecermos digna acolhida 
a Cristo, luz que ilumina todos os 
povos. Pelo mesmo Cristo, nosso 
Senhor, que vive convosco na uni-
dade do Espírito Santo.  

A. Amém.
(Enquanto a coroa é aspergida e al-

guém da comunidade acende a 1ª 
vela da coroa [verde, esperança, 
cristãos aguardando a 2ª vinda de 
Cristo] todos cantam).

A. (Nº 5) 1. Uma vela se acende 
no caminho a iluminar. Prepa-

remos nossa casa: é Jesus quem 
vai chegar.

Ref. /:No advento a tua vinda nós 
queremos preparar. Vem, Se-
nhor, que é teu natal, vem nas-
cer em nosso lar.:/

A vida na liturgia
P. ...

Ato penitencial
P. ...
A. (Nº 675) Confesso a Deus to-

do-poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, 
atos e omissões, por minha cul-
pa, tão grande culpa.

E peço à virgem Maria, aos anjos 
e santos e a vós, irmãos e irmãs, 
que rogueis por mim a Deus, 
nosso Senhor.

P. Deus onipotente, princípio e fim 
de todas as coisas... 

A. Amém.
Senhor, tende piedade.... Cristo, 

tende piedade... Senhor, tende 
piedade...

P. OREMOS. Ó Deus todo-pode-
roso, concedei a vossos fiéis o 
ardente desejo de possuir o rei-
no celeste, para que, acorrendo 
com as nossas boas obras ao 
encontro do Cristo que vem, 
sejamos reunidos à sua direi-
ta na comunidade dos justos. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, 1º D. do Adv. A, p. 53 a 55)

1ª Leitura: Is 2,1-5
O Senhor reúne todas as nações 

para a paz eterna do Reino.
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías.

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 1º Domingo do Advento/Ano A - 27.11.2022

- Viver bem o tempo presente, preparando a acolhida ao Senhor que vem. 
- Campanha da Evangelização – 
- Subsídio de preparação ao Natal do Regional Sul 3 da CNBB - Cristo é nossa força.
- Início de novo ano litúrgico
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Visão de Isaías, filho de Amós, 
sobre Judá e Jerusalém. Aconte-
cerá, nos últimos tempos, que o 
monte da casa do Senhor estará 
firmemente estabelecido no pon-
to mais alto das montanhas e do-
minará as colinas. A ele acorre-
rão todas as nações, para lá irão 
numerosos povos e dirão: “Va-
mos subir ao monte do Senhor, à 
casa do Deus de Jacó, para que 
ele nos mostre seus caminhos e 
nos ensine a cumprir seus pre-
ceitos”; porque de Sião provém a 
lei e de Jerusalém, a palavra do 
Senhor. Ele há de julgar as na-
ções e arguir numerosos povos; 
estes transformarão suas espa-
das em arados e suas lanças em 
foices: não pegarão em armas 
uns contra os outros e não mais 
travarão combate. Vinde, todos 
da casa de Jacó, e deixemo-nos 
guiar pela luz do Senhor. - Pala-
vra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 121(122)
S. Que alegria quando me disse-

ram: “Vamos à casa do Senhor!”
A. Que alegria quando me dis-

seram: “Vamos à casa do Se-
nhor!”

S. 1. Que alegria, quando ouvi que 
me disseram:* “Vamos à casa do 
Senhor!” - E agora nossos pés já 
se detêm,* Jerusalém, em tuas 
portas.

2. Para lá sobem as tribos de Is-
rael,* as tribos do Senhor. - Para 
louvar, segundo a lei de Israel, * o 
nome do Senhor. - A sede da justi-
ça lá está,* e o trono de Davi.

3. Rogai que viva em paz Jerusa-
lém,* e em segurança os que te 
amam! Que a paz habite dentro 
de teus muros,* tranquilidade em 
teus palácios!

3. Por amor a meus irmãos e meus 
amigos, * peço: “A paz esteja em 
ti!” - Pelo amor que tenho à casa 
do Senhor, * eu te desejo todo 
bem!

2ª Leitura: Rm 13,11-14a
A salvação está mais perto de nós.
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Romanos. 

Irmãos: Vós sabeis em que tempo 
estamos, pois já é hora de desper-
tar. Com efeito, agora a salvação 
está mais perto de nós do que 
quando abraçamos a fé. A noite 
já vai adiantada, o dia vem che-
gando: despojemo-nos das ações 
das trevas e vistamos as armas da 
luz. Procedamos honestamente, 
como em pleno dia: nada de glu-
tonerias e bebedeiras, nem de or-
gias sexuais e imoralidades, nem 
de brigas e rivalidades. Pelo con-
trário, revesti-vos do Senhor Je-
sus Cristo. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 24,37-44 
A. Aleluia...
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa 

bondade, e a vossa salvação nos 
concedei.

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

Jesus Cristo segundo Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
Ficai atentos e preparados.
P. Naquele tempo, Jesus disse aos 

seus discípulos: “A vinda do Fi-
lho do Homem será como no tem-
po de Noé. Pois nos dias, antes do 
dilúvio, todos comiam e bebiam, 
casavam-se e davam-se em ca-
samento, até o dia em que Noé 
entrou na arca. E eles nada per-
ceberam até que veio o dilúvio e 
arrastou a todos. Assim aconte-
cerá também na vinda do Filho 
do Homem. Dois homens estarão 
trabalhando no campo: um será 
levado e o outro será deixado. 
Duas mulheres estarão moendo 
no moinho: uma será levada e 
a outra será deixada. Portanto, 
ficai atentos! porque não sabeis 
em que dia virá o Senhor. Com-
preendei bem isso: se o dono da 
casa soubesse a que horas viria 
o ladrão, certamente vigiaria e 
não deixaria que a sua casa fosse 
arrombada. Por isso, também vós 
ficai preparados! Porque na hora 
em que menos pensais, o Filho do 
Homem virá”. - Palavra da Sal-
vação.

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé
Preces dos fiéis

P. A Deus, que sempre vem ao nos-
so encontro com sua bondade e 
misericórdia, abramos o coração 
em preces comunitárias.

A. Vinde, Senhor, e atendei-nos
1. Para que a Igreja irradie a luz da 

vossa Palavra ajudando a todos a 
reconhecer os sinais da presença 
do Reino em nosso mundo, nós 
vos pedimos.

2. Para sermos sempre vigilantes 
e percebermos vossos apelos nos 
acontecimentos da vida, nós vos 
pedimos.

3. Para que as crianças abandona-
das e vítimas de muitas formas de 
violência sejam amparadas pela 
solidariedade pessoal de todos, 
por instituições de promoção hu-
mana e políticas públicas, nós vos 
pedimos. 

4. Para que os portadores de doen-
ças infectocontagiosas, especial-
mente do vírus HIV, não sofram 
também o preconceito e a exclu-
são, nós vos pedimos.

5. Para que o Terceiro Ano Voca-
cional do Brasil favoreça o des-
pertar de todas as vocações, como 
graça e missão, a serviço do vosso 
Reino, nós vos pedimos:

6. ...
P. Comprometidos com o anúncio 

do Evangelho, rezemos:
A. Pai Santo,/ quisestes que a 

vossa Igreja fosse, no mundo,/ 
fonte de salvação para todas as 
nações,/ a fim de que a obra de 
Cristo que vem/ continue até o 
fim dos tempos./ Aumentai em 
nós o ardor da evangelização,/ 
derramando o Espírito prome-
tido,/ e fazei brotar em nossos 
corações/ a resposta da fé, em 
Cristo nosso Senhor. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 33) Ref. A vós, Senhor, 

apresentamos / estes dons, o pão 
e o vinho, Aleluia!

1. Que poderei retribuir ao Se-
nhor Deus / por tudo aquilo que 
Ele fez em meu favor.



2. Elevo o cálice da minha salva-
ção, / invocando o nome santo 
do Senhor.

3. Vou cumprir minhas promes-
sas ao Senhor / na presença do 
seu povo reunido.

4. Por isso, oferto um sacrifício 
de louvor, / invocando o nome 
santo do 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. Recebei, ó Deus, estas oferendas 
que escolhemos entre os dons que 
nos destes, e o alimento que hoje 
concedeis à nossa devoção tor-
ne-se prêmio da redenção eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 482)

- Prefácio: Advento I,
(Missal, p.406)

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, Deus eterno e todo-
-poderoso, por Cristo, Senhor nos-
so. Revestido da nossa fragilidade, 
ele veio a primeira vez para realizar 
seu eterno plano de amor e abrir-
-nos o caminho da salvação. Re-
vestido de sua glória, ele virá uma 
segunda vez para conceder-nos em 
plenitude os bens prometidos que 
hoje, vigilantes, esperamos. Por 
esta razão, agora e sempre, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os san-
tos, cantando a uma só voz:

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

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espíri-
to Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo † e 
no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

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

ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU 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-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

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

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

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

A. Amém. 

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

ção do Pão)
Comunhão

A. (Nº 44) 1. As colinas vão ser 
abaixadas, / os caminhos vão ter 
mais fulgor. O Senhor quer as vi-
das ornadas / para a festa da vida 
e do amor.

Ref. Vem, Senhor! Vem salvar teu 
povo, / Deus-Conosco, Emanuel! 
Neste pão, um mundo novo / 
quer teu povo, Deus fiel!

2. Vão brotar em desertos mil fon-
tes, / que canteiros de paz vão 
regar. Também vidas sem luz de 
horizontes / na luz viva do céu 
vão brilhar.

3. Nosso Deus vem plantar a jus-
tiça / neste mundo de sonhos tão 
vãos E banir para sempre a co-
biça / que destrói sempre a vida 
de irmãos.

4. Nos impérios de morte reinan-
do, / só gerando caminhos de dor, 
o Senhor quer a vida ostentando 
/ o troféu sempre eterno do amor.

5. A chegada de Deus aguardando, 
/ eis um povo em caminhos de luz 
e com ele o Senhor caminhando / 
para a casa do Pai os conduz.

P. OREMOS. Aproveite-nos, ó 
Deus, a participação nos vos-
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sos mistérios. Fazei que eles 
nos ajudem a amar desde ago-
ra o que é do céu e, caminhan-
do entre as coisas que passam, 
abraçar as que não passam. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: No início da preparação ao 
Natal, somos chamados à vigilân-
cia para percebermos a manifes-
tação do Senhor, sempre imprevi-
sível. Somos também convocados 
para o compromisso com o anúncio 
do Evangelho a todos pela Campa-
nha para a Evangelização.

A. (Nº 836) Ref. Senhor, que que-
res que eu faça? Senhor, que que-
res de mim? Mostra-me os teus 
caminhos! Senhor, que queres de 
mim?

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus onipotente e miseri-

cordioso vos ilumine com o adven-
to do seu Filho, em cuja vinda cre-
des e cuja volta esperais, e derrame 
sobre vós as suas bênçãos.

A. Amém. 
P. Que durante esta vida ele vos tor-

ne firmes na fé, alegres na esperan-
ça, solícitos na caridade.

A. Amém.
P. Alegrando-vos agora pela vinda 

do Salvador feito homem, sejais 
recompensados com a vida eterna, 
quando vier de novo em sua glória.

A. Amém
P. Abençoe-vos Deus Onipotente e 

Eterno, Pai e Filho e Espírito San-
to.

A. Amém.
P. A esperança pela vinda do Senhor 

seja vossa alegria; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus.

Campanha da Evangelização É 
realizada pela Igreja no Brasil 
desde 1998. Ela inicia-se na so-
lenidade de Cristo Rei e termina 
no terceiro domingo do Advento, 
quando se realiza a coleta para a 
evangelização, neste ano, dia11 de 
dezembro. Os seus objetivos são 
os seguintes: 1º) Conscientizar 

todos os cristãos, unidos a Cristo 
pela graça do Batismo, para que 
participem da missão evangeliza-
dora da Igreja; 2º) Motivar para a 
colaboração na missão da Igreja 
através: a) do testemunho; b) de 
ações pastorais específicas; c) da 
garantia de recursos materiais; d) 
apoio às estruturas da Igreja; e) 
apoio à atividade evangelizadora 
nas dioceses, nos Regionais e em 
âmbito nacional da CNBB. 

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, retiro das 

zeladoras de capelinhas em local 
a ser definido. 

- De segunda a quarta-feira, reu-
nião dos Bispos do Rio Grande 
do Sul em Vacaria. 

- terça-feira, 19h, reunião da Área 
Pastoral de Jacutinga, em Jacutin-
ga. 

- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Gaurama em 
Marcelino Ramos.

- Quinta-feira – Dia Mundial de 
Luta contra a AIDS e de comba-
te ao preconceito em relação aos 
portadores do vírus HIV (vírus 
humano de imunodeficiência - 
AIDS).

- Sábado, 18h, e domingo, 09h, 
crismas na igreja S. Cristóvão, 
sede paroquial do mesmo nome, 
Erechim.

- Domingo - 2º Domingo do Ad-
vento A.

Velas da coroa:
poderiam ser: 1ª) verde, esperan-

ça, cristãos esperando 2ª vinda de 
Cristo; 2ª), branca, paz, Isaías e 
os outros profetas; 3ª) rosa, ale-
gria, João Batista; 4ª), vermelha, 
amor, Maria e José.

Leituras da semana:
Dia 28, 2ªf: Is 4,2-6; Sl 121(122); 

Mt 8,5-11; dia 29, 3ªf: Is 11,1-10; 
Sl 71(72); Lc 10,21-24; dia 30, 
4ªf, Sto. André: Rm 10,9-18; Sl 
18(19); Mt 4,18-22; dia 1º, 5ªf: Is 
26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-
27; dia 02, 6ªf: Is 29,17-24; Sl 
26(27); Mt 9,27-31; dia 03, sáb., 
São Francisco Xavier: Is 30,19-
21.23-26; Sl 146(147A; Mt 9,35–

10,1.6-8; dia 04, dom., 2º Adv.: 
Is 11,1-10; Sl 71(72); Rm 15,4-9; 
Mt 3,1-12 (Mensagem de João 
Batista).

O Advento
Advento é para toda a Igreja, mo-

mento de forte mergulho na litur-
gia e na mística cristã. É tempo de 
espera e esperança, de estarmos 
atentos e vigilantes, preparando-
-nos alegremente para a vinda do 
Senhor, como uma noiva que se 
enfeita, se prepara para a chega-
da de seu noivo, seu amado. O 
Advento começa às vésperas do 
Domingo mais próximo do dia 30 
de Novembro e vai até as primei-
ras vésperas do Natal de Jesus, 
contando quatro domingos. Esse 
Tempo possui duas característi-
cas: As duas últimas semanas, dos 
dias 17 a 24 de dezembro, visam 
em especial, a preparação para 
a celebração do Natal, a primei-
ra vinda de Jesus entre nós. Nas 
duas primeiras semanas, a nossa 
expectativa se volta para a segun-
da vinda definitiva e gloriosa de 
Jesus Cristo, Salvador e Senhor 
da história, no final dos tempos. 
Por isso, o Tempo do Advento é 
um tempo de piedosa e alegre ex-
pectativa.

O Advento recorda a dimensão 
histórica da salvação, evidencia a 
dimensão escatológica do misté-
rio cristão e nos insere no caráter 
missionário da vinda de Cristo. 
Ao serem aprofundados os textos 
litúrgicos desse tempo, constata-
-se na história da humanidade o 
mistério da vinda do Senhor. Je-
sus que de fato se encarna e se 
torna presença salvífica na his-
tória, confirmando a promessa e 
a aliança feita ao povo de Israel. 
Deus que, ao se fazer carne, ple-
nifica o tempo (Gl 4,4) e torna 
próximo o Reino (Mc 1,15). O 
Advento recorda também o Deus 
da revelação, Aquele que é, que 
era e que vem (Ap 1,4-8), que 
está sempre realizando a salva-
ção, mas cuja consumação se 
cumprirá no “dia do Senhor”, no 
final dos tempos. (De um texto de 
Paróquia sem indicar de onde)


