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Mensagem do papa Francisco para o                                                
52º Dia Mundial das Comunicações Sociais

 (13 de maio de 2018)
Fake news e jornalismo de paz
“A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32)
 Queridos irmãos e irmãs!
No projeto de Deus, a co-

municação humana é uma mo-
dalidade essencial para viver a 
comunhão. Imagem e semelhança 
do Criador, o ser humano é capaz 
de expressar e compartilhar o ver-
dadeiro, o bom e o belo. É capaz 
de narrar a sua própria experiência e o mundo, construindo assim a memória 
e a compreensão dos acontecimentos. Mas, se orgulhosamente seguir o seu 
egoísmo, o homem pode usar de modo distorcido a própria faculdade de co-
municar, como o atestam, já nos primórdios, os episódios bíblicos dos irmãos 
Caim e Abel e da Torre de Babel (cf. Gn 4, 1-16; 11, 1-9). Sintoma típico de 
tal distorção é a alteração da verdade, tanto no plano individual como no co-
letivo. Se, pelo contrário, se mantiver fiel ao projeto de Deus, a comunicação 
torna-se lugar para exprimir a própria responsabilidade na busca da verdade 
e na construção do bem. Hoje, no contexto duma comunicação cada vez mais 
rápida e dentro dum sistema digital, assistimos ao fenômeno das «notícias 
falsas», as chamadas fake news: isto nos convida a refletir, sugerindo-me dedi-
car esta Mensagem ao tema da verdade, como aliás já mais vezes o fizeram 
os meus predecessores a começar por Paulo VI (cf. Mensagem de 1972: «Os 
instrumentos de comunicação social ao serviço da Verdade»). Gostaria, assim, 
de contribuir para o esforço comum de prevenir a difusão das notícias falsas e 
para redescobrir o valor da profissão jornalística e a responsabilidade pessoal 
de cada um na comunicação da verdade.

1. Que há de falso nas “notícias falsas”?
A expressão fake news é objeto de discussão e debate. Geralmente diz 

respeito à desinformação transmitida on-line ou nos mass-media tradiciona-
is. Assim, a referida expressão alude a informações infundadas, baseadas em 
dados inexistentes ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o des-
tinatário. A sua divulgação pode visar objetivos prefixados, influenciar opções 
políticas e favorecer lucros econômicos.
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A eficácia das fake news fica-se a dever, em primeiro lugar, à sua nature-
za mimética, ou seja, à capacidade de se apresentar como plausíveis. Falsas 
mas verossímeis, tais notícias são capciosas, no sentido que se mostram hábeis 
a capturar a atenção dos destinatários, apoiando-se sobre estereótipos e pre-
conceitos generalizados no seio dum certo tecido social, explorando emoções 
imediatas e fáceis de suscitar como a ansiedade, o desprezo, a ira e a frus-
tração. A sua difusão pode contar com um uso manipulador das redes sociais e 
das lógicas que subjazem ao seu funcionamento: assim os conteúdos, embora 
desprovidos de fundamento, ganham tal visibilidade que os próprios desmen-
tidos categorizados dificilmente conseguem circunscrever os seus danos.

A dificuldade em desvendar e erradicar as fake news é devida também 
ao facto de as pessoas interagirem muitas vezes dentro de ambientes digitais 
homogêneos e impermeáveis a perspetivas e opiniões divergentes. Esta lógica 
da desinformação tem êxito, porque, em vez de haver um confronto sadio com 
outras fontes de informação (que poderia colocar positivamente em discussão 
os preconceitos e abrir para um diálogo construtivo), corre-se o risco de se 
tornar atores involuntários na difusão de opiniões tendenciosas e infundadas. 
O drama da desinformação é o descrédito do outro, a sua representação como 
inimigo, chegando-se a uma demonização que pode fomentar conflitos. Deste 
modo, as notícias falsas revelam a presença de atitudes simultaneamente intol-
erantes e hipersensíveis, cujo único resultado é o risco de se dilatar a arrogân-
cia e o ódio. É a isto que leva, em última análise, a falsidade.

2. Como podemos reconhecê-las?
Nenhum de nós se pode eximir da responsabilidade de contrastar es-

tas falsidades. Não é tarefa fácil, porque a desinformação se baseia muitas 
vezes sobre discursos variegados, deliberadamente evasivos e subtilmente 
enganadores, valendo-se por vezes de mecanismos refinados. Por isso, são 
louváveis as iniciativas educativas que permitem apreender como ler e avaliar 
o contexto comunicativo, ensinando a não ser divulgadores inconscientes de 
desinformação, mas atores do seu desvendamento. Igualmente louváveis são 
as iniciativas institucionais e jurídicas empenhadas na definição de normativas 
que visam circunscrever o fenômeno, e ainda iniciativas, como as empreendi-
das pelas tech e media company, idôneas para definir novos critérios capazes 
de verificar as identidades pessoais que se escondem por detrás de milhões de 
perfis digitais.

Mas a prevenção e identificação dos mecanismos da desinformação re-
querem também um discernimento profundo e cuidadoso. Com efeito, é preci-
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Celebração da Palavra de Deus
6º Domingo da Páscoa – 06.05.2018

 - A prática do amor, mandamento de Cristo: criar fraternidade, servir aos outros 
- Ano do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
  Cor litúrgica: BRANCO                                                  Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 56) Ref. /:O Senhor é bom, eterno é seu amor!  / 
O Senhor é bom, eterno é seu amor!:/
Anim.: Amados por Deus e por Ele reunidos, renovamos 
nosso compromisso de amar a todos, sem distinção de ne-
nhum tipo, pois só assim testemunhamos que somos dis-
cípulos e amigos de Cristo, que nos escolheu para darmos 
frutos e nos revelou o que recebeu do Pai. 
A. (Canto Lit. 2010/16; 2009/14) 1. Por sua morte, a 

morte viu o fim,/ do sangue derramado a vida renasceu./ Seu pé ferido, nova 
estrada abriu,/ e neste homem, o homem, enfim, se descobriu.

Ref. Meu coração me diz: “O amor me amou/ e se entregou por mim!” Jesus 
ressuscitou./ Passou a escuridão, o sol nasceu!/ A vida triunfou: Jesus ressus-
citou!

2. “Jesus me amou e se entregou por mim!”/ Os homens todos podem o mesmo 
repetir./ Não temeremos mais a morte e a dor,/ o coração humano em Cristo 
descansou.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, para quem é agradável toda pessoa que pratica 

a justiça, a paz de Cristo que nos convida a permanecer em seu amor, estejam 
convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Apontando para o Círio Pascal): Bendigamos a Deus que, em seu Filho Jesus Cris-

to, nos revela seu amor sem limites e pela luz radiante de sua Ressurreição glorio-
sa, simbolizada no Círio pascal. 

A. (Nº 460) Ref. /:O Ressuscitado vive entre nós! Amém! Aleluia!:/

A vida na liturgia
D. (... neste domingo, crismas em Áurea / reunião dos bispos e padres da Diocese, 

terça-feira... )
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Ato penitencial
D. Em seu Filho Jesus, morto e ressuscitado, Deus Pai nos deu o sinal maior de 

seu amor. Mas nós nem sempre lhe correspondemos e assim não favorecemos as 
relações de paz e fraternidade que veio trazer para todos. Por isso, invoquemos a 
misericórdia divina.

A. (Canto Lit. 2014, nº 9) 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.

D. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

Hino de louvor
D. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por Ele amados.
D. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso:
A. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorifica-

mos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
D. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
A. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado 

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

D. Vós que estais à direita do Pai, 
A. tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssi-

mo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
D. OREMOS.
Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em hon-

ra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mis-
térios que recordamos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º D. de Páscoa, B, Paulinas-Paulus, p. 523-526)
Anim. Quem ama tem a vida de Deus e comprova ser discípulo amigo de Cristo. 
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1ª Leitura: At 10,25-26.34-35.44-48
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a 

seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: “Levanta-te. Eu também 
sou apenas um homem”. Então, Pedro tomou a palavra e disse: “De fato, estou 
compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele 
aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que perten-
ça. Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os 
que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, 
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também so-
bre os pagãos. Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas 
estranhas. Então Pedro falou: “Podemos, por acaso, negar a água do batismo a 
estas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo?” E mandou que fos-
sem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro ficasse 
alguns dias com eles. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor fez conhecer a salvação / e revelou sua justiça às nações.
A. O Senhor fez conhecer a salvação / e revelou sua justiça às nações.
S. 1. - Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* porque ele fez prodígios! - Sua mão 

e o seu braço forte e santo* alcançaram-se a vitória. 
2. - O Senhor fez conhecer a salvação* e às nações, sua justiça; - recordou o seu 

amor sempre fiel* pela casa de Israel.
3. - Os confins do universo contemplaram* a salvação do nosso Deus. - Aclamai o 

Senhor Deus, ó terra inteira,* alegrai-vos e exultai!

2ª Leitura: 1Jo 4,7-10
A. Aleluia...
L. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 

viremos.
A. Aleluia.....

Evangelho: Jo 15,9-17

Mensagem do Bispo Dom José 
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
O Evangelho da liturgia de hoje está dentro do contexto de despedida de Je-

sus, Ele está se despedindo e deixando as suas recomendações. As palavras de Jesus 
soam como um “testamento final”. Ele sabe que vai partir para o Pai e que os discí-
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pulos vão continuar no mundo. O diálogo de Jesus com seus discípulos, com tom de 
despedida tem como finalidade motivar para a continuidade da missão.

Jesus resume toda sua vida no mandamento do amor. Não ensina uma teo-
ria. Num tempo de muitas distâncias entre as pessoas, Jesus estabelece uma nova 
relação com seus discípulos. Não uma relação de submissão, mas de amigos que 
se ajudam mutuamente. A partir da amizade, estabelece um novo jeito de ser e de 
crescer na fé. Então, seguir Jesus requer especializar-se na vivência do amor. O que 
identifica o cristão é justamente a capacidade de vivenciar o amor em forma de do-
ação e de serviço.

O amor é a essência do cristianismo e o testemunho mais forte que um cristão 
pode dar. Jesus chamou seus seguidores de amigos e quer que a comunidade cristã 
seja um sinal desse amor que nos une a Ele e aos irmãos, sem jogo de poder e com-
petições geradas pela vaidade pessoal.

O mundo nem sempre entende e promove o mandamento do amor. É mais 
fácil perceber sinais de ódio, rancor e vingança, no cotidiano das relações humanas. 
Necessitamos voltar-nos para Deus, pois somente em Deus entenderemos o signifi-
cado do amor.

Jesus fala do amor e da amizade. Nos chama de amigos. Isso é simplesmente 
extraordinário. Ele nos quer próximos e cultiva conosco laços de amizade que o 
tempo não apagará jamais. Para Jesus, a amizade é a expressão máxima do amor. 
Ser amigo de Jesus é o resumo da espiritualidade cristã. As pessoas amigas preci-
sam cultivar sua amizade; com Jesus, isso é feito através da oração e do serviço ao 
próximo. 

Comovente e impressionante é a insistência com que Jesus recomenda aos 
discípulos o amor mútuo. Pertencer à comunidade dos “amigos de Jesus” é aceitar o 
convite que ele nos faz para colaborar na missão de eliminar o sofrimento, o egoís-
mo, a miséria, a injustiça, a corrupção. Ser “amigos de Jesus” é colaborar na missão 
de ser mensageiro da paz, da justiça, da reconciliação e da esperança.

O amor se traduz em gestos concretos de bondade, de justiça, de perdão, de 
paz. O amor que Deus tem para conosco é infinito, que possamos corresponder a 
este amor e tenhamos a certeza de que permanecendo unidos ao amor de Cristo va-
mos superar nossas dificuldades. 

Neste ano, que lembramos de modo especial os leigos, queremos pedir a in-
tercessão de Nossa Senhora para que os leigos sejam sal da terra e luz do mundo e 
que, através do seu testemunho de fé, sejam sinais de vida e de esperança em nosso 
mundo.

 Que Deus vos abençoe! 
              Dom José Gislon - Bispo Diocesano
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Profissão da fé
D. Creio em Deus Pai....

Oração dos fiéis
D. Neste mês em que lembramos de modo especial Maria, a Mãe da Igreja e nossa 

Mãe, por sua intercessão em nome de seu Filho, apresentemos nossas preces a 
Deus Pai. 

A. Escutai-nos, ó Pai, por Maria, nossa Mãe.
L. 1. Para que os cristãos perseguidos permaneçam firmes no amor de Cristo e seu 

testemunho seja fonte de novos discípulos missionários dele, nós vos pedimos:
2. Para superarmos toda forma de discriminação na comunidade cristã e na socieda-

de, nós vos pedimos:
3. Para comprovarmos nosso seguimento a Cristo pela prática do seu mandamento 

do amor, nós vos pedimos:  
4. Para que os leigos e leigas, firmados em Cristo e realizando sua missão, sejam 

presença transformadora da sociedade, nós vos pedimos: 
5. Para que a devoção a Maria, nossa Mãe, cultivada mais intensamente neste mês, 

revigore nosso seguimento a seu Filho, nós vos pedimos:
6. ... 
D. No espírito da “Ação Evangelizadora cada comunidade, uma nova vocação”, 

rezemos, como em todo primeiro domingo de cada mês em nossa Diocese:
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. RITO DE OFERTA
Anim. Agradecidos a Deus por seu amor grande, apresentemos-lhe os frutos de 

nossa gratidão.
A. (Nº 456) Ref. Eu creio num mundo novo...
D. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com os dons de nossa vida, a fim 

de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor 
aos sinais do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
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D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque pela morte e ressurreição de vosso Filho 

nos libertastes do pecado e nos destes vida nova.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque pela morte e ressurreição de Cris-

to fizestes renascer para nós a esperança da glória eterna.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito 

Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra 
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa ---, nosso Bispo 
---, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as 
pessoas de boa vontade. 

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, Pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Ma-

ria, nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós 
para alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

na esperança da salvação,( __________---- pode citar nome de falecidos recen-
tes).Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
 D. (De pé – ministro busca as hóstias no sacrário e coloca no altar). Guiados pelo 

espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o Se-
nhor Jesus nos ensinou:

A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Jesus disse que é a luz do mundo e quem anda com Ele não anda nas trevas. Eis 

o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A. Senhor, eu não sou....
Anim.: Em seu amor infinito, Cristo se oferece a nós como alimento na Ceia Euca-

rística, para fortalecer sempre mais o amor que nos une a Ele.
A. (Nº 454) Ref. Cristo hoje ressuscita, vem trazer-nos ...
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, pela ressurreição de Cristo, 

nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal, 
e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.
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D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, reunião dos padres, terça-fei-
ra, vocações,  doentes, falecidos, .......)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromissos)
Anim. Se obedecermos aos mandamentos de Cristo, permaneceremos em seu amor, 

como Ele guardou os preceitos do Pai e nele permanece.
A. (Ref. nº 34) /:É o Senhor que chama, também me ama./ Ele me convida a 

doar a própria vida.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus vos enriqueça com seus dons e vos torne santos e puros diante dele. Derra-

me sobre vós as riquezas de sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade 
e inflamando-vos de amor por todos. Que vos abençoe, pois, Deus todo-poderoso 
e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
D. A paz de Cristo Ressuscitado seja a alegria de vosso viver; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Cada comunidade uma nova vocação
As Dioceses do Paraná desencadearam uma ação evangelizadora chamada “cada 

comunidade, uma vocação”, assumida também pelas Dioceses de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, bem como a de Osasco, SP, e Bafatá, Guiné Bissau.

A proposta é que cada comunidade, seguindo a indicação de Jesus, “Pedi ao Senhor 
da messe que envie operários para a sua messe”, se coloque em oração, como um 
único corpo, pedindo ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, uma nova 
vocação para a Igreja.

A vocação para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão… é um dom 
concedido somente por Deus, mas também é fruto da comunidade que reza. Além 
da oração, outro elemento essencial é o testemunho. Os jovens precisam ver tes-
temunhos bonitos de pessoas que se dedicam inteiramente ao Senhor com alegria, 
para que possam se sentir motivados a apostar sua vida nesse mesmo caminho. 

A inciativa tem dois eixos: 1º) Rezar pelas vocações: Em todos os encontros/reu-
niões da Igreja começar ou terminar com uma dezena do rosário pelas vocações. 
2º) Evangelizar pelas Redes Sociais. Publicar vídeos breves, densos de vida cris-
tã-presbiteral-religiosa-laical (todas as vocações) nos meios de comunicação, in-
teragindo com os Regionais, Arqui/Dioceses, Paróquias, Pastorais, Movimentos 
Eclesiais etc.
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Ela iniciou na Quinta-feira Santa (dia da instituição do sacerdócio), passa pela as-
sembleia do Sínodo dos Bispos em outubro, tendo na Jornada Mundial da Juven-
tude (22 e 27 de janeiro de 2019, no Panamá) um momento forte, e um aprofun-
damento no Ano Vocacional de 2019 juntamente com o Congresso Vocacional 
Nacional e indo além, sem ter uma data oficial de encerramento.

Foi lançado um site oficial e cada comunidade está recebendo subsídios para a ani-
mação dessa Ação. 

Lembretes: 
- Segunda-feira, às 14h, 2ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros, no Cen-

tro Diocesano; 19h, 2ª reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral ampliada, 
no Centro Diocesano.

- Terça-feira, 2ª reunião anual dos bispos e presbíteros, Centro Diocesano.
- Quarta-feira, reunião de Assessoria Diocesana do serviço de evangelização da ju-

ventude, na sede do Regional Sul 3 da CNBB.
- Quinta-feira, das 09 às 16h, encontro de formação com as secretárias/os das Pa-

róquias e da Cúria diocesana, no Centro Diocesano; 19h30, reunião da Área de 
Erexim com a participação dos leigos da Pastoral do Batismo, na sede paroquial 
São Cristóvão.

- Sexta-feira, às 08h30, reunião da equipe de coordenação do Núcleo dos Religiosos 
da Diocese de Erexim, na residência Madre Imelda, em Erechim.

- Domingo, 13, Ascensão do Senhor, 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais 
(Fake news e jornalismo de paz - “A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32), início 
da Semana de Oração pela Unidade Cristã, Dia das Mães.

Leituras da Semana:
Dia 07/05, 2ªf, At 16,11-15; Sl (148)149; Jo 15,26-16,4a; Dia 08/05, 3ªf, At 16,22-34; 

Sl (137)138; Jo 16,5-11; Dia 09/05, 4fª, At 17,15.22-18,1; Sl (147)148; Jo 16,12-
15; Dia 10/05, 5ªf, At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20; Dia 11/05, 6ªf, At 18,9-18; 
Sl (46)47; Jo 16,20-23a; Dia 12/05, sáb., S. Nereu, Sto Aquiles e S. Pancrácio: At 
18,23-28; Sl (46)47; Jo 16,23b-28; Dia 137/05, dom., At 1,1-11; Sl (46)47; Ef 1,17-
23; Mc 16,15-20 (Ascensão de Cristo – Novena de Pentecostes, Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, Início da Semana de Oração pela Unidade Cristã). 

No site da Diocese 
www.diocesedeerexim.org.br

informativo diocesano semanal, jornal mensal,
notícias diárias, textos diversos... 

Visite a Livraria  Diocesana.
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Ascensão do Senhor – 13.05.2018

 - Em sua Ascensão, Cristo transmite o mandato missionário, na esperança de participar-
mos de sua divindade.
 - Ano do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino” 
Cor litúrgica: BRANCO                                              Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Refrão nº 452) Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia!/ 

O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto: aleluia!
Anim.: Tendo realizado fielmente sua missão, Cristo “subiu aos 

céus”, sem deixar de continuar conosco até o fim dos tempos, 
confiando-nos a missão de anunciá-lo a todos os povos, como ce-
lebramos nesta solenidade da sua Ascensão, com o Dia Mundial 
dos Meios de Comunicação Social e o dia das mães.

A. (Nº 455) 1. O Cristo está vivo! Aleluia! ....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a alegria, a paz e a vida de Cristo ressuscitado, que passa deste mundo para o 

Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (Indicando para o Círio pascal:) Nós vos bendizemos, ó Deus Pai, porque pela 

paixão e morte de Vosso Filho o fizestes entrar na vossa glória e o colocastes à vossa 
direita. Nós vos bendizemos porque, glorificado, ele continua a caminhar conosco, 
qual coluna resplandecente a nos conduzir para Vós, simbolizada neste círio pascal.

A. (Canto Lit. 2013/17) Luz radiante, luz de alegria, /: luz da glória, Cristo Jesus!:/

A vida na liturgia
D. (... Dia das Mães / novena do Pentecostes / Semana de Oração pela Unidade Cris-

tã – Trabalho escravo e refugiados - “A mão de Deus nos une e liberta” / 52º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais - Fake News [notícias falsas] e jornalismo de 
paz - “A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32); encontro ecumênico de oração pela 
unidade cristã, sexta-feira, em Erechim...)

Ato penitencial
D. Com suas palavras, com seu sorriso carinhoso, com seus gestos, a mãe ensina a 

viver o amor de Jesus e anunciá-lo a todos, cultivando a verdade e relações de mise-
ricórdia e união fraterna, numa cultura de paz.  Porque nem sempre seguimos esse 
caminho, invoquemos a misericórdia divina. 
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L. Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade 

de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Rei do universo e Senhor da história, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de clemência e misericórdia...
A. Amém. 

Hino de louvor
 A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas....

D. OREMOS.
Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos 

exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, 
somos chamados na esperança a participar da sua glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ascensão do Senhor, B, Paulinas-Paulus, p. 527-532)
Anim. Celebrando a Ascensão de Cristo ao céu, devemos buscar a força do Espírito 

Santo para proclamar seu evangelho a toda criatura. 

1ª Leitura: At 1,1-11

Salmo: Sl 46(47) 
S. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da 

trombeta. 
A. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque 

da trombeta. 
S. 1. - Povos todos do universo, batei palmas,* gritai a Deus aclamações de alegria! - 

Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo,* o soberano que domina toda a terra.
2. - Por entre aclamações Deus se elevou,* o Senhor subiu ao toque da trombeta. - Sal-

modiai ao nosso Deus ao som da harpa,* salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!
3. - Porque Deus é o grande Rei de toda a terra,* ao som da harpa acompanhai os seus 

louvores! - Deus reina sobre todas as nações,* está sentado no seu trono glorioso. 
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2ª Leitura: Ef 1,17-23
A. Aleluia!:/
L. Ide ao mundo, ensinai a todos os povos; convosco estarei, todos os dias, até o fim 

dos tempos, diz Jesus.
A. Aleluia...

Evangelho: Mc 16,15-20

Mensagem do Bispo Dom José
Caros irmãos e irmãs desta Comunidade _____________________________
A Igreja celebra, neste domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor. Os últi-

mos momentos de Jesus junto aos seus discípulos. A vida terrena de Jesus não termi-
na com a sua morte na cruz, mas com a Ascensão aos céus. O destino final de Jesus 
é o nosso também. Nossa última e definitiva morada não é aqui na terra, mas no céu. 

 Após sua morte e ressurreição gloriosa, Jesus reúne novamente os apóstolos, 
confirma-os na fé e os encoraja para continuarem firmes como discípulos dele. Em 
seguida, os envia como missionários ao mundo, para anunciarem o Evangelho a 
toda criatura. A missão de Jesus tornou-se a de sua Igreja.

A primeira leitura nos mostra Jesus se despedindo dos discípulos e sendo ele-
vado ao céu. Enquanto Jesus subia ao céu, os discípulos ficaram olhando para o infi-
nito. Uma voz confirma que chegou o tempo da missão. Agora cabe aos discípulos, 
à comunidade dar continuidade à missão de Jesus.

A Ascensão de Jesus não deve ser entendida como uma partida ou uma despe-
dida. Jesus não se ausenta, apenas vai ter outro tipo de presença. A missão de Jesus 
continua viva na ação dos discípulos e na vida das comunidades. A Ascensão é para 
Jesus o coroamento de sua missão terrena e garante para as criaturas um destino 
eterno. Jesus elevado ao céu é a imagem da humanidade divinizada. O céu e a terra 
uniram-se. 

Antes de partir, Jesus confiou aos seus discípulos a responsabilidade de conti-
nuar a sua missão. Não há fronteiras, não há limites: envia-nos para todas as pessoas. 
O evangelho é para todos e não apenas para alguns. O Senhor procura a todos, quer 
que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor.  Assim, com a Ascensão, 
Cristo inaugura uma nova forma de estar junto aos seus, à sua Igreja, a todos nós. 
Desde a Ascensão até o fim dos tempos, a Igreja deve ser missionária. Quanto aos 
discípulos, eles não podem ficar, passivamente, a olhar para o céu; não podem ficar 
acomodados, agora, são eles que devem continuar a missão de Jesus. 

Quando o Senhor vier, ele deve encontrar-nos ativos, vigilantes, fazendo o 
bem. Deve encontrar-nos anunciando sua boa Nova de vida e salvação assim como 
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nos pede o Papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais, que celebramos neste domingo. Que não sejamos comunicadores e 
anunciadores de falsas notícias, mas que possamos comunicar esperança e Verdade, 
pois “A verdade vos libertará”.

Hoje iniciamos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Temos uma 
boa ocasião para acolher todos os que creem em Jesus como irmãos na fé, apesar das 
divergências que ainda separam as Igrejas. Uma tarefa importante é rezar e trabalhar 
para curar as feridas que tiraram o brilho da unidade cristã. 

Celebramos hoje, com alegria e gratidão, o Dia das Mães. Uma data que é car-
regada de ternura e de bondade. Ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação, 
da doação e do amor incondicional. Ser mãe e encarnar a divindade na Terra. Não 
podemos esquecer aquelas que têm muito do jeito de Deus amar, que são as nossas 
mães. Para elas, para as nossas famílias pedimos, no dia de hoje, uma bênção espe-
cial.  Que o bom Deus abençoe a todos e de modo especial nossas mães!

Dom José Gislon - Bispo Diocesano

Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, ....

Oração dos fiéis
D. No espírito de oração de nossas mães, na novena do Pentecostes e na Semana de 

Oração pela Unidade Cristã, dirijamos nossas preces a Deus Pai. 
A. (Nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja realize com fidelidade o mandato de vosso Filho na sua ascen-

são de anunciá-lo a todos os povos, nós vos pedimos:
2. Para que os Meios de Comunicação cultivem a informação fiel à verdade e que 

favoreça a paz social, nós vos pedimos: 
3. Para podermos sempre perceber quando informações sobre a Igreja são distorcidas 

ou críticas a ela não têm fundamento, nós vos pedimos:  
4. Para que as Igrejas Cristãs busquem sempre a unidade desejada por Cristo e traba-

lhem em conjunto pela harmonia entre os povos, nós vos pedimos:
5. Para que as mães sejam sempre amparadas por vossa graça em suas famílias e as 

falecidas tenham a vossa recompensa, nós vos pedimos:  
6. ...
D. Acolhei nossas súplicas ó Deus, e mantende-nos fiéis aos ensinamentos de vosso 

Filho que nos precedeu junto de Vós para preparar-nos um lugar, garantindo-nos a 
participação em sua glória. Pelo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, incluamos as iniciativas pela unidade cristã, o esforço 

dos comunicadores por um jornalismo de paz e a vida de nossas mães.
A. (Nº 217) Ref. Não se deve dizer nada....
D. Ó Deus, nós vos apresentamos nosso louvor na solenidade da admirável 

ascensão do vosso Filho. Concedei, por esta celebração de louvor por sua vi-
tória sobre a morte e o pecado nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
 D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela admirável ascensão de 

vosso Filho ao céu, mas também porque continua andando conosco, como caminho 
que nos conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.

A. (cantando ou rezando – Ref. Canto Litúrgico 2010, nº. 14, sem repetir) Suba a vós 
o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso labor, somos 
povo caminheiro!

D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 
mundo inteiro, com nosso Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) -----------, 
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 
como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fideli-
dade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 
nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de 
nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles vivam 
para sempre na vossa glória.
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A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e con-
cedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso Filho, 
nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos como 

ele nos ensinou: Pai nosso...
D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa caminha-

da para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Participando do mesmo e único Pão da Vida, devemos buscar sempre a unida-

de fraterna com todos os discípulos e discípulas de Cristo.  
A. (Canto Lit. 2007/20) 1. Somos pequeno rebanho/ em busca da salvação,/ temos 

mais força, mais vida/ nesta comunhão. 
Ref . /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos,/ partilhando o pão/ encontramos o 

próprio Deus!:/ 
2. Sou o Caminho, a Verdade,/ Vida, o maior valor./ O bom pastor, vosso guia,/ 

vosso Salvador
3. Sou verdadeira videira,/ meu Pai é o agricultor;/ vós sois os ramos benditos,/ 

juntos pelo amor. 
4. Sou vosso santo alimento,/ dei minha vida por vós./ Quem comer vive pra sem-

pre,/ pão que vem do céu. 
5. Estarei sempre convosco,/ não vos abandonarei./ Depois da cruz e da morte/ 

ressuscitarei.
D. OREMOS Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra 

com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, 
onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, mães, semana de oração pela 
unidade cristã, meios de comunicação social, vocações,  doentes, falecidos, .......)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim.  Pelo carinho das mães, Deus revela sua ternura e faz crescer relações frater-

nas. Cultivemos sua bondade e testemunhemos o Evangelho de Cristo, vivendo seu 
mandato missionário. 
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A. (Ref. nº 335) Ide anunciar minha paz,/ ide sem olhar para trás!/ Estarei con-
vosco e serei vossa luz na missão!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus todo-poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho entrou no 

mais alto dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão.
A. Amém. 
D. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a 

ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento.
A. Amém. 
D. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experi-

mentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa.
A. Amém.
D. Abençoe-vos Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, das 09 às 16h, reunião das coordenadoras paroquiais da Animação 

Bíblico-Catequética, no Centro Diocesano de Pastoral.
- De segunda a sexta-feira, Dom José orienta retiro dos padres de Caxias do Sul, no 

Centro Diocesano de Formação daquela Diocese.
- Terça-feira, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Estação. 
- Sexta-feira, às 19h30, Culto Ecumênico na Semana de Oração pela Unidade Cristã, 

na igreja anglicana, Erexim.
- Sábado, às 08h30, encontro de educadores da região, no Centro Diocesano; das 09h 

às 15h, encontro dos ministros da Área de Jacutinga em Campinas do Sul.
- Domingo, 20, Pentecostes – Coleta para os projetos missionários das Dioceses do 

Rio Grande do Sul em Moçambique, África, e na Amazônia - 10h, crismas na comu-
nidade Santo André Bobola, Centenário, paróquia N. Sra. do Monte Claro, Áurea.

Leituras da semana: 
Dia 14/05, 2ªf, S. Matias, At 1,15-17.20-26; Sl 112(113) Jo 15,9-17; Dia 15/05, 3fª At 

20,17-27; Sl 67(68); Jo 17,1-11a; Dia 16/05, 4fª, At 20,28-38; Sl 67(68),29-36; Jo 
17,11b-19; Dia 17/05, 5fª, At 22,30.23,6-11; Sl (15)16; Jo 17,20-26; Dia 18/05, 6ªf, 
S. João I, At 25,13-21; Sl (102)103; Jo 21,15-19; Dia 19/05, sáb., At 28,16-20.30-
31; Sl (10)11; Jo 21,20-25; Dia 20/05, dom., At 2,1-11; Sl (103)104; Cor 12,3b-
7.12-13; Jo 20,19-23 (Pentecostes - Coleta para o projeto missionário das Igrejas do 
RS em Moçambique, África, e Amazônia). 
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade do PENTECOSTES – 20.05.2018

 - Espírito Santo, fonte de unidade e de reconciliação para a comunhão fraterna
 - Ano Nacional do Laicato -  “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino” 
 Cor litúrgica: VERMELHO                                          Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 463) /:Vem, Espírito Santo, vem! Vem ilumi-
nar.:/
Anim. Reunidos com Maria, como os discípulos de Cris-
to no Cenáculo após a Ascensão de Cristo ao céu, cele-
bramos a manifestação plena do Espírito Santo que faz a 
Igreja sair em missão e nos enriquece com seus dons. Que 

Ele nos confirme nos compromissos da fé e renove a vida e ação dos leigos e leigas 
neste ano a eles dedicado.

A. (Nº 462) Ref.: Nós estamos aqui reunidos...

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz de Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo enviado para con-

duzir a Igreja e transformar o mundo, estejam convosco. 
A. (Cantando): Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (...indicando para o Círio). Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no mistério do 

Pentecostes nos envolveis com o esplendor do Espírito Santo, conforme a promes-
sa de Cristo Ressuscitado, cuja luz, simbolizada no Círio pascal, destrói as trevas 
de nossa vida e ilumina o nosso caminho para Vós.

(Nº 451) Ref. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus!/ Teu clarão é a fé, fé que nos 
conduz!

A vida na liturgia 
D. (... conclusão da Semana de Oração pela Unidade Cristã – Trabalho escravo e 

refugiados - “A mão de Deus nos une e liberta” / dia da coleta para os projetos 
missionários das Dioceses do Rio Grande do Sul em Moçambique, África, e na 
Amazônia / de segunda a sexta-feira, retiro dos padres e bispos da Diocese, em 
Veranópolis).

Ato penitencial
D. Na plenitude da Páscoa, Deus Pai nos envia seu Espírito para renovar nosso co-

ração e transformar o mundo. Peçamos perdão por não vivermos sempre segundo 
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sua inspiração. (pausa). 
L. Senhor, que enviais o vosso Espírito para renovar a face da terra, tende piedade 

de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enviais vosso Espírito para impulsionar continuamente a Igreja na 

missão, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que enviais vosso Espírito para o perdão dos pecados e a paz, tende pie-

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

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, ...
D. OREMOS. Ó Deus, que, pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa 

Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as 
maravilhas que operastes no início da pregação do evangelho. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Solenidade de Pentecostes, B, Paulinas-Paulus, p. 543-547)
Anim. O Espírito Santo move os corações para a prática do que Cristo ensinou para 

uma cultura de paz na superação de toda violência.

1ª Leitura: At 2,1-11 

Salmo: Sl 103(104) 
S. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. 
S. 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! / Ó meu Deus e meu Senhor, como sois 

grande! / Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! / Encheu-se a terra com 
as vossas criaturas!

2. Se tirais o seu respiro, elas perecem / e voltam para o pó de onde vieram. / En-
viais o vosso Espírito e renascem / e da terra toda a face renovais. 

3. Que a glória do Senhor perdure sempre, / e alegre-se o Senhor em suas obras! / 
Hoje seja-lhe agradável o meu canto, / pois o Senhor é a minha grande alegria! 
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2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.  
Irmãos: Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há 

diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, 
mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que 
realiza todas estas coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito 
em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e 
como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, 
assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escra-
vos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único 
corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Sequência
L.1. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz!
L.2. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons.
L.1. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde!
L.2. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem.
L.1. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente.
L.2. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei.
L.1. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós.
L.2. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele.
L.1. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons.
L.2. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna! Amém!

Evangelho: Jo 20,19-23
A. Aleluia...
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; e acendei 

neles o amor como um fogo abrasador!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade _________________________  
Hoje celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os 

apóstolos, reunidos no Cenáculo, em Jerusalém. Festa do diálogo e da compreensão. 
Pentecostes tornou-se o símbolo do nascimento das comunidades cristãs, reunidas 
em torno dos ensinamentos de Jesus. Por isso mesmo a Igreja celebra Pentecostes 
com a máxima solenidade.
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  Ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos: “Todos ficaram cheios do Es-
pírito Santo e começaram a falar das coisas de Deus, cada um em sua língua”. A 
Igreja nascente fala e cada um ouve na sua língua de origem. O Espírito, que fala a 
linguagem universal do amor, mostra que a diversidade não sufoca a unidade, mas 
ao contrário, a enriquece. 

Os que se deixam transformar pela palavra do Evangelho e do Espírito, falam 
uma língua que todos compreendem e que a todos une: a linguagem do amor. É o es-
pírito que transforma a humanidade numa única família onde todos se entendem e se 
amam. Na Igreja, ninguém é estrangeiro, todos compreendem e são compreendidos. 
Ou, pelo menos, é assim que a Bíblia indica que deveria ser. A Igreja deve tornar co-
nhecida a Palavra de Deus a todos os povos, em todas as épocas, a todas as culturas.

A evangelização não consiste em uma uniformidade imposta, mas na fidelidade 
à mensagem e ao entendimento na diversidade. Isso é a Igreja, uma comunhão na dife-
rença. Pentecostes não apaga as diferenças, mas encurta as distâncias. Pentecostes é a 
festa da Igreja, sinal operante do perdão, da unidade, da paz no mundo, na medida em 
que fala uma língua que todos entendam: a linguagem da justiça e do amor!

  Nessa festa de Pentecostes, o Espírito Santo reafirma na comunidade a pre-
sença viva de Deus. Apesar dos muitos sinais de mortes e de toda a dor, há um amor 
maior que move o mundo. A comunidade cristã é chamada a semear essa esperança. 
Pelo Espírito Santo, todo cristão está próximo de Deus e seu agir revela o divino. 

 Que o dom da paz possa ser sinal de que o Espírito Santo continua atuando 
em nosso meio. Necessitamos muito de paz. Sem paz é impossível viver. Que a vida 
em comunidade possa se tornar a melhor experiência de que a paz é um dom divino 
e conquista humana. A Igreja é apresentada como a comunidade que nasce de Jesus, 
que é assistida pelo Espírito Santo e que é chamada a testemunhar aos seres huma-
nos o amor de Deus Pai.

 O papa Bento XVI definiu o Espírito Santo como a “atmosfera do amar e do 
doar”.  Para que estejamos sempre mergulhados nesta atmosfera  nos colocando a 
serviço do reino de Deus. Neste Ano Nacional do Laicato peçamos a força do espí-
rito Santo ao nossos leigos e leigas cristãos que possam colocar seus dons a serviço 
da sociedade sendo sal da terra e luz do mundo. 

Que a festa de Pentecostes nos anime a participar mais e melhor da  nossa 
comunidade. Que o Bom Deus derrame sobre vós e sobre vossas famílias a força 
renovadora do Espírito Santo. 

         Dom José Gislon - Bispo Diocesano

Profissão da fé 
D. Creio em Deus Pai....

Oração dos fiéis
D. Como os apóstolos reunidos com Maria em oração na manifestação plena do 

Espírito Santo em Pentecostes, apresentemos nossas preces a Deus Pai.  
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A. Atendei nossa prece, Senhor, sobre nós derramai vosso amor.
L. 1. Para que as Igrejas cristãs, dóceis ao Espírito Santo, cresçam na unidade pela 

qual Cristo vos dirigiu sua oração, nós vos pedimos: 
2. Para que, com a força do vosso Espírito, as leigas e os leigos tenham vigor mis-

sionário renovado, nós vos pedimos:
3. Para que vosso Espírito inspire muitos jovens a assumirem a vocação de leigos a 

serviço do Reino, de religiosos e de ministros ordenados, nós vos pedimos: 
4. Para que os projetos missionários das Dioceses do nosso Estado em Moçambique 

e na Amazônia tenham leigos, religiosos, diáconos e padres para serem enviados e 
recursos para sua missão, nós vos pedimos:

5. Pelos padres de nossa Diocese, em retiro nesta semana, para que vosso Espírito 
lhes dê novo ardor em sua missão em nossas comunidades, nós vos pedimos: 

D. Com a Igreja no Brasil, rezemos pelos leigos e leigas: Trindade Santa, Pai e Filho 
e Espírito Santo,

A. Nós vos agradecemos pelos dons, vocações, ministérios e serviços vividos 
pelos membros do vosso povo para o bem comum, a missão evangelizadora e 
a transformação social, a serviço do vosso Reino. 

D. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no 
Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora.

A. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do 
mundo na família, no trabalho, na política e na economia, na educação, na 
cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em toda nossa 
casa comum. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Na celebração de Pentecostes, no rito do ofertório, as comunidades católicas 

do Rio Grande do Sul fazem sua doação na coleta para os projetos missionários 
em Moçambique e na Amazônia.

A. (Nº 211) 1. Juntos estamos para o mundo....
D. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor 

o mistério desta solenidade e nos manifeste toda verdade, segundo a pro-
messa do vosso Filho. Que vive e reina para sempre.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso lou-
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vor porque nos enriqueceis continuamente com a força e a luz do Espírito Santo. É 
Ele quem dá a todos os povos o conhecimento da verdade estabelece a comunhão 
de todos os que creem em Vós. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor (Ref. do número 350)
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vos-

sa Igreja e a renovais a cada dia em sua missão de anunciar a salvação a toda 
a humanidade, com o Papa ---, com nosso Bispo ---, com nossos(s) padre(s) 
_________________, com os ministros e todos os outros que estão a serviço das 
comunidades.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos 

destes vosso Filho como nosso  Salvador, e pelos santos e santas, por São (San-
to/a_________, nosso/a padroeiro/a, que nele serviram com fidelidade e se torna-
ram nossos modelos e intercessores.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verda-

de, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e 
constroem a paz.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, partici-

pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o de 

Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a minis-
tro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)

D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: O Espírito Santo nos é dado para recordar e fazer vive o que Cristo ensinou. 

Com a força do Pão do Altar que nos oferece, lhe seremos fiéis. 
A. (Nº 461) Ref. Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo ....
D. OREMOS.
Ó Deus, que realizais em nossa terra um novo pentecostes, fazei que, ilumi-
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nados por vossa palavra, alimentados pela sagrada comunhão eucarística 
e ungidos pelo vosso Espírito, procuremos, pela comunhão e participação, 
dar testemunho da ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, que vive para 
sempre. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, retiro dos padres nesta sema-
na, projetos missionários das dioceses do Estado em Moçambique e Amazônia, 
vocações,  doentes, falecidos, .......)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: Em Pentecostes, a Igreja iniciou sua ação missionária. Que a força do Espí-

rito Santo nos faça anunciadores e testemunhas do Evangelho da Salvação. 
A. (Nº 462) A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz!/ Em nossas almas 

acendei /:o amor, o amor de Jesus!:/
D. (Motivação para apagar o Círio Pascal) Irmãos e irmãs, na noite da vigília 

pascal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o Círio pascal. Hoje, no dia de 
Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o Círio é apagado. Agora, somos nós 
que devemos ser a luz de Cristo que se irradia. É no meio deste mundo que deve-
mos ser luz para iluminar os que andam nas trevas.

D. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!
D. (Apaga o Círio e prossegue) Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé; 

que em vosso templo elas refuljam constantemente, alimentadas por vós, que sois 
a luz eterna; seja iluminado o nosso espírito para expulsar as trevas e sermos luzes 
iluminadoras do mundo. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo.

A. (cantando) Amém. Amém. Amém.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos com o Espírito 

Santo, vos conceda a plenitude dos dons do mesmo Espírito.
A. Amém. 
D. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos 

corações de todo mal e vos transfigure em sua luz.
A. Amém. 
D. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas vos faça perse-

verar na mesma fé, passando da esperança à realidade.
A. Amém.
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D. Abençoe-vos Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Espírito do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, retiro dos padres, em Veranópolis.
- Quarta-feira, das 08h30 às 16h, no C. Dioc. oficina para coord. par. da past. da 

criança; às 19h30, 2ª reunião Eq. Voc. em Getúlio Vargas.
- Quinta-feira, às 19h, reunião do Setor das Past. Sociais, no C. Dioc.
- Sexta-feira, às 14h30, encontro de oração do Ap. da Or. das Par. de Erechim, na 

ig. S. Pedro.
- Sábado, das 13h30 às 17h, no C. Dioc, encontro de líderes de grupos da Inf. e Ad. 

Mis.; 8º Simpósio da Past. Familiar, em Aparecida, SP
- Domingo – Ssma. Trindade – às 10h, crismas na ig. N. Sra. Med. Barra do Rio 

Azul; às 19h30, 3ª reunião da Eq. Voc., em Barão de Cotegipe; 10ª Peregrinação 
Nac. da Past. Fam. em Aparecida SP

Leituras da semana:
Dia 21/05, 2fª, Tg 3,13-18; Sl 18(19); Mc 9,14-29; Dia 22/05, 3fª, Sta. Rita de 

Cássia, Tg 4,1-10; Sl 54(55); Mc 9,30-37; Dia 23/05, 4fª, Tg 4,13-17; Sl 489490; 
Mc 9,38-40; Dia 24/05, 5fª, Tg 5,1-6; Sl 48(49); Mc 9,41-50; Dia 25/05, 6fª, S. 
Gregório VII, Sta. Maria Madalena de Pazzi, S. Beda Venerável, Tg 5,9-12; Sl 
102(103); Dia 26/05, sáb., S. Filipe Néri, Tg 5,13-20; Sl 140(141); Mc 10,13-16; 
Dia 27/05, dom., Dt 4,32-34.39-40; Sl (32)33; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 (Ssma. 
Trindade).

No site da Diocese 
www.diocesedeerexim.org.br

informativo diocesano semanal, jornal mensal,
notícias diárias, textos diversos... 

Visite a Livraria  Diocesana.
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Santíssima Trindade – 27.05.2018

 - Batizados em nome da Trindade, vocacionados para a comunhão fraterna
 - Ano Nacional do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”  
Cor litúrgica: BRANCO                                        Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 143) Ref. Entoai ação de graças e cantai um canto 

novo!/ Aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé!
Anim.: Já quase no final do mês dedicado a Maria, como 

ela, queremos proclamar as maravilhas de Deus, Trinda-
de Santa, em cujo nome fomos batizados. Entre os dons 
a agradecer a Deus está a Eucaristia, como celebraremos 
quinta-feira na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Cristo.

A. (Canto Lit. 2007/2) 1. E o Senhor nos reuniu/ mais uma vez em seu amor;/ nos 
fez sair um pouco além/ do nosso lar e celebrar.

Ref.: /:O nosso “sim” não foi em vão,/ mesa repleta de irmãos./ Num mesmo canto 
de louvor,/ Deus quer falar ao coração!:/

2. Comunidade do Senhor,/ lugar de paz, de salvação./ Trindade Santa, inspiração,/ 
modelo desta comunhão.

D. (---Motiva... Nº 70) Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho,/ em nome 
do Espírito Santo./ /:Fé na Trindade: vida para a humanidade.:/

D. A graça de Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor de Deus Pai que nos chamou à 
vida, a comunhão do Espírito Santo que nos santifica estejam convosco!

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

A vida na liturgia 
D. (...último domingo do mês de Maria / quinta-feira, Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo 

/ de sexta-feira a domingo, Tenda Shalom, retiro de casais, em Marcelino Ramos...) 

Ato penitencial
D. Pelo Batismo, fomos inseridos na comunhão trinitária, tornando-nos templo do 

Espírito Santo e morada da Santíssima Trindade. Peçamos perdão a Deus por nem 
sempre vivermos de acordo com aquilo que somos.

L. Senhor, que, cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, destes vida 
ao mundo, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos revelastes vossa igual natureza com o Pai e o Espírito Santo, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o Espírito Santo pelo qual podemos dirigir-nos ao Pai como 
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filhos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão 
D. OREMOS.
Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o Espírito santi-

ficador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos, na profissão 
da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a Unidade na sua 
onipotência. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Solenidade da Ssma. Trindade, B, Paulinas-Paulus, p. 551-

553)
Anim. Pela permanente iniciação à vida cristã, mergulhamos no mistério de Deus, 

comunhão trinitária de amor, fonte e modelo de vida na família, na comunidade e 
na sociedade . 

1ª Leitura: Dt 4,32-34.39-40 
L. Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: “Interroga os tempos antigos que te precederam, 

desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo 
ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu 
algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus 
falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá 
jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de 
provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço 
estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso 
Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava-o 
em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, 
e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te 
prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias so-
bre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 32(33)
S. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
A. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
S. -1. 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. 
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2. - A palavra do Senhor criou os céus,* e o sopro de seus lábios, as estrelas. - Ele falou 
e toda a terra foi criada,* ele ordenou e as coisas todas existiram. 

3. - 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.

4. - No Senhor nós esperamos confiantes,* porque ele é nosso auxílio e proteção! - So-
bre nós venha, Senhor, a vossa graça,* da mesma forma que em vós nós esperamos!

2ª Leitura: Rm 8,14-17   

A./:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos 

séculos dos séculos. Amém.
A. Aleluia...

Evangelho: Mt 28,16-20   

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de_______________________
Ao longo do Ano Litúrgico, celebramos os grandes eventos da história da sal-

vação. Hoje, celebramos o mistério da Santíssima Trindade: um Deus em três pessoas 
– Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma verdade fundamental da fé cristã, que expres-
samos inúmeras vezes, por palavras e gestos, na liturgia, na oração particular, sobre-
tudo no “sinal-da-cruz”, o primeiro gesto religioso que aprendemos quando crianças. 
A nossa liturgia é essencialmente trinitária. No mistério da Trindade, celebramos o 
mistério da criação, o mistério da salvação e o mistério da santificação. 

Com Jesus Cristo, tivemos a possibilidade de conhecer o jeito de Deus Pai: 
terno, compassivo, capaz de ir ao encontro das pessoas, enfim um Deus que ama e 
quer salvar. Santo Agostinho, andando pela praia, tentava compreender o mistério da 
Santíssima Trindade. Uma criança, na mesma praia, tentava colocar com uma conchi-
nha a água do oceano em um pequeno buraco. Santo Agostinho lhe observou: “Não é 
possível colocar toda a água do  oceano neste pequeno buraco na areia”. E a criança 
teria respondido: Será mais fácil eu colocar toda a água do oceano neste pequeno 
buraco do que voc/~e compreender o mistério da Santíssima trindade. Ou seja,”não é 
possível colocar o mistério de Deus em sua cabeça”.

 O santo ensina que Deus é tão grande que não é possível entendê-lo nem ima-
giná-lo na sua plenitude, na sua totalidade. Que bom que seja assim! Se Deus coubes-
se na nossa cabeça, seria bem pequeno. A solenidade da Santíssima Trindade é um 
convite à admiração, à adoração, à ação de graças, e é também um convite à reflexão. 

Muitas vezes por causa da falta de capacidade de conviver, de amar, de se doar, 
de viver em comunhão perdemos o rumo, a direção certa. Sem essa dimensão maior 
de amor podemos perder de vista o sentido do ser cristão de verdade. Que a Santíssi-
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ma Trindade nos ensine a formar famílias e comunidades fundamentadas no respeito 
e na compreensão das diferenças, na disposição de trabalhar em prol da fraternidade 
universal.

A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, nos apresenta a Santíssima Trindade 
como a melhor comunidade. O modo de ser de Deus nos ajuda a entender como deve 
ser o nosso viver. O melhor jeito de manifestar a fé no Deus Trindade é através do 
engajamento na comunidade. Viver em comunidade não é uma obrigação. É uma res-
posta de amor. Logo, o lugar do cristão é a comunidade, com suas pastorais e serviços, 
sempre atenta para promover a vida. Celebra a Santíssima trindade é celebrar a comu-
nhão. Deus não é solidão. Mas é comunhão e comunhão de amor.

A festa da Santíssima Trindade nos ajuda a entender que Deus não é solitário, 
mas solidário, é modelo de unidade e também de comunhão de pessoas num único 
mistério de amor. Na Eucaristia o Pai nos fortalece com sua Palavra, Jesus nos ali-
menta com sua vida e o Espírito Santo nos impulsiona e encoraja para a nossa missão. 

Que Deus, Uno e Trino abençoe esta comunidade!
Dom José Gislon - Bispo Diocesano

Profissão da fé
D. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
D. 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, con-
substancial ao Pai.

D. 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.
D. 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.
D. E de novo há de vir, em sua glória, 
A. para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim. 
D. 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 ado-

rado e glorificado: ele que falou pelos profetas. 
D. 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.
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Oração dos fiéis
D. Apresentemos nossas preces a Deus Pai, em nome de seu Filho Jesus, na comunhão 

do Espírito Santo, buscando a comunhão fraterna que tem sua fonte e modelo no seu 
mistério trinitário.

A. Atendei-nos, ó Deus, uno e trino. 
L. 1. Para que a Igreja anuncie a todos e testemunhe a comunhão fraterna no vosso 

amor, nós vos pedimos: 
2. Para que, inspirados em vossa comunhão trinitária, os leigos e leigas promovam a 

economia solidária, numa sociedade participativa e justa, nós vos pedimos:
3. Para que a Iniciação à Vida Cristã permanente nos ajude a crescer na vossa comu-

nhão de amor, nós vos pedimos: 
4. Para que a devoção a Maria, vossa e nossa Mãe, nos confirme na fidelidade a vós, 

nós vos pedimos:
5. Para que a celebração da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, quin-

ta-feira, nos fortaleça no amor e na celebração da Eucaristia, nós vos pedimos:
D. Vivendo o ano dedicado aos leigos e leigas, rezemos: Trindade Santa, Pai e Filho 

e Espírito Santo,
A. Nós vos agradecemos pelos dons, vocações, ministérios e serviços vividos pelos 

membros do vosso povo para o bem comum, a missão evangelizadora e a trans-
formação social, a serviço do vosso Reino. 

D. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Bra-
sil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora.

A. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mun-
do na família, no trabalho, na política e na economia, na educação, na cultura e 
nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em toda nossa casa comum. 
Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim. Com os dons do altar, apresentemos a Deus todos os gestos de amor, que são 

reflexos do seu mistério trinitário.
A. (Nº 203) Sabes, Senhor, o que temos....
D. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai a nossa vida, 

fazendo de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

Louvação
 D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e ma-

jestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada momento 
de nossa vida.
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A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos recomen-

damos a Igreja presente no mundo inteiro. Que ela cresça sempre mais no vosso amor 
e realize a missão que lhe destes de continuar a obra de vosso Filho Jesus, na força 
do Espírito Santo, com o Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) __________, e 
todos os outros ministros e servidores do vosso povo.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e 

santas, aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que 
eles nos ajudem a perseverar no bem até o dia em que chegarmos à morada eterna e 
vivermos para sempre convosco.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas 

famílias, membros de nossa comunidade que já partiram desta vida. Que suas boas 
obras realizadas entre nós sejam recompensadas por vós, acolhendo-os junto aos 
vossos santos e santas.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. A vós, ó Deus, sabedoria eterna nosso louvor, por todos os teólogos que nos aju-

dam a compreender melhor vossos mistérios e por todos aqueles que vos procuram 
de coração sincero. Que todos, embora por caminhos diferentes, cheguem a vós e 
participem da construção de um mundo em que todos vivam como irmãos e irmãs.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, om amor e confiança, rezemos ao Pai como Cristo 

nos ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre o 
altar).

D. Cristo se dá a nós como Pão descido do céu. Quem come deste Pão viverá eterna-
mente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

Anim.: Pela Eucaristia, alimentamos nossa fé batismal para vivermos na comunhão 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, na família, na comunidade e na sociedade.  

A. (Nº 288) Ref.: Ó Trindade, vos louvamos,/ .....
D. OREMOS. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sa-

cramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua 
indivisível Unidade. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese 
e do mundo – Ano Nacional do Laicato, solenidade do Corpo de Deus, quinta-feira, 
retiro de casais em Marcelino  ramos, vocações,  doentes, falecidos, .......)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Palavras e gestos de amor são reflexos da Trindade. Por eles, ajudamos a cons-

truir a cultura do encontro e da paz, que supera toda violência, como lembrou a 
Campanha da Fraternidade. 

A. (Canto Lit. 2011/13) Ref.: Servir a Vós, ó Deus,/ e aos irmãos também;/ amar 
de coração,/ perseverar no bem;/- eis vossa lei de Pai,/ eis nossa lei de irmãos/ 
/:Unir os corações e abrir as mãos.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus Pai que vos deu a vida vos conserve com saúde e vos livre de qualquer perigo.
A. Amém.
D. Deus Filho que vos libertou do pecado vos mantenha na sua graça.
A. Amém. 
D. O Espírito Santo que vos santifica vos enriqueça continuamente com seus dons. 
A. Amém.
D. Abençoe-vos o Deus uno e trino: Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém. 
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, das 14h às 16h reunião dos coord. da Cáritas no C. Dioc. de Past.; reu-

nião da assessoria reg. do serviço de ev. da juv. na sede do Sec. Reg. da CNBB.
- Quarta-feira, das 9h às 15h30, 2º enc. Voc., no Seminário de Fátima.
- Quinta-feira - Solenidade do Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo.
- De sexta-feira a domingo, 32ª Tenda Shalom, no Seminário N. Sra. Salette, Marce-

lino Ramos.
- Sábado e domingo, encontro de Articuladores e Comunicadores Dioc. do Serv. de 

Evang. da Juv.

Leituras da Semana:
Dia 28/05, 2fª, 1Pd 1,3-9; Sl 97(98); Mc 10,17-17; Dia 29/05, 3fª, 1Pd 1,10-16; Sl 

97(98); Mc 10,28-31; Dia 30/05, 4fª, 1Pd 10,18-25; Sl 147(148); Mc 10,32-45; Dia 
31/05, 5fª, Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, Ex 24,3-8; Sl (115)116; Hb 9,11-15; 
Mc 14,12-16.22-26; Dia 1º/06, 6fª, S. Justino, 1Pd 4,7-13; Sl 95(96); Mc 11,11-26; 
Dia 02/06, sáb., S. Marcelino e S. Pedro, Jd 17.20b-25; Sl 62(63); Mc 11,27-33); 
Dia 03/06, dom., 9º TC-B, Dt 5,12-15; Sl 80(81); 2Cor 4,6-11; Mc 2,23-3,6 (Cristo, 
Senhor do sábado).
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de “Corpus Christi” – 31.05.2018

 - Eucaristia, sacramento da Nova Aliança no  Corpo e Sangue de Cristo
 - Ano Nacional do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
Cor litúrgica: BRANCO                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (2007/ 19) Comam do pão, bebam do cálice,/ quem a mim 

vem não terá fome!/ Comam do pão, bebam do cálice,/ 
quem em mim crê não terá sede!

Anim.: Na conclusão do mês dedicado a Maria, bendizemos a 
Deus pelo dom da Eucaristia que seu Filho nos deixou para ali-
mentar nossa caminhada de fé iniciada no Batismo e que deve 
se manifestar no serviço fraterno. 

A. (Nº 54) Ref. /:Ele está no meio de nós, sua Igreja, ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo que nos dá seu Corpo e San-

gue como alimento e bebida de nossa comunhão, e a luz do Espírito Santo, estejam 
convosco.

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

A vida na liturgia
D. (... véspera do início do mês das festas dos santos populares, a grande solenidade 

do Corpo de Deus / necessidade de permanente iniciação a este sacramento que 
sustenta a fé de todos / as diversas iniciativas de promoção humana, decorrência 
indispensável da Eucaristia, especialmente a Cáritas e outras obras sociais...)

Ato Penitencial
D. “Nós vamos à Missa porque somos pecadores e queremos receber o perdão de 

Deus. Humildemente, como pecadores, e o Senhor nos reconcilia. Eu sou pecador e 
o confesso, assim começa a Missa!” 

L. Senhor, que ensinastes muitas coisas à multidão faminta e lhe providenciastes o 
pão, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos dais vosso Corpo como Pão da vida eterna, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais vosso Sangue, derramado para o perdão dos pecados, tende 

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

Hino de louvor
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! Glória! Glória a Deus/ nas alturas e na terra paz 

aos homens!
1. Senhor Deus, Rei dos céus,/ Deus Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos ben-

dizemos,/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
2. Nós vos damos graças/ por vossa imensa glória./ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-

nito,/ Senhor Deus, cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
3. Vós que tirais o pecado do mundo,/ tende piedade de nós./ Vós que tirais o pecado 

do mundo,/ acolhei a nossa súplica.
4. Vós que estais à direita do Pai,/ tende piedade de nós./ Só vós sois o Santo,/ só vós 

o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
D. OREMOS. 
Senhor Jesus Cristo, na santa Eucaristia nos deixastes o memorial da vossa 

paixão; dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso altar, que 
possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós, que viveis 
e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade do Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, Paulinas-Pau-

lus, p. 554-559).
Anim.: Pela Eucaristia, celebramos a entrega de Cristo ao Pai no sacrifício da Cruz, 

anunciamos sua ressurreição e sua vinda gloriosa, na esperança da vida eterna. 

1ª Leitura: Ex 24,3-8 

Salmo: 115(116)
S. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. 
A. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. 
S. 1. - Que poderei retribuir ao Senhor Deus* por tudo aquilo que ele fez em meu fa-

vor? - Elevo o cálice da minha salvação,* invocando o nome santo do Senhor.
2. - É sentida por demais pelo Senhor* a morte de seus santos, seus amigos. = Eis que 

sou o vosso servo, ó Senhor,+ que nasceu de vossa serva;* mas me quebrastes os 
grilhões da escravidão. 

3. - Por isso oferto um sacrifício de louvor,* invocando o nome santo do Senhor. - Vou 
cumprir minhas promessas ao Senhor* na presença de seu povo reunido. 



- 37 -

2ª Leitura: Hb 9,11-15 
A. /:Aleluia, aleluia...
S. Eu sou o pão vivo descido do céu;/ quem deste pão come,/ sempre há de viver.
A. /:Aleluia, aleluia...

Evangelho: Mc 14,12-16.22-26 

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A liturgia celebra hoje a festa de Corpus Christi, uma das mais belas manifes-

tações litúrgicas da Igreja Católica. Esta festa nos recorda a instituição da Eucaristia, 
acontecida na Última Ceia da quinta-feira santa. A festa de Corpus Christi é também 
celebrada com muitas procissões, confecção de tapetes e ornamentos. Tudo para ma-
nifestar o amor que os cristãos sentem pelo Cristo Eucarístico. 

O sentido teológico mais atual dessa celebração, com a reforma litúrgica do 
Concílio Vaticano II, é a unidade do povo ao redor do seu Senhor presente na Eucaris-
tia. É o momento de louvarmos e agradecermos a importância e a presença da Euca-
ristia em nossa comunidade. A Eucaristia é o sinal do encontro e presença de Deus, é 
a festa da partilha da Palavra e do Pão.

A festa de Corpus Christi é um grande momento de catequese que temos sobre 
Deus. Um Deus próximo, que caminha conosco. Não é por acaso que o povo chama 
a Eucaristia de Comunhão: comunhão com Deus, que nos leva à comunhão com os 
outros e com a natureza. 

Quem participa da comunhão se compromete diante de toda a comunidade a 
transformar a própria vida. A Eucaristia não foi instituída para favorecer o individua-
lismo e o isolamento espiritual. A Eucaristia é sempre o alimento de uma comunidade. 
O pão é partido entre irmãos. A Eucaristia é um alimento que sustenta a fome de paz e 
de felicidade que emerge do ser humano.

Ao mesmo tempo, a Eucaristia se reveste de uma clara vinculação com a re-
alidade social. Realizada com o gesto de partir o pão, ela sinaliza uma necessidade 
fundamental para a sobrevivência humana, que é não só o alimento corporal, mas ao 
mesmo tempo a convivência fraterna, simbolizada pela mesa da refeição. Se a celebra-
ção da Eucaristia não levar os cristãos a realizarem na prática o que a partilha do pão 
simboliza, perde-se muito do seu sentido teológico. 

Num mundo alucinado pela concentração, a Eucaristia aponta o caminho da 
partilha. Celebrar o Corpo e Sangue de Cristo significa crer que Jesus é o Filho de 
Deus, que continua em nosso meio e nos chama a sermos os seus colaboradores.

Conhecedor da fragilidade humana, Jesus escolhe ser alimento para fortalecer 
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os passos que, por vezes, vacilam nas estradas da vida. Não participar da Eucaristia 
é distanciar-se do amor de Deus. A Palavra de Deus e a Eucaristia são dois alimentos 
que sustentam e fortalecem nossa fé. 

Manifestamos hoje publicamente nossa fé na presença real de Cristo na Euca-
ristia. Procuremos valorizar a presença da Eucaristia em nossa comunidade. Jesus está 
presente no meio de seu povo, e nos fortalece em nossa caminhada, em nossa vida. 

 “Graças e louvores sejam dados a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssi-
mo Sacramento”! Que o Bom deus vos abençoe e proteja!

                                                                                               Dom José Gislon 
Bispo Diocesano

Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, ....

Oração dos fiéis
D. Celebrando a Ceia Eucarística, instituída por Cristo para nos congregar no seu 

amor, apresentemos ao Pai nossas preces comunitárias.
A. Atendei, Senhor, nossa súplica. 
L. 1. Para que a Igreja ofereça a todos o Pão do Altar e participe de ações para todos 

terem o pão da mesa, nós vos pedimos:
2. Para que os leigos e leigas alimentem sua fé e missão no mundo pela vossa Palavra 

e pela Eucaristia, nós vos pedimos:
3. Para que em cada comunidade surja ao menos uma vocação ao ministério ordenado 

e à vida religiosa, nós vos pedimos: 
4. Para participarmos da missa, especialmente no domingo, dia eucarístico, nós vos 

pedimos: 
5. Para vivermos as exigências sociotransformadoras da Eucaristia, nós vos pedimos:
D. Com parte da oração do Congresso Eucarístico Nacional de 2016, rezemos: Jesus 

Cristo, Caminho, Verdade e Vida,
A. Abri nossos olhos para vos reconhecermos no “partir o Pão”, sublime Sacra-

mento da Eucaristia! Alimentai-nos com o Pão da Unidade; sustentai-nos em 
nossa fragilidade; consolai-nos em nossos sofrimentos, fazei-nos solidários com 
os pobres, os oprimidos e excluídos.

D. Jesus Cristo: Caminho, Verdade e Vida, no vigor do Espírito Santo,
A. fazei-nos vossos discípulos missionários! Com vossa humilde serva, nossa 

Mãe Aparecida, sejamos: alegres no Caminho para a Terra Prometida; cora-
josas testemunhas da Verdade libertadora; promotores da Vida em plenitude! 
Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Procissão e apresentação das oferendas
Anim.: Ofereçamos a Deus os dons de nossa vida, de nossa convivência familiar, de 

nosso trabalho, agradecendo tudo o que nos concede. 
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, para que ela 

promova sempre no mundo o bem de todos com o necessário para viver dig-
namente. Por Cristo, nosso Senhor!

A. Amém.

Louvação
(Somente para as comunidades onde há a presença da Eucaristia. Onde não há comu-

nhão eucarística, pode-se rezar uma dezena do terço – O/a Ministro(a) busca o pão 
consagrado do Sacrário e o põe sobre o Altar). 

Anim.: Nossa assembleia litúrgica dominical tem a possibilidade da comunhão euca-
rística no pão consagrado na missa e conservado em nosso sacrário. Reconhecendo 
a presença real do Cristo Ressuscitado nas hóstias consagradas, sendo colocadas 
sobre o altar, cantemos:

A. /:Ao redor da mesa, repartindo o pão,/ a maior riqueza dos que são irmãos.:/
Ou: /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos;/ partilhando o pão/ encontramos o próprio 

Deus!:/
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em 

nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, caminho 
que nos conduz até vós. 

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Tendo prometido dar-nos seu Corpo e Sangue como alimento, realizou sua promes-

sa na ceia pascal, que nos mandou celebrar em sua memória. Assim, pela celebração 
da ceia da nova aliança, Ele nos alimenta com o Pão da vida, que é seu Corpo, tam-
bém conservado no sacrário de nosso templo. Por isso, vos louvamos e bendizemos.

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Enviai sobre nós o vosso Espírito para unir-nos na comunhão fraterna a fim de 

sermos dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser cons-
trutores de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje, tão 
dividida e marcada pela violência.

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas as 
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nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa ---, nosso bispo 
--- e todos os ministros ordenados e ministros leigos. 

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos de fé 

e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas recente-
mente...).  Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também participar-
mos plenamente da vossa glória. 

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa súplica 

em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de filhos, 
Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso e o abraço da paz).
Anim.: Em sua misericórdia, o Senhor nos dá o Pão do Altar. Recebendo-o, devemos 

esforçar-nos para que todos tenham o pão de sua mesa, cumprindo sua ordem aos 
Doze de eles mesmos darem de comer ao povo faminto. 

Anim.: Ao participarmos da mesa eucarística, renovemos nossa fé e nosso compro-
misso de comunhão permanente com os irmãos e irmãs, especialmente os mais ne-
cessitados, através do serviço da caridade.

A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ de porta em porta, de-
sejo entrar. /:Se alguém me acolhe com gratidão,/ faremos juntos a refeição!:/

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

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

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

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

OREMOS. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, 
que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso Corpo e do 
vosso Sangue. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

A. Amém.



- 41 -

D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, catequese de iniciação à vida 
cristã, vocações,  doentes, falecidos, .......)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
A. Em cada celebração, mas especialmente na de hoje, somos convidados a renovar 

nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia e nosso compromisso de testemu-
nhá-la na solidariedade fraterna, que pode ser realizada em iniciativas de promoção 
humana, como as da Cáritas e outras entidades com esta finalidade. 

A. (Ref. nº 284) 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.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus que vos alimentou com o Pão do Céu, vos sustente no trabalho pelo pão da 

mesa e sua partilha solidária; Ele que vos deu o dom na fé no Batismo a renove con-
tinuamente pela mesa da Palavra e da Eucaristia. E que vos abençoe o mesmo Deus 
infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Que a Eucaristia seja vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Eucaristia, memorial da Páscoa de Jesus, mistério central da salvação
A Eucaristia coloca-se no coração da “iniciação cristã”, junto ao Batismo e à Confirmação, e constitui 

a fonte da própria vida da Igreja. Deste Sacramento de amor, nasce todo autêntico caminho de fé, de comu-
nhão e de testemunho.

... Palavra e Pão na Missa tornam-se um só, como na Última Ceia, quando todas as palavras de Jesus, 
todos os sinais que havia feito, condensaram-se no gesto de partir o pão e de oferecer o cálice, antes do sacri-
fício da cruz, e naquelas palavras: “Tomai, comei, isto é o meu corpo…Tomai, bebei, isto é o seu sangue”.

O gesto de Jesus cumprido na Última Ceia é o extremo agradecimento ao Pai pelo seu amor, pela sua 
misericórdia. “Agradecimento” em grego se diz “Eucaristia”. E por isto o Sacramento se chama Eucaristia: é 
o supremo agradecimento ao Pai, que nos amou tanto a ponto de dar-nos o seu Filho por amor. 

....  A Eucaristia é o ápice da ação da salvação de Deus: O Senhor Jesus se fez pão partido por nós, 
derrama sobre nós toda a sua misericórdia e seu amor, e assim renova o nosso coração, a nossa existência e a 
maneira como nos relacionamos com Ele e com os irmãos.

Nunca conseguiremos agradecer ao Senhor pelo dom que nos fez com a Eucaristia! É um grande dom 
e por isto é tão importante ir à Missa aos domingos. E todos os domingos, vamos à Missa porque é o próprio 
dia da ressurreição do Senhor. Por isto, o domingo é tão importante para nós.

E com a Eucaristia sentimos a pertença à Igreja, ao Povo de Deus, ao Corpo de Deus, a Jesus Cristo. 
E isto se faz durante toda a vida, mas tudo começa no dia da primeira comunhão (Papa Francisco, audiência 
geral, 05/02/14).



so desmascarar uma lógica, que se poderia definir como a «lógica da serpente», 
capaz de se camuflar e morder em qualquer lugar. Trata-se da estratégia uti-
lizada pela serpente – «o mais astuto de todos os animais», como diz o livro 
do Gênesis (cf. 3, 1-15) – a qual se tornou, nos primórdios da humanidade, 
artífice da primeira fake news, que levou às trágicas consequências do pecado, 
concretizadas depois no primeiro fratricídio (cf. Gn 4) e em inúmeras outras 
formas de mal contra Deus, o próximo, a sociedade e a criação. A estratégia 
deste habilidoso «pai da mentira» (Jo 8, 44) é precisamente a mimese, uma 
rastejante e perigosa sedução que abre caminho no coração do homem com 
argumentações falsas e aliciantes. De facto, na narração do pecado original, 
o tentador aproxima-se da mulher, fingindo ser seu amigo e interessar-se pelo 
seu bem. Começa o diálogo com uma afirmação verdadeira, mas só em parte: 
«É verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim?» 
(Gn 3, 1). Na realidade, o que Deus dissera a Adão não foi que não comesse 
de nenhuma árvore, mas apenas de uma árvore: «Não comas o [fruto] da ár-
vore do conhecimento do bem e do mal» (Gn 2, 17). Retorquindo, a mulher 
explica isso mesmo à serpente, mas deixa-se atrair pela sua provocação: «Po-
demos comer o fruto das árvores do jardim; mas, quanto ao fruto da árvore 
que está no meio do jardim, Deus disse: “Nunca o deveis comer nem sequer 
tocar nele, pois, se o fizerdes, morrereis”» (Gn 3, 2-3). Esta resposta tem sa-
bor a legalismo e pessimismo: dando crédito ao falsário e deixando-se atrair 
pela sua apresentação dos fatos, a mulher extravia-se. Em primeiro lugar, dá 
ouvidos à sua réplica tranquilizadora: «Não, não morrereis» (3, 4). Depois a 
argumentação do tentador assume uma aparência credível: «Deus sabe que, no 
dia em que comerdes [desse fruto], abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como 
Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal» (3, 5). Enfim, ela chega a desconfiar 
da recomendação paterna de Deus, que tinha em vista o seu bem, para seguir 
o aliciamento sedutor do inimigo: «Vendo a mulher que o fruto devia ser bom 
para comer, pois era de atraente aspecto (…) agarrou do fruto, comeu» (3, 6). 
Este episódio bíblico revela assim um fato essencial para o nosso tema: nen-
huma desinformação é inofensiva; antes pelo contrário, fiar-se daquilo que é 
falso produz consequências nefastas. Mesmo uma distorção da verdade apar-
entemente leve pode ter efeitos perigosos.

De fato, está em jogo a nossa avidez. As fake news tornam-se frequen-
temente virais, ou seja, propagam-se com grande rapidez e de forma dificil-
mente controlável, não tanto pela lógica de partilha que carateriza os meios de 
comunicação social como sobretudo pelo fascínio que detêm sobre a avidez 
insaciável que facilmente se acende no ser humano. As próprias motivações 
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econômicas e oportunistas da desinformação têm a sua raiz na sede de poder, 
ter e gozar, que, em última instância, nos torna vítimas de um embuste muito 
mais trágico do que cada uma das suas manifestações: o embuste do mal, que 
se move de falsidade em falsidade para nos roubar a liberdade do coração. 
Por isso mesmo, educar para a verdade significa ensinar a discernir, a avaliar 
e ponderar os desejos e as inclinações que se movem dentro de nós, para não 
nos encontrarmos despojados do bem «mordendo a isca» em cada tentação.

3. “A verdade vos tornará 
livres” (Jo 8, 32)

De fato, a contaminação 
contínua por uma linguagem en-
ganadora acaba por ofuscar o ínti-
mo da pessoa. Dostoevskij deixou 
escrito algo de notável neste sen-
tido: «Quem mente a si mesmo e 
escuta as próprias mentiras, chega 
a pontos de já não poder distin-

guir a verdade dentro de si mesmo nem ao seu redor, e assim começa a deixar 
de ter estima de si mesmo e dos outros. Depois, dado que já não tem estima de 
ninguém, cessa também de amar, e então na falta de amor, para se sentir ocu-
pado e distrair, abandona-se às paixões e aos prazeres triviais e, por culpa dos 
seus vícios, torna-se como uma besta; e tudo isso deriva do mentir contínuo 
aos outros e a si mesmo» (Os irmãos Karamazov, II, 2).

E então como defender-nos? O antídoto mais radical ao vírus da falsi-
dade é deixar-se purificar pela verdade. Na visão cristã, a verdade não é uma 
realidade apenas conceptual, que diz respeito ao juízo sobre as coisas, definin-
do-as verdadeiras ou falsas. A verdade não é apenas trazer à luz coisas obscuras, 
«desvendar a realidade», como faz pensar o termo que a designa em grego: 
aletheia, de a-lethès, «não escondido». A verdade tem a ver com a vida inteira. 
Na Bíblia, reúne os significados de apoio, solidez, confiança, como sugere a raiz 
“aman” (daqui provém o próprio Amém litúrgico). A verdade é aquilo sobre o 
qual nos podemos apoiar para não cair. Neste sentido relacional, o único verda-
deiramente fiável e digno de confiança sobre o qual se pode contar, ou seja, o 
único «verdadeiro» é o Deus vivo. Eis a afirmação de Jesus: «Eu sou a verdade» 
(Jo 14, 6). Sendo assim, o homem descobre sempre mais a verdade, quando a 
experimenta em si mesmo como fidelidade e fiabilidade de quem o ama. Só isto 
liberta o homem: «A verdade vos tornará livres» (Jo 8, 32).
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Libertação da falsidade e busca do relacionamento: eis aqui os dois in-
gredientes que não podem faltar, para que as nossas palavras e os nossos ges-
tos sejam verdadeiros, autênticos e fiáveis. Para discernir a verdade, é preciso 
examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem e aquilo que, ao 
invés, tende a isolar, dividir e contrapor. Por isso, a verdade não se alcança 
autenticamente quando é imposta como algo de extrínseco e impessoal; mas 
brota de relações livres entre as pessoas, na escuta recíproca. Além disso, não 
se acaba jamais de procurar a verdade, porque algo de falso sempre se pode 
insinuar, mesmo ao dizer coisas verdadeiras. De fato, uma argumentação im-
pecável pode basear-se em fatos inegáveis, mas, se for usada para ferir o outro 
e desacreditá-lo à vista alheia, por mais justa que apareça, não é habitada pela 
verdade. A partir dos frutos, podemos distinguir a verdade dos vários enuncia-
dos: se suscitam polêmica, fomentam divisões, infundem resignação ou se, em 
vez disso, levam a uma reflexão consciente e madura, ao diálogo construtivo, 
a uma profícua atividade.

4. A paz é a verdadeira notícia
O melhor antídoto contra as falsidades não são as estratégias, mas as 

pessoas: pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, através da 
fadiga dum diálogo sincero, deixam emergir a verdade; pessoas que, atraídas 
pelo bem, se mostram responsáveis no uso da linguagem. Se a via de saída 
da difusão da desinformação é a responsabilidade, particularmente envolvido 
está quem, por profissão, é obrigado a ser responsável ao informar, ou seja, o 
jornalista, guardião das notícias. No mundo atual, ele não desempenha apenas 
uma profissão, mas uma verdadeira e própria missão. No meio do frenesi das 
notícias e na voragem dos scoop[1], tem o dever de lembrar que, no centro 
da notícia, não estão a velocidade em comunicá-la nem o impacto sobre a 
audiência, mas as pessoas. Informar é formar, é lidar com a vida das pessoas. 
Por isso, a precisão das fontes e a custódia da comunicação são verdadeiros e 
próprios processos de desenvolvimento do bem, que geram confiança e abrem 
vias de comunhão e de paz.

Por isso desejo convidar a que se promova um jornalismo de paz, sem 
entender, com esta expressão, um jornalismo «bonzinho», que negue a ex-
istência de problemas graves e assuma tons melífluos. Pelo contrário, penso 
num jornalismo sem fingimentos, hostil às falsidades, a slogans sensacionais 
e a declarações bombásticas; um jornalismo feito por pessoas para as pessoas 
e considerado como serviço a todas as pessoas, especialmente àquelas – e no 
mundo, são a maioria – que não têm voz; um jornalismo que não se limite a 
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queimar notícias, mas se comprometa na busca das causas reais dos conflitos, 
para favorecer a sua compreensão das raízes e a sua superação através do avia-
mento de processos virtuosos; um jornalismo empenhado a indicar soluções 
alternativas ao aumento do clamor e da violência verbal.

Por isso, inspirando-nos numa conhecida oração franciscana, podere-
mos dirigir-nos, à Verdade em pessoa, nestes termos:

Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz.
Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação 
que não cria comunhão.
Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos.
Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs.
Vós sois fiel e digno de confiança;
fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo:
onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta;
onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia;
onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza;
onde houver exclusão, fazei que levemos partilha;
onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade;
onde houver superficialidade,
fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros;
onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança;
onde houver agressividade, fazei que levemos respeito;
onde houver falsidade, fazei que levemos verdade.
Amém.
Vaticano, 24 de janeiro de 2018
Memória de São Francisco de Sales

[1]  De modo informal scoop se refere a uma notícia (ou informação) dada 
em primeira mão por uma agência de notícia; em português, chamamos isso de 
“furo”. (nossa observação)
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Cada comunidade uma nova vocação
As Dioceses do Paraná 

desencadearam uma ação 
evangelizadora chamada 
“cada comunidade, uma vo-
cação”, assumida também 
pelas Dioceses de Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, 
bem como a de Osasco, SP, e 
Bafatá, Guiné Bissau.

A proposta é que cada 
comunidade, seguindo a in-
dicação de Jesus, “Pedi ao 
Senhor da messe que envie 
operários para a sua messe”, 
se coloque em oração, como 
um único corpo, pedindo ao 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, uma nova vocação para a Igreja.
A vocação para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão… 

é um dom concedido somente por Deus, mas também é fruto da comunidade 
que reza. Além da oração, outro elemento essencial é o testemunho. Os jovens 
precisam ver testemunhos bonitos de pessoas que se dedicam inteiramente ao 
Senhor com alegria, para que possam se sentir motivados a apostar sua vida 
nesse mesmo caminho. 

A inciativa tem dois eixos: 1º) Rezar pelas vocações: Em todos os en-
contros/reuniões da Igreja começar ou terminar com uma dezena do rosário 
pelas vocações. 2º) Evangelizar pelas Redes Sociais. Publicar vídeos breves, 
densos de vida cristã-presbiteral-religiosa-laical (todas as vocações) nos mei-
os de comunicação, interagindo com os Regionais, Arqui/Dioceses, Paróquias, 
Pastorais, Movimentos Eclesiais etc.

Ela iniciou na Quinta-feira Santa (dia da instituição do sacerdócio), pas-
sa pela assembleia do Sínodo dos Bispos em outubro, tendo na Jornada Mun-
dial da Juventude (22 e 27 de janeiro de 2019, no Panamá) um momento forte, 
e um aprofundamento no Ano Vocacional de 2019 juntamente com o Congres-
so Vocacional Nacional e indo além, sem ter uma data oficial de encerramento.

Foi lançado um site oficial e cada comunidade está recebendo subsídios 
para a animação dessa Ação. 



Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC)
De 13 a 20 de maio. Tema: Trabalho escra-

vo e refugiados. É  inspirado no livro de Êxodo, é 
“A mão de Deus nos une e liberta”.

Os subsídios desta semana foram prepa-
rados pelas Igrejas do Caribe. Caribe, uma vasta 
extensão geográfica que inclui ilhas e territórios 
continentais, com uma rica e variada coleção de 
tradições étnicas, linguísticas e religiosas.

Resgatando a história e as consequências do 
colonialismo, tanto no Caribe quanto na América 
Latina, esta semana convida para refletir sobre o 
trabalho semelhante  à escravidão que, no século 
XXI, fere tanto a humanidade quanto a imagem de 
um Deus de amor e liberdade. A escravidão e o 
trabalho humano degradante é um desafio contem-
porâneo a ser assumido pelas igrejas.

No Brasil, os subsídios são adaptados pelo Conselho de Igrejas para Estudo e 
Reflexão (CIER), de Santa Catarina.

Promovida mundialmente pelo Conselho Pontífice para Unidade Cristã 
(CPUC) e pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI), a Semana de Oração pela Uni-
dade Cristã acontece em períodos diferentes nos dois hemisférios. No hemisfério 
norte, o período tradicional para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é de 
18 a 25 de janeiro. No hemisfério Sul, por sua vez, as Igrejas geralmente celebram a 
Semana de Oração no período da Ascensão ao Pentecostes. 

O cartaz traz pessoas em barcos que simbolizam, sobretudo nesses tempos de 
crise migratória, pessoas refugiadas que vivem cada vez mais à deriva dos poderes 
constituídos. Em muitos casos, sem políticas sociais que possam devolver a elas a 
dignidade roubada, essas pessoas são submetidas a situações de trabalho análogas à 
escravidão ou, então, comercializadas como escravas.

A arte alude, por um lado, que muitas dessas pessoas refugiadas contam com a 
“mão” de Deus que, de uma forma ou de outra, os ampara. É também a mão de Deus, 
presente em águas revoltas, que nos movimenta a agirmos em favor de uma humani-
dade que não se conforma com a violação dos direitos humanos e da dignidade de 
irmãos e irmãs de diferentes culturas e etnias. 

O barco, símbolo do movimento ecumênico, também remete à comunidade 
cristã, que tem como desafio navegar, ecumenicamente, rumo à unidade. Entretanto, 
essa unidade almejada apenas será concreta se todas as pessoas tiverem acesso à 
justiça, o direito de viver em seus territórios de origem e o direito de viver sua cultura 
e espiritualidade.
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