Comunidade em Oração
Liturgia para a quarta-feira de cinzas/Ano A – 1º.03.2017

- Viver a conversão pedida pelo Senhor com frutos de justiça.
- CF: FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA – Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15)
Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: Roxo
Ano 39 - Nº 2263
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
(No tempo da
Quaresma, poder-se-ia utilizar
a cruz com pano
roxo e o cartaz
da CF. Neste dia,
os potes com
cinzas e, se houver, um ramo de oliveira
seco - normalmente se faz a cinza de ramos
de oliveira do domingo de ramos...).

A. Amém.
P. Que o amor infinito e o perdão
generoso de Cristo, que nos convida a segui-lo na Paixão para
participar de sua vitória pascal,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2006 e 2008/2;
2007/3) /:“Convertei-vos e crede no Evangelho”, eis o tempo
favorável!:/
Anim.: De coração aberto e agradecido, acolhemos o renovado
convite à conversão no início de
nossa caminhada com Cristo até
a Cruz, para participarmos de sua
vitória sobre a morte e o pecado na
Páscoa da Ressurreição. Ajudados
pela Campanha da Fraternidade,
queremos viver este tempo especial de graça na missão de cultivar
e guardar a criação de Deus.
A. (Canto Lit. 2017/1) 1. Louvado
sejas, ó Senhor, pela mãe terra,/
que nos acolhe, nos alegra e dá o
pão./ Queremos ser os teus parceiros na tarefa/ de “cultivar e
bem guardar a criação”.
Ref. Da Amazônia até os Pampas,/ do Cerrado aos Manguezais,/ /:chegue a Ti o nosso canto/ pela vida e pela paz.:/
2. Vendo a riqueza dos biomas
que criaste,/ feliz disseste: tudo
é belo, tudo é bom!/ E pra cuidar a tua obra nos chamaste/ a
preservar e cultivar tão grande
dom.
4. Senhor, agora nos conduzes ao
deserto/ e, então, nos falas, com
carinho, ao coração,/ pra nos
mostrar que somos povos tão
diversos,/ mas um só Deus nos
faz pulsar o coração.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

A vida na liturgia
P. (Quem carregou o CARTAZ da
CF/2017 fica mais em frente).
Iniciamos a preparação para a
Páscoa, mistério central de nossa
fé. Por sua morte e ressurreição,
Cristo nos libertou da morte e
do pecado. Mas nós precisamos
construir nossa libertação e a de
nossos irmãos e irmãs. A Campanha da Fraternidade deste ano
nos convoca a preservar os diversos espaços geográficos de nosso
País com suas riquezas naturais e
a defender a vida. Em seu lema,
nos lembra a missão dada ao ser
humano pelo Criador: cultivar e
guardar a criação.
A. (Nº 370) (Nº 370) 1. Em meu
caminho percebo as belezas/
que vêm da terra, do céu e do
mar./ Tudo me fala do amor do
criador./ Ó meu irmão, para
ver, basta querer.
Ref. Que lindo é sentir a Deus
em cada rosto do universo./ A
criação sempre dirá: “Obra de
amor, tu verás em mim.”
P. OREMOS. Concedei-nos, ó
Deus todo-poderoso, iniciar com
este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos
fortaleça no combate contra o espírito do mal. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário semanal, Paulinas-Paulus, p. 153-156)

Anim.: Na profunda conversão
quaresmal, o Senhor nos convoca
a renovar a prática da oração, do
jejum e da esmola, preservar a natureza e defender a vida.
1ª Leitura Jl 2,12-18
L. Leitura da Profecia de Joel.
“Agora, diz o Senhor, voltai para
mim com todo o vosso coração,
com jejuns, lágrimas e gemidos; rasgai o coração, e não as
vestes; e voltai para o Senhor,
vosso Deus; ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar
o castigo”. Quem sabe, se ele
se volta para vós e vos perdoa, e
deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor,
vosso Deus? Tocai trombeta em
Sião, prescrevei o jejum sagrado,
convocai a assembleia; congregai o povo, realizai cerimônias
de culto, reuni anciãos, ajuntai
crianças e lactentes; deixe o esposo seu aposento, e a esposa,
seu leito. Chorem, postos entre
o vestíbulo e o altar, os ministros
sagrados do Senhor, e digam:
“Perdoa, Senhor, a teu povo, e
não deixes que esta tua herança
sofra infâmia e que as nações a
dominem”. Por que se haveria de
dizer entre os povos: “Onde está
o Deus deles?” Então o Senhor
encheu-se de zelo por sua terra
e perdoou ao seu povo. - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 50 (51)
S. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!
A. Misericórdia, ó Senhor, pois
pecamos!
S. 1. Tende piedade, ó meu Deus,
misericórdia!* Na imensidão de
vosso amor, purificai-me! - La-

vai-me todo inteiro do pecado,*
e apagai completamente a minha
culpa!
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,* o meu pecado está
sempre à minha frente. - Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos
vossos olhos.
3. Criai em mim um coração que
seja puro,* dai-me de novo um
espírito decidido. - Ó Senhor, não
me afasteis de vossa face,* nem
retireis de mim o vosso Santo Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser
salvo * e confirmai-me com espírito generoso. - Abri meus lábios,
ó Senhor, para cantar,* e minha
boca anunciará vosso louvor!
2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, somos embaixadores
de Cristo, e é Deus mesmo que
exorta através de nós. Em nome
de Cristo, nós vos suplicamos:
deixai-vos reconciliar com Deus.
Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado
por nós, para que nele nós nos
tornemos justiça de Deus. Como
colaboradores de Cristo, nós vos
exortamos a não receberdes em
vão a graça de Deus, pois ele
diz: “No momento favorável, eu
te ouvi e no dia da salvação, eu
te socorri”. É agora o momento
favorável, é agora o dia da salvação. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 6,1-6.16-18
A. (Canto Lit. 2017/6 e 2014/6)
/:Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da
eterna glória!:/
S. Hoje não endureçais os vossos
corações, mas ouvi a voz do Senhor!
A. /: Louvor a Vós...
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!
P. Naquele tempo, disse Jesus aos
seus discípulos: “Ficai atentos

para não praticar a vossa justiça
na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa
do vosso Pai que está nos céus.
Por isso, quando deres esmola,
não toques a trombeta diante de
ti, como fazem os hipócritas nas
sinagogas e nas ruas, para serem
elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam
a sua recompensa. Ao contrário,
quando deres esmola, que a tua
mão esquerda não saiba o que faz
a tua mão direita, de modo que a
tua esmola fique oculta. E o teu
Pai, que vê o que está oculto, te
dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas,
que gostam de rezar de pé, nas
sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: eles
já receberam a sua recompensa.
Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta,
e reza ao teu Pai que está oculto.
E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa.
Quando jejuardes, não fiqueis com
o rosto triste como os hipócritas.
Eles desfiguram o rosto, para que
os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles já
receberam a sua recompensa. Tu,
porém, quando jejuares, perfuma
a cabeça e lava o rosto, para que
os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que
está oculto. E o teu Pai, que vê o
que está escondido, te dará a recompensa. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Rito das cinzas
(Uma ou mais pessoas –ministro/as
– com as cinzas, fica(m) na frente
de quem preside)
Anim.: A cinza é símbolo bíblico de disposição interior para a
conversão.
Reconhecendo-nos
necessitados da misericórdia de
Deus, especialmente porque nem
sempre cuidamos bem da criação,
acolhemos a imposição das cinzas
no início da quaresma.

A. (Nº 77) Ref. //: Misericórdia,
nosso Deus, perdão!/ Misericórdia, tende compaixão!:/
P. Caros irmãos e irmãs, roguemos
instantemente a Deus Pai que
abençoe com a riqueza de sua
graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em
sinal de penitência. (Todos rezam
em silêncio)
P. Ó Deus, que não quereis a morte
do pecador, mas a sua conversão,
escutai com bondade as nossas
preces e dignai-vos abençoar (+)
estas cinzas, que vamos colocar
sobre as nossas cabeças. E assim
reconhecendo que somos pó e que
ao pó voltaremos, consigamos,
pela observância da Quaresma,
obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova, à semelhança
do Cristo ressuscitado. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
(Segue a imposição das cinzas.
O ministro diz: “Converta-se e
creia no Evangelho!”).
Anim.: Conscientes de nossa fragilidade humana, mas dispostos
a realizar a verdadeira conversão,
aproximemo-nos para receber as
cinzas sobre nossas cabeças.
A. (Canto Lit. 2009/3) Ref.: //:
Voltai para o Senhor de todo o
coração,/ mudai as vossas obras
em sinal de conversão!:/
1. O Cristo entregou-se humildemente,/ doou a vida para nos
salvar./ //: E toda a humanidade foi reestabelecida,/ A falta de
Adão foi redimida.:/
2. Sois filhos desta luz e não das
trevas,/ vivei como herdeiros
desta graça/ //: e frutos vingarão, de paz e de bondade,/em
passos de justiça e verdade.:/
3. Vivei segundo o Espírito de
Deus,/ que mora em vosso humilde coração./ //: A firme esperança
que o tempo não engana,/ na certa, vem d’aquele que nos ama.:/
L. Nós vos louvamos, Senhor Jesus
Cristo, e bendizemos,
A. Porque pela vossa Santa Cruz
remistes o mundo.
L. Bendita e louvada seja a Sagrada
Paixão e Morte de nosso Senhor
Jesus Cristo,

A. que quis padecer e morrer na
Cruz para nos salva.
Anim.: Com a reflexão sobre os
biomas brasileiros e a defesa da
vida, a Campanha da Fraternidade nos exorta a viver a conversão
ecológica que o Papa Francisco
propõe na Laudato Si, encíclica
sobre o cuidado com a Casa Comum. No compromisso de realizá-la, rezemos a oração da Campanha da Fraternidade.
L. Deus, nosso Pai e Senhor,
A. nós vos louvamos e bendizemos, por vossa infinita bondade.
L. Criastes o universo com sabedoria
A. e o entregastes em nossas mãos
para que dele cuidemos com carinho e amor.
L. Ajudai-nos a ser responsáveis e
zelosos pela Casa Comum.
A. Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o empenho de cultivar mais e mais da vida das
pessoas, da beleza e riqueza da
criação, alimentando o sonho
do novo céu e da nova terra que
prometestes. Amém.
A. (Nº 72) 1. Por tantas vezes que
desviamos/ vosso caminho pra
seguir nossos desejos.
Ref. /:Tende piedade de nós!/ Tende piedade, piedade de nós!:/
2. Em maus momentos desanimamos,/ nos entregamos, anulamos nossos sonhos.
3. O coração, que é de pedra,/ nós
prometemos tornar coração de
carne.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação
das oferendas
Anim.: apresentemos a Deus nossas disposições de viver a preparação para a Páscoa com muitos
frutos de renovação pessoal, familiar e comunitária.
A. (Canto Lit. 2011, nº. 8) 1. És
bendito, Deus ternura / pelo pão
que, com fartura,/ nos concedes
cada dia./ Pelo vinho que alegra,/ quem festeja e quem celebra,/ pelo amor que nos recria.
Ref.: Abençoa, ó Pai de bondade
/ a oferenda que o povo te traz,/
nosso esforço de fraternidade,/
nossa fome de pão e de paz.

2. Neste encontro do teu povo /
nós sonhamos mundo novo,/
partilhamos luta e pão./ Superamos a ganância,/ o egoísmo
a intolerância./ Procuramos ser
irmãos.
3. Onde há tantos excluídos,/ solitários, esquecidos / nós queremos construir / nova terra
prometida / onde todos tenham
vida,/ todos saibam repartir.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Oferecendo-vos este sacrifício
no começo da Quaresma, nós vos
suplicamos, ó Deus, a graça de
dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade,
para que, purificados de nossas
faltas, celebremos com fervor a
paixão do vosso Filho, que vive e
reina para sempre.
A. Amém.
Oração Eucarística II
(Missal, p. 478)
Prefácio Quaresma IV – Os frutos da abstinência
(Missal, p. 417)
P. Na verdade é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso. Pela penitência da Quaresma, corrigis
nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito
fraterno e nos garantis uma eterna
recompensa, por Cristo, Senhor
nosso. Por ele, os anjos celebram
vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos
também a nós associar-nos a seus
louvores, cantando (dizendo) a
uma só voz...
A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo
e o seu nome brilha,/nós o proclamamos com amor e voz./ Foi
o seu poder que fez as maravilhas/ pelo universo e em cada
um de nós.
Ref.:/:Hosana, hosana, hosana
nas alturas!:/
2. E bendito seja Cristo, filho
amado, / que em seu nome veio
ser o redentor./ Foi, por nossa

culpa, morto e sepultado,/ mas
ressuscitou em glória e esplendor.
P. Na verdade, ó Pai, vós sois
santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem
para nós o Corpo e + o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
P. Eis o mistério da fé!
A. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando, pois, a memória da
morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação;
e vos agradecemos porque nos
tornastes dignos de estar aqui na
vossa presença e vos servir.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja que se faz presente pelo
mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa N., com
nosso bispo N. e todos os ministros do vosso povo.

A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Lembrai-vos também dos (outros) nossos irmãos e irmãs que
morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram
desta vida: acolhei-os junto a vós
na luz da vossa face.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo e com os santos
Apóstolos e todos os que neste
mundo vos serviram, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Com o alimento eucarístico, feito de frutos da terra transformados em Corpo e Sangue de
Cristo, poderemos realizar o compromisso de cultivar e guardar a
criação, como nos pede o lema da
Campanha da Fraternidade.
A. (Nº 284) Ref. O pão da vida,
a comunhão, nos une a Cristo
e aos irmãos/ /:e nos ensina a
abrir as mãos para partir, repartir o pão.:/
1. Lá no deserto, a multidão com
fome segue o bom pastor,/ com
sede busca a nova palavra: Jesus tem pena e reparte o pão.
2. Na páscoa nova da nova lei,
quando amou-nos até o fim,/
partiu o pão, disse: “Isto é meu
corpo por vós doado: tomai, comei!”
3. Se neste pão, nesta comunhão,
Jesus, por nós, dá a própria
vida,/ vamos também repartir
os dons, doar a vida por nosso
irmão.

4. Onde houver fome, reparte
o pão, e tuas trevas hão de ser
luz;/ encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do Eterno
Pai.
5. “Não é feliz quem não sabe
dar”, quem não aprende a lição
do altar/ de abrir a mão e o coração, para doar-se no próprio
dar.
6. Abri, Senhor, estas minhas
mãos, que, pra tudo guardar, se
fecham!/ Abri minh’alma, meu
coração, para doar-me no eterno dom!
P. OREMOS. Ó Deus, fazei que
sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para
que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Vivamos intensamente este
tempo de renovação da vida cristã que nos convida a retomar o
caminho batismal de inserção na
comunidade cristã para uma vida
de comunhão fraterna com todos
e filial com Deus.
A. (Nº 140) Ref. Eis o tempo de
conversão, eis o dia da salvação:/ Ao Pai voltemos, juntos
andemos. Eis o tempo de conversão.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos
conceda a alegria do retorno à
casa; o Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie
nesta caminhada quaresmal para
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza vos
sustente na luta contra o mal para
poderdes celebrar a vitória da
Páscoa. E que vos abençoe Deus
Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito
Santo.
A. Amém.
P. Vivei o compromisso desta Quaresma; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.

Objetivos da CF 2017:

Geral: Cuidar da criação de
modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a
vida e a cultura dos povos à luz
do Evangelho.
Específicos: Aprofundar o conhecimento de cada bioma, de
suas belezas, de seus significados e importância para a vida
no planeta, particularmente
para o povo brasileiro; conhecer melhor e nos comprometer
com as populações originárias,
reconhecer seus direitos, sua
pertença ao povo brasileiro,
respeitando sua história, suas
culturas, seus territórios e seu
modo específico de viver; reforçar o compromisso com a
biodiversidade, os solos, as
águas, nossas paisagens e o clima variado e rico que abrange
o chamado território brasileiro; compreender o impacto das
grandes concentrações populacionais sobre o bioma em que
se insere; manter a articulação
com outras igrejas, organizações da sociedade civil, centros
de pesquisa e todas as pessoas
de boa vontade que querem a
preservação das riquezas naturais e o bem-estar do povo brasileiro; comprometer as autoridades públicas para assumir a
responsabilidade sobre o meio
ambiente e a defesa desses
povos; contribuir para a construção de um novo paradigma
econômico ecológico que atenda às necessidades de todas as
pessoas e famílias, respeitando
a natureza; compreender o desafio da conversão ecológica a
que nos chama o nosso Papa
Francisco na carta encíclica
Laudato Si’ e sua relação com
o espírito quaresmal.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 1º domingo da Quaresma/Ano A – 05.03.2017

- A exemplo de Cristo e com sua graça, vencer as TENTAÇÕES
- CF: FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA – Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15)
Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: Roxo
Ano 39 - Nº 2264
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
(Na procissão, talvez,
pedra e pão, cartaz da
CF...).

1. RITOS
INICIAIS
A. (Canto Lit.
2006 e 2008/2;
2007/3) /:“Convertei-vos e crede no Evangelho”, eis o tempo
favorável!:/
Anim.: Quarta-feira, com o rito das
cinzas, iniciamos nossa preparação à Páscoa, com a Campanha
da Fraternidade convidando-nos
a realizar a conversão ecológica,
pois o Senhor nos confiou a missão de cultivar e guardar a criação.
A. (Canto Lit. 2017/1) 1. Louvado
sejas, ó Senhor, pela mãe terra,/
que nos acolhe, nos alegra e dá o
pão./ Queremos ser os teus parceiros na tarefa/ de “cultivar e
bem guardar a criação”.
Ref. Da Amazônia até os Pampas,/ do Cerrado aos Manguezais,/ /:chegue a Ti o nosso canto/ pela vida e pela paz.:/
4. Senhor, agora nos conduzes ao
deserto/ e, então, nos falas, com
carinho, ao coração,/ pra nos
mostrar que somos povos tão
diversos,/ mas um só Deus nos
faz pulsar o coração.
6. Que entre nós cresça uma nova
ecologia,/ onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim,/ possam
cantar na mais perfeita sinfonia/ ao Criador que faz da terra
o seu jardim.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e o perdão de Cristo que,
fiel ao Pai, na força do Espírito,
vence as tentações, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (--- exortação no rito das cinzas:
converta-se e creia no evangelho /
dia de oração pelas vocações e da
partilha / terça-feira, reunião dos
padres e diáconos / quarta-feira,
Dia Internacional da Mulher ...).
Ato penitencial
P. A caminhada quaresmal nos pede
seguir mais de perto a Cristo até
a cruz, morrendo com Ele ao pecado para participarmos de sua
vitória sobre a morte e o pecado.
Reconhecendo-nos
pecadores,
imploremos a misericórdia divina.
S. Senhor,/ que fazeis passar da
morte para a vida/ quem ouve a
vossa Palavra,/ tende piedade de
nós.
A. /:Senhor, tende piedade de
nós.:/
S. Ó Cristo,/ que quisestes ser levantado da terra/ para atrair-nos a
vós,/ tende piedade de nós.
A. /:Ó Cristo, tende piedade de
nós.:/
S. Senhor,/ que nos submetestes ao
julgamento/ da vossa cruz,/ tende
piedade de nós.
A. /:Senhor, tende piedade de
nós.:/
P. Deus onipotente e infinitamente
bondoso...
A. Amém.
P. OREMOS. Concedei-nos, ó
Deus onipotente, que, ao longo
desta Quaresma, possamos progredir no conhecimento de Jesus
Cristo e corresponder a seu amor
por uma vida santa. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. da
Quar., Paulinas-Paulus, p. 105109)

Anim.: Vivendo em profundidade
a caminhada quaresmal, seremos
mais fortes para resistir às tentações e sermos fiéis a Deus que nos
criou por amor.
1ª Leitura: Gn 2,7-9; 3,1-7
L. Leitura do Livro do Gênesis.
O Senhor Deus formou o homem
do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem
tornou-se um ser vivente. Depois,
o Senhor Deus plantou um jardim
em Éden, ao oriente, e ali pôs o
homem que havia formado. E o
Senhor Deus fez brotar da terra
toda sorte de árvores de aspecto
atraente e de fruto saboroso ao
paladar, a árvore da vida no meio
do jardim. A serpente era o mais
astuto de todos os animais dos
campos que o Senhor Deus tinha
feito. Ela disse à mulher: “É verdade que Deus vos disse: ‘Não comereis de nenhuma das árvores do
jardim?’” E a mulher respondeu
à serpente: “Do fruto das árvores
do jardim, nós podemos comer.
Mas do fruto da árvore que está
no meio do jardim, Deus nos disse: ‘Não comais dele nem sequer o
toqueis, do contrário, morrereis’”.
A serpente disse à mulher: “Não,
vós não morrereis. Mas Deus sabe
que no dia em que dele comerdes,
vossos olhos se abrirão e vós sereis
como Deus conhecendo o bem e o
mal”. A mulher viu que seria bom
comer da árvore, pois era atraente
para os olhos e desejável para se
alcançar conhecimento. E colheu
um fruto, comeu e deu também ao
marido, que estava com ela, e ele
comeu. Então, os olhos dos dois
se abriram; e, vendo que estavam
nus, teceram tangas para si com
folhas de figueira. - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 50 (51)
S. (Canto Lit. 2014, nº 5) Piedade,
ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra Vós!
A. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra Vós!
S. 1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, purificai-me! - Lavai-me
todo inteiro do pecado,* e apagai
completamente a minha culpa!
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,* o meu pecado está
sempre à minha frente. - Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos
vossos olhos.
3. Criai em mim um coração que
seja puro,* dai-me de novo um
espírito decidido. - Ó Senhor, não
me afasteis de vossa face,* nem
retireis de mim o vosso Santo Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser
salvo * e confirmai-me com espírito generoso. - Abri meus lábios,
ó Senhor, para cantar,* e minha
boca anunciará vosso louvor!
2ª Leitura: Rm 5,12.17-19
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Consideremos o seguinte: O pecado entrou no mundo por um só homem. Através
do pecado, entrou a morte. E a
morte passou para todos os homens, porque todos pecaram.
Por um só homem, pela falta de
um só homem, a morte começou
a reinar. Muito mais reinarão na
vida, pela mediação de um só,
Jesus Cristo, os que recebem o
dom gratuito e superabundante
da justiça. Como a falta de um
só acarretou condenação para
todos os homens, assim o ato de
justiça de um só trouxe, para todos os homens, a justificação que
dá a vida. Com efeito, como pela
desobediência de um só homem a
humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de
um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 4,1-11
A. (Canto Lit. 2014 e 2017/6) /:
Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da
eterna glória!:/
S. O homem não vive somente de
pão,/ mas de toda a palavra da
boca de Deus.
A. Louvor a Vós...
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.
P. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser
tentado pelo diabo. Jesus jejuou
durante quarenta dias e quarenta
noites, e, depois disso, teve fome.
Então, o tentador aproximou-se
e disse a Jesus: “Se és Filho de
Deus, manda que estas pedras
se transformem em pães!”. Mas
Jesus respondeu: “Está escrito:
‘Não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da
boca de Deus’”. Então o diabo
levou Jesus à Cidade Santa, colocou-o sobre a parte mais alta
do Templo, e lhe disse: “Se és
Filho de Deus, lança-te daqui
para abaixo! Porque está escrito: ‘Deus dará ordens aos seus
anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não
tropeces em alguma pedra’”.
Jesus lhe respondeu: “Também
está escrito: “Não tentarás o Senhor teu Deus!’”Novamente, o
diabo levou Jesus para um monte
muito alto. Mostrou-lhe todos os
reinos do mundo e sua glória, e
lhe disse: “Eu te darei tudo isso,
se te ajoelhares diante de mim,
para me adorar”. Jesus lhe disse:
“Vai-te embora, Satanás, porque
está escrito: ‘Adorarás ao Senhor
teu Deus e somente a ele prestarás culto’”. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram
e serviram a Jesus. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a vós, Senhor.
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,

A. criador do céu e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à
direita do Pai. E de novo há de
vir, em sua glória, para julgar os
vivos e os mortos; e o seu Reino
não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas.
P. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Preces dos fiéis
P. Inspirados em Cristo em oração e
jejum no deserto, apresentemos a
Deus nossas preces comunitárias
para sermos sempre fortes e nunca cedermos às tentações do mal.
A. Escutai, Senhor, a súplica de
vosso povo.
1. Para que a retomada permanente
da Iniciação à Vida Cristã confirme nossa fidelidade aos compromissos batismais, vos pedimos:
2. Para vivermos a missão de cuidar de vossa criação conhecendo
e preservando as belezas das diversas regiões de nosso País, vos
pedimos:

3. Para conhecermos melhor os povos originários de nosso Brasil e
respeitarmos sua história, seu jeito de viver e seus territórios, vos
pedimos:
4. Para que as mulheres, lembradas
de modo especial quarta-feira,
com sua ternura, ajudem as famílias, as comunidades e a sociedade a cultivarem relações misericordiosas, vos pedimos:
5. ...
P. Na oração diocesana vocacional do primeiro domingo de cada
mês, rezemos:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a
muitos dos nossos jovens. Dai
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, 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
Anim.: Agradecidos a Deus pela
fecundidade da mãe terra generosa e pelo trabalho humano,
apresentemos nossas oferendas a
Deus, criador e fonte da vida.
A. (Canto Lit. 2008/8 e 2013/7) 1.
De coração arrependido e humilhado,/ ó Pai queremos libertar-nos do pecado.
Ref.: /:Que nossa oferta seja aceita com grande amor/ e se transformem em Corpo e Sangue do
Senhor!:/
2. Alegremente, com louvor, reconhecemos,/ que somos filhos e
sois Pai e em Vós vivemos.
3. Com o desejo de fazer fraternidade,/ fortalecei-nos na justiça e
caridade.
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. Fazei, ó Deus, que o nosso cora-

ção corresponda a estas oferendas
com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Pref.: A tentação do Senhor
(Missal, p. 181)
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. Jejuando quarenta dias no
deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando
as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da
maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos
para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna,
com os anjos e todos os santos,
nós vos aclamamos, cantando a
uma só voz:
A. (Nº 240) Ref. Santo, Santo,
Santo é o Senhor!/ Todos nós
sabemos e queremos proclamar.
1. Santo é o Senhor nas alturas. O
Senhor é Santo.
2. Santo é o Senhor de toda a terra. O Senhor é Santo.
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 santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para
que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
A. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ele tomou o pão, deu graças, e o

partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ
DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM.
P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão 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 sacrifício que nos reconcilia convosco
e concedei que, alimentando-nos
com o Corpo e o Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda 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 interceder por nós na vossa presença.
A. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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 família, que está aqui, na vossa
presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 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
vossa glória, por Cristo, Senhor
nosso.
A. A todos saciai com vossa glória!
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 /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Com o vigor do Pão da vida
que Cristo nos oferece, seremos
mais fortes para enfrentar as tentações de cada dia.
A. (Canto Lit. 2012 e 2017/9) Nós
vivemos de toda a palavra/ que
procede da boca de Deus:/ /:A
palavra de vida e verdade/ que
sacia a humanidade.:/
1. Impelidos ao deserto,/ retomamos a estrada/ que conduz ao
paraíso,/ nossa vida e morada!
2. As prisões da humanidade/ assumidas pelo Cristo/ são lugares
de vitória,/ Ele veio para isto!
3. O Senhor nos deu exemplo/ ao
vencer a noite escura:/ superou
a dor do mundo,/ renovando as
criaturas!

4. Progredimos neste tempo/ conhecendo o Messias./ Ele veio
para todos,/ alegrando nossos
dias!
5. Celebramos a memória/ do
amor que ao mundo veio./ Junto dele venceremos/ o inimigo
derradeiro!
6. Contemplamos nossa terra/
em mistério fecundada./ Flor e
fruto são promessas/ ao findar a
madrugada!
P. OREMOS. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre
a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar
o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e
viver de toda palavra que sai de
vossa boca. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: No início de seu Pontificado, em 19 de março de 2013,
na solenidade de São José, Papa
Francisco falou da missão do Santo de guardar Jesus e Maria e nos
exortou a guardar a criação inteira, toda a pessoa, especialmente a
mais pobre, aquilo que Deus nos
deu.
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra
fazer tua vontade, pra viver do
teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ eis-me aqui, Senhor!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos
conceda a alegria do retorno à
casa; o Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie
nesta caminhada quaresmal para
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza vos
sustente na luta contra o mal para
poderdes celebrar a vitória da
Páscoa. E que vos abençoe Deus
clemente e indulgente, Pai e Filho
e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de Deus vos faça vencer
as tentações; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reunião
com as coordenadoras paroquiais
da saúde, no Seminário de Fátima; reunião com representantes paroquiais do apostolado da
Oração, no Centro Diocesano
de Pastoral; às 14h, reunião do
Conselho Presbiteral e, após, do
Colégio dos Consultores; às 14h
reunião das coordenadoras paroquiais das capelinhas, no Centro
Diocesano de Pastoral; às 17h,
reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro Diocesano de
Pastoral; às 18h30, reunião do
Conselho Econômico Diocesano.
- Terça-feira, às 08h30, 1ª reunião
anual dos padres e diáconos, no
Seminário; às 19h, reunião da
área pastoral de Jacutinga, em
Campinas do Sul; reunião da
Equipe Regional da Pastoral da
Saúde, em Porto Alegre.
- Quarta-feira, Dia Internacional
da Mulher - às 19h, reunião da
área pastoral de Aratiba, em Itatiba do Sul.
- Quinta-feira, às 08h30, reunião
da área pastoral de Erechim, na
Catedral.
- Sábado, visita da coordenação
do Núcleo Diocesano dos Religiosos às Irmãs da Sagrada Família na comunidade de Áurea,
com participação na missa da
comunidade às 9h.
Leituras da semana:
Dia 06, 2ªf: Lv 19,1-2.11-18; Sl
18(19); Mt 25,31-46; Dia 07,
3ªf, Sta. Perpétua e Sta. Felicidade: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt
6,7-15; Dia 08, 4ªf, S. João de
Deus: Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc
11,29-32; Dia 09, 5ªf, Sta. Francisca Romana: Est 4,17n.r.aa-bb.gg-hh; Sl 137(138); Mt 7,712; Dia 10, 6ªf: Ez 18,21-28; Sl
129(130); Mt 5,20-26; Dia 11,
sáb.: Dt 26,16-19; Sl 118(119);
Mt 5,43-48; Dia 12, dom., 2º de
Quar.: Gn 12,1-4a; Sl 32(33);
2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 (Transfiguração)
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 2º domingo da Quaresma/Ano A – 12.03.2017

- Como Abraão, ouvir a voz do Senhor e, em Cristo, transfigurar a própria vida.
- CF: FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA – Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15)
Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: Roxo
Ano 39 - Nº 2265
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 45)
/:Conversão, justiça,
comunhão/
e alegria no
cristão é mis-

são de cada dia.:/
Anim.: Pela caminhada quaresmal,
renovamos a chama da luz da fé
que transfigura nossa vida e nos
dá “motivações importantes para
cuidar da natureza e dos irmãos e
irmãs mais frágeis”.
A. (Canto Lit. 2017/1) 1. Louvado
sejas, ó Senhor, pela mãe terra,/
que nos acolhe, nos alegra e dá o
pão./ Queremos ser os teus parceiros na tarefa/ de “cultivar e
bem guardar a criação”.
Ref. Da Amazônia até os Pampas,/ do Cerrado aos Manguezais,/ /:chegue a Ti o nosso canto/ pela vida e pela paz.:/
2. Vendo a riqueza dos biomas
que criaste,/ feliz disseste: tudo
é belo, tudo é bom!/ E pra cuidar a tua obra nos chamaste/ a
preservar e cultivar tão grande
dom.
6. Que entre nós cresça uma nova
ecologia,/ onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim,/ possam
cantar na mais perfeita sinfonia/ ao Criador que faz da terra
o seu jardim.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e o amor de Deus,
nosso Pai, e de Cristo, que nos
revela sua glória pela transfiguração, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... segunda-feira, 4º aniversário
da eleição do Papa Francisco /
Encontros de grupos, via-sacra e
celebração da confissão nas comunidades / apelos da CF / ...).

Ato penitencial
P. As seis regiões de nosso País,
os seis biomas brasileiros, foram
descaracterizados pela ação humana. Nossa vida pessoal, familiar e social também é desfigurada
pelo pecado. Peçamos que Deus
nos purifique de todo mal, para
restabelecermos o brilho do seu
projeto de vida plena para todos.
L. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração
novo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do vosso Sangue, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que nos
mandastes ouvir o vosso Filho
amado, alimentai nosso espírito
com a vossa palavra, para que,
purificado o olhar de nossa fé, nos
alegremos com a visão da vossa
glória. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. da
Quar., Paulinas-Paulus, p. 110112)
Anim.: Na preparação à Páscoa,
somos chamados a ouvir a voz de
Deus e a deixar-nos transformar
por sua por sua misericórdia.

1ª Leitura: Gn 12,1-4a
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor disse a
Abrão: “Sai da tua terra, da tua
família e da casa do teu pai, e vai
para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo
e te abençoarei: engrandecerei
o teu nome, de modo que ele se
torne uma bênção. Abençoarei
os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem;
em ti serão abençoadas todas
as famílias da terra!”. E Abrão
partiu, como o Senhor lhe havia
dito. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 32 (33)
S. (Canto Lit. 2014, nº 5) Sobre nós
venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação!
A. Sobre nós venha, Senhor, a
vossa graça, venha a vossa salvação!
S. 1. Pois reta é a palavra do Senhor,* e tudo o que ele faz merece
fé. - Deus ama o direito e a justiça,* transborda em toda a terra a
sua graça.
2. Mas o Senhor pousa o olhar
sobre os que o temem,* e que
confiam esperando em seu amor,
- para da morte libertar as suas
vidas * e alimentá-los quando é
tempo de penúria.
3. No Senhor nós esperamos confiantes,* porque ele é nosso auxílio e proteção! - Sobre nós venha,
Senhor, a vossa graça,* da mesma
forma que em vós nós esperamos!
2ª Leitura: 2Tm 1,8b-10
L. Leitura da Segunda Carta de
São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Sofre comigo pelo
Evangelho, fortificado pelo poder
de Deus. Deus nos salvou e nos
chamou com uma vocação santa,

não devido às nossas obras, mas
em virtude do seu desígnio e da
sua graça, que nos foi dada em
Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada
agora, pela manifestação de nosso
Salvador, Jesus Cristo. Ele não só
destruiu a morte, como também
fez brilhar a vida e a imortalidade
por meio do Evangelho. - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 17,1-9
A. (Canto Lit. 2014 e 2017/6)
/:Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da
eterna glória!:/
S. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu
Filho muito amado, escutai-o, todos vós.
A. Louvor a Vós...
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.
P. Naquele tempo, Jesus tomou
consigo Pedro, Tiago e João, seu
irmão, e os levou a um lugar à
parte, sobre uma alta montanha.
E foi transfigurado diante deles;
o seu rosto brilhou como o sol e
as suas roupas ficaram brancas
como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando
com Jesus. Então Pedro tomou a
palavra e disse: “Senhor, é bom
ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas: uma para ti,
outra para Moisés, e outra para
Elias”. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa
os cobriu com sua sombra. E da
nuvem uma voz dizia: “Este é o
meu Filho amado, no qual eu pus
todo meu agrado. Escutai-o!”
Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados
e caíram com o rosto em terra.
Jesus se aproximou, tocou neles e disse: “Levantai-vos, e não
tenhais medo”. Os discípulos
ergueram os olhos e não viram
mais ninguém, a não ser somente
Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: “Não
conteis a ninguém esta visão até

que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos”. - Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra.
P. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
A. que foi concebido pelo poder
do Espírito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado.
P. Desceu à mansão dos mortos;
A. ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus; está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos.
P. Creio no Espírito Santo;
A. na Santa Igreja católica; na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém.
Preces dos fiéis
P. Tendo escutado a Palavra de
seu Filho amado, apresentemos a
Deus nossas preces comunitárias.
A. Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas.
1. Para que a Igreja, seguindo a
orientação do Papa Francisco de
estar sempre em saída, indique ao
mundo o caminho da luz transfigurante de Cristo, vos pedimos:
2. Para estarmos sempre na escuta
das Palavras de vida do vosso Filho amado, vos pedimos:
3. Para reconhecermos e promovermos a profunda ligação existente
entre nós seres humanos, a natureza, o ambiente, a criação e a sociedade, vos pedimos:
4. Para desenvolvermos a ecologia
ambiental e a ecologia humana,
numa economia de solidariedade,
livre da cultura do descarte, nós
pedimos:
5. Para que a catequese a serviço da
Iniciação à Vida Cristã nos ajude
a viver o verdadeiro encontro com

vosso Filho amado, vos pedimos:
6. Para que as atividades quaresmais, a via-sacra, a celebração da
confissão, as reuniões de grupos
fortaleçam nossas famílias e comunidades, vos pedimos:
7. ...
P. Com as a comunidades católicas
no Brasil, rezemos a oração da
Campanha da Fraternidade: Deus,
nosso Pai e Senhor,
A. nós vos louvamos e bendizemos, por vossa infinita bondade.
P. Criastes o universo com sabedoria
A. e o entregastes em nossas mãos
para que dele cuidemos com carinho e amor.
P. Ajudai-nos a ser responsáveis e
zelosos pela Casa Comum.
A. Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o empenho de
cuidar mais e mais da vida das
pessoas, da beleza e riqueza da
criação, alimentando o sonho
do novo céu e da nova terra que
prometestes. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação das oferendas
Anim.: Em nossa oferta, apresentemos a Deus todos os gestos de
obediência a Ele, a exemplo de
Abraão que se pôs a caminho,
sem nunca desanimar, realizando
sua parte na história da salvação.
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1.
Bendito és tu, ó Deus Criador,/
revestes o mundo da mais fina
flor;/ restauras o fraco que a ti
se confia/ e junto aos irmãos, em
paz, o envias.
Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai
e Senhor,/ Por tua bondade, recebe o louvor!:/
2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/
por quem aprendeu o gesto de
amor:/ colher a fartura e ter a
beleza/ de ser a partilha dos frutos da mesa.
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida
e amor./ A quem aguardava um
canto de festa,/ A mesa promete
eterna seresta.
P. Orai, irmãos e irmãs...

A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, que estas oferendas
lavem os nossos pecados e nos
santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística V
(Missal, p. 495)
- Pref.: Transf. do Senhor
(Missal, p. 188)
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. Tendo predito aos
discípulos a própria morte, Jesus
lhes mostra, na montanha sagrada, todo o seu esplendor. E com
o testemunho da Lei e dos Profetas, simbolizados em Moisés e
Elias, nos ensina que, pela Paixão
e Cruz, chegará à glória da ressurreição. E, enquanto esperamos a
realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos nós vos aclamamos,
cantando a uma só voz:
A (Nº 241) Deus é santo, Deus é
amor, Deus é Pai e Criador/ e
nos deu Jesus por irmão, louvado seja o Senhor.
Céus e terra cantarão ao que
vem nos acolher/ no seu reino
de amor. Hosana damos ao Senhor.
P. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando
conosco por ele, mandai vosso
Espírito 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 discípulos, 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 DERRAMADO POR VÓS E POR
TODOS, PARA 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 deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, 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
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos mar-

cados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que 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 reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Na montanha, os discípulos
contemplaram a glória que o Mestre teria em sua ressurreição, após
sua dolorosa Paixão. No altar da
eucaristia, Ele nos alimenta para
chegarmos à sua glória eterna.
A. (Canto Lit. 2012 e 2017/ 10)
Ref. Ouvir o Cristo, reconhecê-lo,/ seguir seus passos e caminhar:/ é ter certeza da vida
nova,/ vencendo a morte e ressuscitar.
1. Com Pedro, Tiago e João, sozinhos, retirados./ Jesus num alto
monte, é ali transfigurado.
2. Elias com Moisés, conversam
com Jesus./ As vestes resplandecem, se tornam como a luz.
3. Então Pedro falou: “É bom estar aqui!”./ Três tendas nós faremos, aos dois e para ti.
4. A nuvem envolveu, com sombras a cobrir./ O medo os abateu, sem nada a proferir.
5. Da nuvem, uma voz: “Esse é
meu Filho amado!” / A voz também falou: “Ouvi o seu recado”.
P. OREMOS. Nós comungamos,
Senhor Deus, no mistério da vossa glória, e nos empenhamos em
render-vos graças, porque nos
concedeis, ainda na terra, participar das coisas do céu. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim.: Neste tempo intenso de preparação para a Páscoa, vivamos a
recomendação de Deus Pai de escutar o seu Filho, enviado a nós
para termos vida em plenitude.
A. Canto Lit. 2006/8; 2008/11)
Ref.: Então, da nuvem luminosa dizia uma voz:/ “Este é meu
Filho amado,/ escutem sempre o
que ele diz!”. (pode repetir)
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos
conceda a alegria do retorno à
casa; o Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie
nesta caminhada quaresmal para
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza vos
sustente na luta contra o mal para
poderdes celebrar a vitória da
Páscoa. E que vos abençoe Deus
benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do encontro com Cristo; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Biomas brasileiros e defesa da
vida – Campanha da Fraternidade 2017
- Há pessoas que, ao despedir-se
de alguém, desejam: “Deus te
guarde”. Valem-se da invocação
de bênção proposta por Deus a
Aarão para os pais abençoarem
seus filhos: “O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça
brilhar sobre ti a sua face, e se
compadeça de ti. O Senhor volte
para ti o seu rosto e te dê a paz”
(Nm 6,24). Este texto bíblico
é utilizado na liturgia da solenidade da Santa Mãe de Deus,
Maria, no dia primeiro de cada
ano e que São Francisco assumiu
para abençoar a quem encontrava. Por seu infinito amor, Deus
nos envolve permanentemente
com sua misericórdia, como foi
evidenciado no recente Jubileu
Extraordinário. Por outro lado,
Ele pede constantemente para
que guardemos sua Palavra,

sua Aliança, seus Mandamentos, toda a Criação. E quer que
nos guardemos uns aos outros.
Esquecendo-se disso, Caim respondeu arrogantemente a Deus
que lhe perguntava onde estava
seu irmão Abel: “por acaso, sou
o guarda de meu irmão?” (Gn
4,9) A Campanha da Fraternidade (CF) deste ano de 2017, em
seu lema, vem nos lembrar esta
missão que nos confia: “Cultivar
e guardar a criação” (Gn 2,15),
abordando o tema: FRATERNIDADE: biomas brasileiros e defesa da vida (introdução do texto
sobre a CF 2017 publicado no
Jornal Comunicação Diocesana
de janeiro-fevereiro deste ano,
p. 28 a 32).
Lembretes:
- Terça-feira, reunião da Comissão
Regional de Presbíteros, em Porto Alegre; às 19h, reunião da área
pastoral de Gaurama, em Áurea.
- Quarta-feira, às 09h, aula inaugural e às 14h assembleia do ITEPA, em Passo Fundo.
- Quinta-feira, reunião do Conselho Missionário Regional, em
Porto Alegre; às 19h, reunião da
área pastoral de São Valentim,
em Erval Grande.
- Quinta e sexta-feira, das 08h30
às 17h30, encontro dos capacitadores da Pastoral da Criança, no
Centro Diocesano de Pastoral.
- Sexta-feira, às 14h30, tarde de
oração do Apostolado da Oração, na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim; às 19h,
reunião dos representantes paroquiais de liturgia, no Centro Diocesano de Pastoral.
- De sexta-feira a domingo, Assembleia Regional do Movimento de Cursilho, em Porto Alegre.
- Sábado, das 08h às 11h30, reunião das Coordenadoras paroquiais da Infância e Adolescência
Missionária, no Centro Diocesano de Pastoral; 08h30, preparação ao matrimônio em Severiano
de Almeida; das 13h30 às 16h30,
no Santuário, ensaio de cantos a
Nossa Senhora, especialmente
para o Ano Mariano.

- Sábado e domingo, festa em honra
de São José, na Catedral; assembleia Regional da Pastoral Familiar, em Santa Cruz do Sul, RS.
- Sábado, das 14h às 18h, e domingo, das 08h às 11h, preparação ao Sacramento do Matrimônio, área pastoral de Erechim.
- De domingo até 1º de abril, peregrinação da imagem de Fátima
na Paróquia São Roque de Benjamin Constant do Sul.
Leituras da Semana:
dia 13, 2ªf: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc
6,36-38; dia 14, 3ªf: Is 1,10.16-20;
Sl 49(50); Mt 23,1-12; dia 15, 4ªf:
Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,1728; dia 16, 5ªf: Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.
3. 4.6; Lc 16,19-31; dia 17, 6ªf: Gn
37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105);
Mt 21,33-43.45-46; dia 18, sáb.:
Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103);
Lc 15,1-3.11-32; dia 19, dom., 3º
de Quar.: Ex 17,3-7; Sl 94(95),12. 6-7. 8-9 (R/. 8); Rm 5,1-2. 5-8 Jo
4,5-42 (A Samaritana).
Oração da Campanha da Fraternidade 2011 CNBB
Senhor Deus, nosso Pai e Criador.
A beleza do universo revela a
vossa grandeza, a sabedoria e o
amor com que fizestes todas as
coisas, e o eterno amor que tendes por todos nós.
Pecadores que somos, não respeitamos a vossa obra, e o que era
para ser garantia da vida está se
tornando ameaça. A beleza está
sendo mudada em devastação,
e a morte mostra a sua presença
no nosso planeta.
Que nesta quaresma nos convertamos e vejamos que a criação
geme em dores de parto, para
que possa renascer segundo o
vosso plano de amor, por meio
da nossa mudança de mentalidade e de atitudes.
E, assim, como Maria, que meditava a vossa Palavra e a fazia vida, também nós, movidos
pelos princípios do Evangelho,
possamos celebrar na Páscoa
do vosso Filho, nosso Senhor, o
ressurgimento do vosso projeto
para todo o mundo. Amém.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 3º domingo da Quaresma/Ano A – 19.03.2017

- Da rocha que é Cristo, brota a água da vida
- CF: FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA – Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15)
Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: Roxo
Ano 39 - Nº 2266
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
(Poder-se-ia utilizar, na frente,
bem
visível,
“poço” e/ou, na
procissão inicial, jarra grande transparente
com água).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 357) 2. Cada vez que eu venho para oferecer,/ na verdade
eu venho para receber!/ /:Dá-me o PÃO DA VIDA, que vai
me alimentar,/ Dá-me a ÁGUA
VIVA, que vai me saciar!:/
Anim.: Quase todas as regiões do
nosso País, os seus biomas, possuem imensas reservas de água
doce, uma das maiores riquezas
naturais, que devemos guardar e
cultivar. Esta maravilhada da criação nos recorda o dom da água da
vida que Cristo nos oferece. Relembra o nosso batismo feito na
água e no Espírito Santo.
A. (Canto Lit. 2017/1) 1. Louvado
sejas, ó Senhor, pela mãe terra,/
que nos acolhe, nos alegra e dá o
pão./ Queremos ser os teus parceiros na tarefa/ de “cultivar e
bem guardar a criação”.
Ref. Da Amazônia até os Pampas,/ do Cerrado aos Manguezais,/ /:chegue a Ti o nosso canto/ pela vida e pela paz.:/
3. Por toda a costa do país espalhas vida;/ São muitos rostos –
da Caatinga ao Pantanal:/ negros e índios, camponeses: gente linda,/ lutando juntos por um
mundo mais igual,
6. Que entre nós cresça uma nova
ecologia,/ onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim,/ possam
cantar na mais perfeita sinfonia/ ao Criador que faz da terra
o seu jardim.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos
confia o cuidado da criação e sempre nos renova com seus dons, em
nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... Neste domingo, 4º aniversário
do início do ministério petrino do
Papa Francisco / comemorações
de São José, padroeira da Diocese, com festa litúrgica na segunda-feira; de sexta-feira a sábado,
“24 horas para o Senhor”, tempo
especial de preparação à Páscoa,
com igrejas abertas e atendimento
de confissões / ...).
Ato penitencial
P. A Quaresma foi organizada como
tempo de preparação mais intensa dos candidatos aos sacramentos da iniciação à vida cristã e
de renovação dos que os haviam
recebido. Reconhecendo que nem
sempre vivemos as exigências
destes sacramentos, peçamos o
perdão de Deus.
A. (Canto Lit. 2014/9 e 2015/6) 1.
Do amor eu fugi, do irmão me
esqueci,/ não abri meu coração
e neguei o meu perdão.
Ref. Perdão, Senhor! Perdão,
meu Deus, eu pequei!/: Teu
amor eu recusei, do irmão me
afastei.:/
2. Pobres eu não socorri, nus
também eu não vesti,/ dos doentes me afastei e aos presos desprezei.
3. Eu tentei recomeçar, ir ao próximo encontrar,/ pois a lei manda amar e a todos se doar.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus, fonte de
toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum,
a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta
confissão da nossa fraqueza para
que, humilhados pela consciência
de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia.
PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. da
Quar. A, Paulinas-Paulus, p. 113119).
Anim.: No deserto, Deus deu ao
povo a água da rocha. Junto ao
poço de Jacó, Cristo oferece a água
da vida que purifica e santifica.
1ª Leitura: Ex 17,3-7
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, o povo, sedento de
água, murmurava contra Moisés e dizia: “Por que nos fizeste
sair do Egito? Foi para nos fazer
morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado?” Moisés clamou ao Senhor, dizendo: “Que
farei por este povo? Por pouco
não me apedrejam!” O Senhor
disse a Moisés: “Passa adiante
do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara
com que feriste o rio Nilo e vai.
Eu estarei lá, diante de ti, sobre
o rochedo, no monte Horeb. Ferirás a pedra e dela sairá água
para o povo beber”. Moisés assim fez na presença dos anciãos
de Israel. E deu àquele lugar o
nome de Massa e Meriba, por
causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor,
dizendo: “O Senhor está no meio
de nós, ou não?” - Palavra do
Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 94 (95)
S. Hoje não fecheis o vosso coração,
mas ouvi a voz do Senhor!
A. Hoje não fecheis o vosso
coração, mas ouvi a voz do Senhor!
Ou:
(Canto Lit. 2014, 5, 3º dom.) Não
fecheis, irmãos o vosso coração,
como outrora no deserto.
A. Não fecheis, irmãos o vosso coração, como outrora no deserto.
S. 1. Vinde, exultemos de alegria
no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos salva! - Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e
com cantos de alegria o celebremos!
2. Vinde adoremos e prostremo-nos
por terra,* e ajoelhemos ante o
Deus que nos criou! = Porque ele
é o nosso Deus, nosso Pastor,+ e
nós somos o seu povo e seu rebanho,* as ovelhas que conduz com
sua mão.
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
+ “Não fecheis os corações como
em Meriba,* como em Massa,
no deserto, aquele dia, - em que
outrora vossos pais me provocaram,* apesar de terem visto as minhas obras”.
2ª Leitura: Rm 5,1-2.5-8
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Romanos.
Irmãos: Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus
Cristo. Por ele tivemos acesso,
pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na
esperança da glória de Deus. E a
esperança não decepciona, porque
o amor de Deus foi derramado
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com
efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios,
no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo;
por uma pessoa muito boa, talvez
alguém se anime a morrer. Pois
bem, a prova de que Deus nos
ama é que Cristo morreu por nós,
quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 4,5-42
A. (Canto Lit. 2014 e 2017/6)
/:Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da
eterna glória!:/
S. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo./ Senhor, dai-me
água viva a fim de eu não ter sede!
A. Louvor...
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.
(N: Narrador; +: Jesus; S: Samaritana; Gr: Grupo).
N. Naquele tempo, Jesus chegou a
uma cidade da Samaria, chamada
Sicar, perto do terreno que Jacó
tinha dado ao seu filho José. Era
aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se
junto ao poço. Era por volta do
meio-dia. Chegou uma mulher
da Samaria para tirar água. Jesus
lhe disse: + “Dá-me de beber”. N.
Os discípulos tinham ido à cidade
para comprar alimentos. A mulher
samaritana disse então a Jesus:
S. “Como é que tu, sendo judeu,
pedes de beber a mim, que sou
uma mulher samaritana?” N. De
fato, os judeus não se dão com os
samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: + “Se tu conhecesses o dom
de Deus e quem é que te pede:
‘Dá-me de beber’, tu mesma lhe
pedirias a ele, e ele te daria água
viva”. N. A mulher disse a Jesus: S. “Senhor, nem sequer tens
balde e o poço é fundo. De onde
vais tirar a água viva? Por acaso,
és maior que nosso pai Jacó, que
nos deu o poço e que dele bebeu,
como também seus filhos e seus
animais?” N. Respondeu Jesus: +
“Todo aquele que bebe desta água
terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse
nunca mais terá sede. E a água
que eu lhe der se tornará nele
uma fonte de água que jorra para
a vida eterna”. N. A mulher disse
a Jesus: S. “Senhor, dá-me dessa
água, para que eu não tenha mais
sede e nem tenha de vir aqui para
tirá-la”. N. Disse Jesus: + “Vai
chamar teu marido e volta aqui”.
N. A mulher respondeu: S. “Eu

não tenho marido”. N. Jesus disse: + “Disseste bem, que não tens
marido, pois tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu
marido. Nisso falaste a verdade”.
N. A mulher disse a Jesus: S. “Senhor, vejo que és um profeta! Os
nossos pais adoraram neste monte
mas vós dizeis que em Jerusalém
é que se deve adorar”. N. Disse
Jesus: + “Acredita-me, mulher:
está chegando a hora em que nem
neste monte, nem em Jerusalém
adorareis o Pai. Vós adorais o que
não conheceis. Nós adoramos o
que conhecemos, pois a salvação
vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os
verdadeiros adoradores adorarão
o Pai em espírito e verdade. De
fato, estes são os adoradores que
o Pai procura. Deus é espírito, e
aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade”. N. A
mulher disse a Jesus: S. “Sei que o
Messias (que se chama Cristo) vai
chegar. Quando ele vier, vai nos
fazer conhecer todas as coisas”.
N. Disse-lhe Jesus: + “Sou eu, que
estou falando contigo”. N. Nesse
momento, chegaram os discípulos
e ficaram admirados de ver Jesus
falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: “Que desejas?”
ou: “Por que falas com ela?” Então a mulher deixou o seu cântaro
e foi à cidade, dizendo ao povo:
S. “Vinde ver um homem que me
disse tudo o que eu fiz. Será que
ele não é o Cristo?” N. O povo
saiu da cidade e foi ao encontro de
Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo:
Gr. “Mestre, come”. N. Jesus, porém, disse-lhes: + “Eu tenho um
alimento para comer que vós não
conheceis”. N. Os discípulos comentavam entre si: Gr. “Será que
alguém trouxe alguma coisa para
ele comer?” N. Disse-lhes Jesus:
+ “O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós:
‘Ainda quatro meses, e aí vem a
colheita!’? Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos:
eles estão dourados para a colheita! O ceifeiro já está recebendo o

salário, e recolhe fruto para a vida
eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe’. Pois
é verdade o provérbio que diz:
‘Um é o que semeia e outro o que
colhe’. Eu vos enviei para colher
aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no
trabalho deles”. N. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram
a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava:
“Ele me disse tudo o que eu fiz”.
Por isso, os samaritanos vieram
ao encontro de Jesus e pediram
que permanecesse com eles. Jesus
permaneceu aí dois dias. E muitos
outros creram por causa da sua
palavra. E disseram à mulher: Gr.
“Já não cremos por causa das tuas
palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos, que este é verdadeiramente o salvador do mundo”.
P. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Creio e preces dos fiéis
P. Formados pela catequese de Jesus à samaritana sobre a água viva
e procurando ser os adoradores
em espírito e verdade que o Pai
procura, apresentemos-lhes nossas preces comunitárias.
A. Socorrei-nos, Senhor com vossa graça.
1. Para que nosso Papa Francisco,
no seu quarto aniversário de ministério à frente de nossa Igreja,
possa contar com nossa “conversão ecológica”, nesta Quaresma,
nós vos pedimos:
2. Para que os ministros ordenados
e leigos estejam atentos e disponíveis a oferecer a todos acolhida e
a Palavra de Cristo que dá sentido
novo à vida, nós vos pedimos;
3. Para sabermos dedicar tempo à
leitura orante de vossa Palavra e
assim alimentarmos a fé recebida
na água batismal, nós vos pedimos:
4. Para seguirmos o exemplo da
samaritana que testemunhou a todos seu feliz encontro com vosso
Filho Salvador, nós vos pedimos:
5. Para cultivarmos nova consciência e realizarmos novas práticas

de defesa dos ambientes essenciais à vida, nós vos pedimos:
6. ...
P. No esforço comum de defesa
dos biomas e da vida pedida pela
Campanha da Fraternidade, rezemos a oração proposta por ela:
Deus, nosso Pai e Senhor,
A. nós vos louvamos e bendizemos, por vossa infinita bondade.
P. Criastes o universo com sabedoria
A. e o entregastes em nossas mãos
para que dele cuidemos com carinho e amor.
P. Ajudai-nos a ser responsáveis e
zelosos pela Casa Comum.
A. Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o empenho de
cuidar mais e mais da vida das
pessoas, da beleza e riqueza da
criação, alimentando o sonho
do novo céu e da nova terra que
prometestes. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação das
oferendas
Anim.: Em nossos irmãos, especialmente os pobres, nos quais
vem ao nosso encontro, Cristo
continua a nos pedir até um copo
d’água. No compromisso de sermos generosos com eles, façamos
nossa oferta a Deus.
A. (Nº 217) Ref. Não se deve dizer: nada posso ofertar./: Pois
as mãos mais pobres/ são as que
mais se abrem para tudo dar:/
1. O Senhor só deseja que em
nós tudo seja constante servir./
Quando nada se tem, só resta
dizer: Senhor, eis-me aqui!
2. Com as mãos bem abertas,
trazendo as ofertas do vinho e
do pão./ Surge o nosso dever de
tudo fazer com mais doação.
3. Alegrias da vida, momentos de
lida eu posso ofertar./ Pois nas
mãos do Senhor, um gesto de
amor não se perderá.
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 bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pe-

dindo perdão de nossos pecados,
saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística II
(Missal, p. 477)
Prefácio A Samaritana
(Missal, p. 197)
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. Ao pedir à Samaritana que
lhe desse de beber, Jesus lhe dava
o dom de crer. E, saciada sua sede
de fé, lhe acrescentou o fogo do
amor. Por essa razão, vos servem
todas as criaturas, com justiça vos
louvam os redimidos e, unânimes,
vos bendizem os vossos santos.
Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz:
A (Nº 237) (Solo e repetição) Santo, Santo é o Senhor/ Deus do universo. /O céu e a terra estão cheios
da vossa glória./ Hosana nas alturas!/ Bendito o que vem/ em nome
do Senhor!/ Hosana nas alturas!
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai,
pois, estas oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim
de que se tornem para nós o Corpo
e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso.
A. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
P. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É
O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI TODOS,
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA
NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ 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 Jesus!
P. Celebrando, pois, a memória da
morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação;
e vos agradecemos porque nos
tornastes dignos de estar aqui na
vossa presença e vos servir.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
A. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja que se faz presente pelo
mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa N., com
nosso bispo N. e todos os ministros do vosso povo.
A. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Lembrai-vos também dos (outros) nossos irmãos e irmãs que
morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram
desta vida: acolhei-os junto a vós
na luz da vossa face.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo e com os santos
Apóstolos e todos os que neste
mundo vos serviram, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Junto ao poço, Cristo ofereceu água viva à samaritana. No
altar da Eucaristia, ele nos dá seu
próprio corpo como comida e seu

sangue como verdadeira bebida.
(Canto Lit. 2014, nº 8) 1. Tão cansados pelo caminho/ e com sede,
também com fome,/ aqui vimos
à tua mesa,/ confiantes, nós te
pedimos:
Ref. Dá-nos de beber!/ Dá-nos de
comer!/ És a Água viva!/ És o
Pão do céu!
2. À mulher samaritana/ outra
água ofereceste./ Quem beber,
pois, dessa tua água,/ sua sede
saciará.
3. És a fonte de onde emana/ o
sustento de nossa vida./ A Palavra e a Eucaristia/ fortalecem a
nossa fé.
4. Nós sentimos tua presença/ e
nós cremos em tua Palavra;/
contaremos a todo mundo/ que
és o Cristo, o Salvador./
5. Não fechemos o coração/ como
o povo lá no deserto./ O Senhor
está conosco,/ nossos passos
conduzirá.
P. OREMOS. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério
celeste, e já saciados na terra com
o pão do céu, nós vos pedimos a
graça de manifestar em nossa vida
o que o sacramento realizou em
nós. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Como a samaritana, não
podemos reter só para nós a alegria do encontro com Cristo. Precisamos levá-la a quem necessite
de uma palavra de conformo, de
estímulo a viver intensamente
a fé, de redescobrir o sentido da
vida. (Pausa).
A. (Ref. Nº 495) Eis que eu vou
proclamar tua vida./ Sim, eu
vou anunciar teu amor./ Livre
pra poder amar. Feliz por querer te anunciar./ Pronto para escutar quando tua voz me falar!
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
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Anunciai a todos Aquele que ilumina vossa vida; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, reunião da Coordenação Regional dos Diáconos,
em Porto Alegre. - Terça-feira,
19h30, reunião da Área de Severiano de Almeida em Três Arroios. - De terça a quinta-feira,
reunião do Conselho Permanente
da CNBB, em Brasília. - Terça e
quarta-feira, encontro regional
da Iniciação à Vida Cristã, em
Caxias do Sul. - Quarta-feira, das
08h30 às 16h, reunião da Pastoral
da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano de Pastoral. - Sexta-feira e
sábado, “24 horas para o Senhor”,
tempo especial de preparação
à Páscoa, com igrejas abertas e
atendimento de confissões; retiro
inaciano para assessores de Pastoral da Juventude no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, em São
Leopoldo. - Sábado, das 08h30
às 15h, encontro de lideranças da
área pastoral de Aratiba, em Itatiba do Sul; retiro dos Casais Vocacionais, em Marcelino Ramos.
- Domingo, das 08h30 às 15h,
encontro de lideranças da Área
Pastoral de Aratiba em Itatiba do
Sul; reunião da equipe de coordenação do Núcleo dos Religiosos,
na Casa Provincial das Irmãs da
Sagrada Família, Erechim e visita
àquela comunidade.
Leituras da Semana: Dia 20,
2ªf, S. José, Esposo da Bem-Aventurada Virgem Maria,
Padroeiro da Igreja Universal:
7,4-5a.12-14a.16; Sl 88 (89);
Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.1821.24a ou Lc 2,41-51a. Dia 21,
3ªf: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25);
Mt 18,21-35. Dia 22, 4ªf: Dt
4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,1719. Dia 23, 5ªf, S. Turíbio de Mogrovejo: Jr 7,23-28; Sl 94(95);
Lc 11,14-23. Dia 24, 6ªf: Os
14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b34. Dia 25, sáb., Anunciação
do Senhor: Is 7,10-14; 8,10; Sl
39(40); Hb 10,4-10. Lc 1,26-38.
Dia 26, dom., 4º de Quar.: 1 Sm
16,1b.6-7.10-13a; Sl 22(23); Ef
5,8-14; Jo 9,1-41 ou mais breve
Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38 (O cego
de nascença).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 4º domingo da Quaresma/Ano A – 26.03.2017

- Cristo, luz do mundo, cura toda cegueira
- CF: FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA – Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15)
Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: Roxo
Ano 39 - Nº 2267
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

1. RITOS
INICIAIS
A. (Ref. Nº
358) Deixa a
luz do céu entrar./ Deixa
a luz do céu
entrar./ Abre
bem as portas do teu coração/ e deixa a luz
do céu entrar. (repetir)
Anim.: A Campanha da Fraternidade nos convida a contemplar
as belezas naturais das diversas
regiões, os biomas do Brasil e
defender a vida. A Quaresma nos
pede alimentar a luz da fé para
vermos nessas belezas e nas obras
de justiça a ação de Deus que, em
Jesus Cristo, nos liberta de toda
cegueira.
A. (Canto Lit. 2009, nº 3) Ref.
/:Voltai para o Senhor de todo o
coração, mudai as vossas obras
em sinal de conversão!:/
1. O Cristo entregou-se humildemente,/ doou a vida para nos
salvar. /:E toda a humanidade
foi reestabelecida,/ a falta de
Adão foi redimida.:/
2. Sois filhos desta luz e não das
trevas,/ vivei como herdeiros
desta graça /:e frutos vingarão,
de paz e de bondade,/ em passos
de justiça e verdade.:/
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso do
Pai, a luz de Cristo, que cura nossas cegueiras e ilumina nossa vida
e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (... neste sábado, Anunciação do

Senhor / domingo que convida à
alegria pela caminhada quaresmal
em direção à Páscoa / apelos da
CF na preservação do meio ambiente e na defesa da vida ....)

Ato penitencial
P. Papa Francisco alertou várias vezes para a cultura da indiferença.
Todos podemos cair nela deixando de “ver” as situações de dor
de nossos irmãos e irmãs e de nos
“sensibilizar” com suas necessidades. Peçamos que Deus nos
perdoe e nos faça enxergar a tudo
e a todos com o olhar do amor.
S. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração
novo, tende piedade de nós.
A. Ó Cristo, tende piedade de
nós.
S. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do vosso Sangue, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de
amor...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero
humano, concedei ao povo cristão
correr ao encontro das festas que
se aproximam, cheio de fervor e
exultando de fé. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D.
Quar.A, Paulinas-Paulus, p. 120126)
Anim.: Pela Palavra de Deus, descobrimos os seus critérios e passamos a ver com a luz da fé.

1ª Leitura: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a
L. Leitura do Primeiro Livro de
Samuel.
Naqueles dias, o Senhor disse a
Samuel: Enche o chifre de óleo
e vem para que eu te envie à casa
de Jessé de Belém, pois escolhi
um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel
viu a Eliab e disse consigo: “Certamente é este o ungido do Senhor!” Mas o Senhor disse-lhe:
“Não olhes para a sua aparência
nem para a sua grande estatura,
porque eu o rejeitei. Não julgo
segundo os critérios do homem:
o homem vê as aparências, mas
o Senhor olha o coração”. Jessé
fez vir seus sete filhos à presença
de Samuel, mas Samuel disse: “O
Senhor não escolheu a nenhum
deles”. E acrescentou: “Estão
aqui todos os teus filhos?” Jessé
respondeu: “Resta ainda o mais
novo que está apascentando as
ovelhas”. E Samuel ordenou a
Jessé: “Manda buscá-lo, pois
não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar”. Jessé
mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa
aparência. E o Senhor disse:
“Levanta-te, unge-o: é este!” Samuel tomou o chifre com óleo e
ungiu a Davi na presença de seus
irmãos. E a partir daquele dia o
espírito do Senhor se apoderou
de Davi. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 22 (23)
S. (Canto Lit. 2014, 5) O Senhor é
o pastor que me conduz;/ Não me
falta coisa alguma.
A. O Senhor é o pastor que me
conduz;/ Não me falta coisa alguma.
S. 1. O Senhor é o pastor que me
conduz;* não me falta coisa al-

guma. - Pelos prados e campinas
verdejantes * ele me leva a descansar. - Para as águas repousantes me encaminha,* e restaura as
minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais
seguro,* pela honra do seu nome.
- Mesmo que eu passe pelo vale
tenebroso,* nenhum mal eu temerei. - Estais comigo com bastão e
com cajado,* eles me dão a segurança!
3. Preparais à minha frente uma
mesa,* bem à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha cabeça,* e o meu cálice transborda.
4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me,* por toda a minha vida;
- E, na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos.
2ª Leitura: Ef 5,8-14
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Efésios.
Irmãos: Outrora éreis trevas, mas
agora sois luz no Senhor. Vivei
como filhos da luz. E o fruto da
luz chama-se: bondade, justiça,
verdade. Discerni o que agrada
ao Senhor. Não vos associeis às
obras das trevas, que não levam
a nada; antes, desmascarai-as.
O que essa gente faz em segredo,
tem vergonha até de dizê-lo. Mas
tudo o que é condenável torna-se
manifesto pela luz; e tudo o que
é manifesto é luz. É por isso que
se diz: “Desperta, tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá”. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Jo 9,1-41
A. (Canto Lit. 2014, 6) Louvor a
Vós, ó Cristo, Rei da eterna glória!/ Louvor a Vós, ó Cristo, Rei
da eterna glória!
S. Pois, eu sou a luz do mundo,
quem nos diz é o Senhor / e vai
ter a luz da Vida quem se faz meu
seguidor!
A. Louvor a Vós ...
(N: Narrador; +: Jesus; L1: Leitor
1 (cego de nascença); L2: leitor 2
(pais do cego); Gr: Grupo).
N. Naquele tempo, ao passar, Jesus
viu um homem cego de nascen-

ça. Os discípulos perguntaram a
Jesus: Gr. “Mestre, quem pecou
para que nascesse cego: ele ou os
seus pais?” N. Jesus respondeu: +
“Nem ele nem seus pais pecaram,
mas isso serve para que as obras
de Deus se manifestem nele. É
necessário que nós realizemos
as obras daquele que me enviou,
enquanto é dia. Vem a noite, em
que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a
luz do mundo”. N. Dito isto, Jesus
cuspiu no chão, fez lama com a
saliva e colocou-a sobre os olhos
do cego. E disse-lhe: + “Vai lavar-te na piscina de Siloé” (que quer
dizer: Enviado). N. O cego foi,
lavou-se e voltou enxergando. Os
vizinhos e os que costumavam ver
o cego - pois ele era um mendigo
- diziam: Gr. “Não é aquele que
ficava pedindo esmola?” N. Uns
diziam: Gr. “Sim, é ele!” N. Outros afirmavam: Gr. “Não é ele,
mas alguém parecido com ele”.
N. Ele, porém, dizia: L1. “Sou eu
mesmo!” N. Então lhe perguntaram: Gr. “Como é que se abriram
os teus olhos?” N. Ele respondeu:
L1. “Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus
olhos e disse-me: ‘Vai a Siloé e
lava-te’. Então fui, lavei-me e comecei a ver. N. Perguntaram-lhe:
Gr. “Onde está ele?” N. Respondeu: L1. “Não sei”. N. Levaram
então aos fariseus o homem que
tinha sido cego. Ora, era sábado, o
dia em que Jesus tinha feito lama
e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os
fariseus como tinha recuperado a
vista. Respondeu-lhes: L1. “Colocou lama sobre meus olhos, fui
lavar-me e agora vejo!” N. Disseram, então, alguns dos fariseus:
Gr. “Esse homem não vem de
Deus, pois não guarda o sábado”.
N. Mas outros diziam: Gr. “Como
pode um pecador fazer tais sinais?” N. E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao
cego: Gr. “E tu, que dizes daquele
que te abriu os olhos?” N. Respondeu: L1. “É um profeta”. N.
Então, os judeus não acreditaram
que ele tinha sido cego e que tinha

recuperado a vista. Chamaram os
pais dele e perguntaram-lhes: Gr.
“Este é o vosso filho, que dizeis
ter nascido cego? Como é que ele
agora está enxergando?” N. Os
seus pais disseram: L2. “Sabemos que este é nosso filho e que
nasceu cego. Como agora está
enxergando, isso não sabemos. E
quem lhe abriu os olhos também
não sabemos. Interrogai-o, ele é
maior de idade, ele pode falar por
si mesmo”. N. Os seus pais disseram isso, porque tinham medo
das autoridades judaicas. De fato,
os judeus já tinham combinado
expulsar da comunidade quem
declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais
disseram: “É de maior idade. Interrogai-o a ele”. Então, os judeus
chamaram de novo o homem que
tinha sido cego. Disseram-lhe:
Gr. “Dá glória a Deus! Nós sabemos que esse homem é um pecador”. N. Então ele respondeu: L1.
“Se ele é pecador, não sei. Só sei
que eu era cego e agora vejo”. N.
Perguntaram-lhe então: Gr. “Que
é que ele te fez? Como te abriu os
olhos?” N. Respondeu ele: L1.
“Eu já vos disse, e não escutastes.
Por que quereis ouvir de novo?
Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele?” N. Então insultaram-no, dizendo: Gr. “Tu, sim,
és discípulo dele! Nós somos
discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés,
mas esse, não sabemos de onde
é”. N. Respondeu-lhes o homem:
L1. “Espantoso! Vós não sabeis
de onde ele é? No entanto, ele
abriu-me os olhos! Sabemos que
Deus não escuta os pecadores,
mas escuta aquele que é piedoso
e que faz a sua vontade. Jamais
se ouviu dizer que alguém tenha
aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse
de Deus, não poderia fazer nada”.
N. Os fariseus disseram-lhe: Gr.
“Tu nasceste todo em pecado e
estás nos ensinando?” N. E expulsaram-no da comunidade. Jesus
soube que o tinham expulsado.
Encontrando-o, perguntou-lhe: +
“Acreditas no Filho do Homem?”

N. Respondeu ele: L1. “Quem é,
Senhor, para que eu creia nele?”
N. Jesus disse: + “Tu o estás vendo; é aquele que está falando contigo”. N. Exclamou ele: L1. “Eu
creio, Senhor!” N. E prostrou-se
diante de Jesus. Então Jesus disse: + “Eu vim a este mundo para
exercer um julgamento, a fim de
que os que não veem, vejam, e os
que veem se tornem cegos”. N.
Alguns fariseus, que estavam com
ele, ouviram isto e lhe disseram:
Gr. “Porventura, também nós somos cegos?” N. Respondeu-lhes
Jesus: + “Se fôsseis cegos, não
teríeis culpa; mas como dizeis:
‘Nós vemos’, o vosso pecado permanece”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
Preces dos fiéis
P. A Deus, que nos liberta da cegueira da indiferença, da mentira,
da corrupção com a luz de Cristo,
apresentemos nossas preces comunitárias.
A. Senhor, sede favorável à nossa
súplica.
1. Para que a Igreja ajude a todos a
se libertar de todo tipo de cegueira
ou visão distorcida das pessoas e
dos verdadeiros critérios da vida,
nós vos pedimos:
2. Para vermos, à luz da fé, sinais
de vossa misericórdia nas riquezas dos biomas brasileiros e na
cultura de seus povos originários,
nós vos pedimos:
3. Para que, pela catequese permanente da Iniciação à Vida Cristã,
irradiemos a luz da fé pelas obras
da justiça e do amor fraterno, nós
vos pedimos:
4. Para fortalecermos a luz da fé
pelos encontros de oração em
grupos e pela participação na celebração litúrgica da comunidade,
nós vos pedimos:
5. Para que brilhe a luz da paz para
os povos em guerra e para os excluídos, a luz da solidariedade inclusiva, nós vos pedimos:
6. Para que sejam multiplicados os
recursos e as pesquisas em favor

dos atingidos pela cegueira, nós
vos pedimos:
7. ...
P. No mutirão da Campanha da Fraternidade pela defesa da vida e da
preservação dos nossos biomas,
rezemos como ela sugere: Deus,
nosso Pai e Senhor,
A. nós vos louvamos e bendizemos, por vossa infinita bondade.
P. Criastes o universo com sabedoria
A. e o entregastes em nossas mãos
para que dele cuidemos com carinho e amor.
P. Ajudai-nos a ser responsáveis e
zelosos pela Casa Comum.
A. Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o empenho de
cuidar mais e mais da vida das
pessoas, da beleza e riqueza da
criação, alimentando o sonho
do novo céu e da nova terra que
prometestes. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação das
oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus, vamos incluir o trabalho de especialistas, funcionários e voluntários
de clínicas de olhos, associações
de deficientes visuais em favor
daqueles que vivem problemas
com os olhos.
A. (Canto Lit. 2008/8 e 2013/7) 1.
De coração arrependido e humilhado,/ ó Pai queremos libertar-nos do pecado.
Ref.: /:Que nossa oferta seja aceita com grande amor/ e se transformem em Corpo e Sangue do
Senhor!:/
2. Alegremente, com louvor, reconhecemos,/ que somos filhos e
sois Pai e em Vós vivemos.
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, concedei-nos venerar
com fé e oferecer pela redenção
do mundo os dons que nos salvam
e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)
Pref.: O cego de nascença
(Missal, p.204)
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. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a
humanidade que caminhava nas
trevas. E elevou à dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas
do Batismo. Por essa razão, com
os anjos e com todos os santos,
entoamos um cântico novo, para
proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz:
A. (Nº 243 - solo e repetição) Santo, santo, santo é o Senhor!/ Ó
Deus do universo, Deus nosso
criador!/ No céu, na terra brilha o
esplendor/ de tua imensa glória, ó
Deus, nosso Senhor!/ Bendito seja
aquele que vem, / aquele que vem
vindo em nome do Senhor!/ Hosana, hosana, hosana, ó salvador!/
Ó vem nos perdoar no teu imenso
amor!/ Ó vem nos consolar no teu
imenso amor!
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito 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 discípulos, 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 DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS, PARA 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 deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, 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
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados 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 re-

unidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso / Oração da Paz /
Fração do Pão)
Comunhão
Anim.: Depois de ter dado a visão
dos olhos ao cego, Jesus foi ao encontro dele para ajudá-lo a chegar
à luz da fé. Pelo Pão da Vida, Ele
sustenta a todos nós na prática dos
compromissos batismais.
A. (Canto Lit. 2014/9 e 2017/12)
Ref.: /:Que nossos olhos não
se fechem à tua graça que nos
renova./ Cremos, Senhor, e seguiremos os teus caminhos por
toda a vida.:/
1. Buscamos águas nessas fontes que tiram lamas / e nos devolvem a luz da vida. Não há
pecados que escondam maior
certeza,/ as tuas obras se manifestam.
2. Escuridão está presente na dor
da vida / injustiçada, tão oprimida./ A luz será bem reluzente,
será verdade / se, enfim, saradas
são as feridas.
3. Aquele que abriu os olhos a
tanta gente / e devolveu luz e esperança,/ não abandona, é presença confortadora / em quem
se entrega, total confiança.
P. OREMOS. Ó Deus, luz de todo
ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com
o esplendor da vossa graça, para
pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Assim como cuidamos da
visão dos olhos, precisamos cultivar a visão da fé, para que nunca
se apague em nós esta luz divina.

A. (Nº 377) Ref. Sim, eu quero
que a luz de Deus que, um dia,
em mim brilhou,/ jamais se esconda e não se apague em mim
o seu fulgor./ Sim, eu quero
que o meu amor ajude o meu
irmão/ a caminhar guiado por
tua mão, em tua lei, em tua luz,
Senhor.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conduza com a luz
de sua Palavra, vos faça irradiar
o clarão da fé com gestos de
amor e bondade especialmente com os mais necessitados.
E que vos abençoe Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja vossa
força e luz; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, das 08h30 às
16h, encontro de formação com
as coordenadoras paroquias da
Iniciação à Vida Cristã, no Centro Diocesano de Pastoral.
Terça-feira, às 14h, reunião dos
representantes paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano de
Pastoral.
Terça e quarta-feira, reunião da
Pastoral Vocacional Regional,
em Rio Grande.
- De domingo até dia 08, peregrinação da imagem de Fátima na
Paróquia N. Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul.
Leituras da Semana:
Dia 27, 2ªf: Is 65,17-21; Sl
29(30); Jo 4,43-54; Dia 28, 3ªf:
Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,116; Dia 29, 4f: Is 49,8-15; Sl
144(145); Jo 5,17-30; Dia 30,
5ªf: Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo
5,31-47; Dia 31, 6ªf: Sb 2,1a.1222; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.2530; Dia 1º, sáb.: Jr 11,18-20; Sl
7,2-3.9bc-10.11-12; Jo 7,40-53;
Dia 02, dom., 5º de Quar.: Ez
37,12-14; Sl 129(130); Rm 8,811; Jo 11,1-45 (A ressurreição de
Lázaro).

