
Celebrações
Junho

ISSN 2176-2503

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL 
Av. Sete de Setembro, 1251

www.diocesedeerexim.org.br 
E-mail: secretariado@diocesedeerexim.org.br

Fone/Fax: (54) 3522-3611
CEP 99709-298 - ERECHIM-RS

Redação: Pe. Antonio Valentini Neto

Ano: 45    Nº 538

2018

Sagrado Coração de Jesus
“Santos populares”

  Nasc. S. J. Batista    S. Pedro e S. Paulo



Leituras do mês de junho 2018

(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br

Passo Fundo/RS

(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br

Passo Fundo/RS

Diagramação e Impressão:

Dia 
do 

mês

Dia 
da 

semana Leituras

1º,  6ªf,  1Pd 4,7-13; Sl 95(96), 10.11-12.13(R/.13b); Mc 11,11-26;      S. Justino

02, sáb.:  Jd 17.20b-25; Sl 62(63); Mc 11,27-33;

03,  dom.: Dt 5,12-15; Sl 80(81); 2 Cor 4,6-11; Mc 2,23-3,6 (o Filho do Homem é senhor do sábado). 9º DTC-B

04,  2ªf,  2Pe 1.2-7; Sl 90(91); Mc 12,1-12;

05,  3ªf,  2Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89(90); Mc 12,13-17;               S. Bonifácio

06,  4ªf:  2Tm 1,1-3.6-12; Sl 122(123); Mc 12,18-27;

07,  5ªf:  2Tm 2,8-15; Sl 24(25);Mc 12,28b-34;

08,  6ªf,  Os 11,1.3-4.8c-9; Cânt.: Is 12,2-3; Ef 3,8-12.14-19; Jo 19,31-37;  Sagrado Coração de Jesus

09,  sáb.,  Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; Lc 2,41-51;       Imaculado Coração de Maria

10,  dom.:  Gn 3,9-15; Sl 129(130); 2Cor 4,3-18-5,1; Mc 3,20-35 (Jesus em casa ensinando). 10º DTC-B

11,  2ªf,  At 11,21b-26; 13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13;       S. Barnabé

12,  3af:  1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8; Mt 5,13-16;

13,  4af,  1Rs 18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19;     Sto. Antônio de Pádua

14,  5ªf:  1Rs 18,41-46; Sl 64(65); Mt 5,20-26;

15,  6ªf,  1Rs 19,9ª.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32; 

16,  sáb.:  1Rs 19,19-21; Sl 15(16); Mt 5,33-37;

17,  dom.:  Ez 17,22-24; Sl 91(92); 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 (a semente e o grão de mostarda).  11º DTC-B

18,  2ªf:  1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7; Mt 5,38-42;

19,  3ªf:  1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,43-48;

20,   4ªf: 2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31); Mt 6,1-6.16-18;

21,  5ªf,  Eclo 48,1-15; Sl 96(97); Mt 6,7-15;    São Luís Gonzaga

22,  6ªf,  2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131(132); Mt 6,19-23;

23,  sáb.:   2Cr 24,17-25; Sl 88(89); Mt 6,24-34;

24,  dom.:  Is 49,1-6; Sl 138(169); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80

  (o nome do Precursor de Jesus, que crescia e se fortalecia no Espírito).  12º DTC-B

25,  2ª-f:  2Rs 17,5-8.13-15ª.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5;

26,  3ªf:  2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14;

27,  4ªf:   2Rs 22,8-13;23,1-3; Sl 118(119); Mt 7,15-20;

28,  5ªf:  2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt 7,21-29;

29,  6ªf:  2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4;

30,  sáb.:  At 3,1-10; Sl 18(19); Jo 21,15-19;

Julho

1º,  dom.,  solenidade de S. Pedro e S. Paulo:

  At 12,1-11; Sl 33(34);2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 (Tu és Pedro).        13º DTC-B

Solenidade



MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA O DIA MUNDIAL DO MIGRANTE

E DO REFUGIADO 2018
(Nota: Na Europa e outros lugares, este Dia é celebrado em janeiro. No Brasil, no dia 25 de junho, 

dia civil do migrante, caso caia no domingo. Caso contrário, no domingo imediatamente anterior. Neste 
ano, 2018, no dia 24, solenidade da Natividade de São João Batista)

 “Acolher, proteger, promover e integrar
os migrantes e os refugiados”

 
Queridos irmãos e irmãs!
«O estrangeiro que reside 

convosco será tratado como um 
dos vossos compatriotas e amá-lo-
ás como a ti mesmo, porque foste 
estrangeiro na terra do Egito. Eu 
sou o Senhor, vosso Deus» (Lv 19, 
34).

 Repetidas vezes, durante estes meus primeiros anos de pontificado, expressei 
especial preocupação pela triste situação de tantos migrantes e refugiados que 
fogem das guerras, das perseguições, dos desastres naturais e da pobreza. Trata-
se, sem dúvida, dum «sinal dos tempos» que, desde a minha visita a Lampedusa 
em 8 de julho de 2013, tenho procurado ler sob a luz do Espírito Santo. Quando 
instituí o novo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, 
quis que houvesse nele uma Secção especial (colocada temporariamente sob a 
minha guia direta) que expressasse a solicitude da Igreja para com os migrantes, 
os desalojados, os refugiados e as vítimas de tráfico humano.

Cada forasteiro que bate à nossa porta é ocasião de encontro com Jesus 
Cristo, que Se identifica com o forasteiro acolhido ou rejeitado de cada época 
(cf. Mt 25, 35.43). O Senhor confia ao amor materno da Igreja cada ser humano 
forçado a deixar a sua pátria à procura dum futuro melhor.[1] Esta solicitude deve 
expressar-se, de maneira concreta, nas várias etapas da experiência migratória: 
desde a partida e a travessia até à chegada e ao regresso. Trata-se de uma grande 
responsabilidade que a Igreja deseja partilhar com todos os crentes e os homens 
e mulheres de boa vontade, que são chamados a dar resposta aos numerosos 

- 3 -



desafios colocados pelas migrações contemporâneas com generosidade, 
prontidão, sabedoria e clarividência, cada qual segundo as suas possibilidades.

A este respeito, desejo reafirmar que «a nossa resposta comum poderia 
articular-se à volta de quatro verbos fundados sobre os princípios da doutrina da 
Igreja: acolher, proteger, promover e integrar».[2]

Considerando o 
cenário atual, acolher 
significa, antes de 
tudo, oferecer a 
migrantes e refugiados 
possibilidades mais 
amplas de entrada 
segura e legal nos 
países de destino. Neste 
sentido, é desejável 
um empenho concreto 
para se incrementar e 
simplificar a concessão 

de vistos humanitários e para a reunificação familiar. Ao mesmo tempo, espero 
que um número maior de países adote programas de patrocínio privado e 
comunitário e abra corredores humanitários para os refugiados mais vulneráveis. 
Além disso seria conveniente prever vistos temporários especiais para as pessoas 
que, escapando dos conflitos, se refugiam nos países vizinhos. As expulsões 
coletivas e arbitrárias de migrantes e refugiados não constituem uma solução 
idónea, sobretudo quando são feitas para países que não podem garantir o respeito 
da dignidade e dos direitos fundamentais.[3] Volto a sublinhar a importância de 
oferecer a migrantes e refugiados um primeiro alojamento adequado e decente. 
«Os programas de acolhimento difundido, já iniciados em várias partes, parecem 
facilitar o encontro pessoal, permitir uma melhor qualidade dos serviços e oferecer 
maiores garantias de bom êxito».[4] O princípio da centralidade da pessoa 
humana, sustentado com firmeza pelo meu amado predecessor Bento XVI,[5] 
obriga-nos a antepor sempre a segurança pessoal à nacional. Em consequência, 
é necessário formar adequadamente o pessoal responsável pelos controlos de 
fronteira. A condição de migrantes, requerentes de asilo e refugiados exige que 
lhes sejam garantidos a segurança pessoal e o acesso aos serviços básicos. Em 
nome da dignidade fundamental de cada pessoa, esforcemo-nos por preferir 
outras alternativas à detenção para quantos entrem no território nacional sem 
estar autorizados.[6] 
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Celebração da Palavra de Deus
9º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 03/6/2018

 - A pessoa, a vida e a prática do bem acima das leis
 - Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
 - Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
  Cor litúrgica: VERDE                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

 (Nota: Os cantos do folheto de cada domingo são do livro Ao 
redor da mesa... e dos folhetos Canto Litúrgico da Diocese de 
Erexim, todos gravados em CDs pelo Pe. Sala e Pe. Olírio. Se 
não são conhecidos, podem ou deveriam ser aprendidos)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 46) Ref. /:Vamos, irmãos, agradecer ao Deus da 

vida./ Somos seu povo, sua Igreja reunida.:/
Anim. Dedicamos o primeiro dia da semana ou a véspera dele, o domingo, para a 

celebração do louvor do Senhor. É o dia da Páscoa semanal, de maior tempo para 
a família, para a comunidade, para o descanso e o lazer, indispensáveis para a vida 
e as atividades dos outros dias. 

A. (Nº 48) Ref. Venham todos! É o Pai quem convida...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A vida de Deus Pai, oferecida em seu Filho Jesus Cristo e sempre renovada pela 

ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... na Diocese, dia de oração pelas vocações, com destaque especial na Ação 

Evangelizadora “Cada comunidade, uma nova vocação” e dia da partilha / reuni-
ões no Regional Sul 3 da CNBB, dos bispos entre si, dos bispos e provinciais e 
assembleia da Ação Evangelizadora nas Dioceses do Estado, de terça-feira a sex-
ta-feira, em São Leopoldo / sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração de Deus, 
dia de oração pela santificação dos sacerdotes ...)

Ato penitencial
D. Na liturgia, louvamos a Deus por seus dons e por sua ação libertadora em nossa 

história, na Aliança de amor que estabeleceu conosco, celebrada de modo especial no 
domingo. Porque nem sempre lhe correspondemos, peçamos que nos perdoe (pausa).
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D. Confessemos os nossos pecados:  
A. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 

vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha 
tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e 
irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 
D. Senhor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra ...
D. Oremos! Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos 

humildemente: afastai de nós o que é nocivo, e concedei-nos tudo o que 
for útil. PNSrJC.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim. Toda lei deve estar de acordo com a justiça divina e visar o bem das pessoas, 

especialmente as mais frágeis.  

1ª Leitura: Dt 5,12-15 

Salmo 80(81)
S. Exaltai no Senhor, a nossa força!
A. Exultai no Senhor, a nossa força!
S. 1. Cantai salmos, tocai tamborim,* harpa e lira suaves tocai! Na lua nova soai a 

trombeta,* na lua cheia, na festa solene!
2. Porque isso é costume em Jacó,* um preceito do Deus de Israel; uma lei que foi 

dada a José,* quando o povo saiu do Egito.
3. Eis que ouço uma voz que não conheço:* “Aliviei as tuas costas de seu fardo, 

cestos pesados eu tirei de tuas mãos.* Na angústia a mim clamaste, e te salvei.
4. Em teu meio não exista um deus estranho* nem adores a um Deus desconhecido! 

Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor,* que da terra do Egito te arranquei. 

2ª Leitura: 2Cor 4,6-11
A. Aleluia...
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L. Vossa Palavra é a verdade; santificai-nos na verdade.
A. Aleluia...

Evangelho: Mc 2,23-3,6

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade _______________________
Neste final de semana rezamos, de modo especial, pelas vocações para o sa-

cerdócio, a vida consagrada, a família, a missão. Vocação é um dom de Deus, mas 
também é fruto da comunidade que reza. … é um dom que Deus nos concede.

 Lembremos que estamos vivendo um projeto que é um grande desafio: “Cada 
comunidade, uma nova vocação”. O Papa Francisco acredita que: “o primeiro mé-
todo para obter vocações é a oração”. Nossas comunidades, cada um e cada uma de 
nós deve se sentir comprometido com este projeto. Outro elemento importante é o 
testemunho de quem já abraçou a sua vocação. Os jovens precisam ver testemunhos 
bonitos de pessoas que se  dedicam na comunidade, que buscam seguir Jesus com 
alegria e disposição. Deste modo estaremos sendo grandes motivadores e incentiva-
dores de novas vocações. 

No Evangelho de hoje vemos que Jesus coloca a vida acima de tudo. A re-
ligião deve libertar as pessoas e não escravizá-las. Jesus dá um novo sentido à lei 
e ao sábado. Aquilo que faz o ser humano crescer e ter mais vida é o que está em 
primeiro lugar para Jesus. Por isso Jesus vai dizer: “O sábado foi feito para servir ao 
homem, e não o homem para servir o sábado. Portanto o Filho do Homem é senhor 
até mesmo do sábado”.

Jesus vai à Sinagoga encontra aí um homem com a mão seca. Pede a este 
homem que fique no meio, no centro. Jesus tem como centro de sua missão os mais 
necessitados. Naquele momento o homem da mão seca deve ser o centro da atenção 
de todos. Jesus cura aquele homem em dia de sábado. Qual é o melhor dia para 
fazermos o bem? Qual é o momento melhor para fazermos o bem? A melhor hora, 
o melhor momento, a melhor ocasião para fazermos o bem é agora, hoje. A pessoa 
humana, a vida, a prática do bem estão acima de qualquer lei. O centro da obra de 
Deus é o ser humano e fazer o bem aos outros é a forma mais sublime de cultuar a 
Deus, de amar a Deus. 

Estamos vivendo o Ano do Laicato e lembrando os leigos e leigas e sua mis-
são no mundo e na Igreja. Este ano quer ser um momento especial dos leigos e leigas 
confirmarem seu batismo através de seu testemunho de fé e de vida na sociedade. 
Queremos pedir a intercessão de nossa mãe Maria para que nos mais diversos am-
bientes, que marcamos presença, possamos levar os valores do Evangelho. Que os 
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espaços onde moramos, trabalhamos, estudamos, convivemos... sejam espaços de 
evangelização, promovendo assim a transformação da sociedade. 

Peçamos a intercessão de todos os santos que iremos celebrar ao longo deste 
mês. Que a alegria manifestada nas festas juninas seja a alegria que queremos mani-
festar no anúncio do Evangelho. Que o bom Deus vos abençoe! 

Dom José Gislon -  Bispo Diocesano
Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Neste dia que Deus reservou para si, a ser santificado pela oração e pelo repouso, 

elevemos a Ele nossas preces.
A. Ó Deus de bondade, atendei nossa súplica.
1. Para que os ministros ordenados e leigos presidam sempre com alegria, solenida-

de e testemunho a sagrada liturgia, especialmente nos domingos, nós vos pedimos: 
2. Para vivermos o domingo como vosso dia, tempo para o encontro familiar e co-

munitário, para o repouso e a celebração litúrgica, nós vos pedimos: 
3. Para que as leis e organizações sociais e religiosas tenham sempre a pessoa huma-

na acima de tudo, nós vos pedimos:
4. Para que ninguém tenha necessidade de trabalhar sem repouso ou em condições 

semelhantes às de escravidão, nós vos pedimos:
5. Para que a reunião de bispos e provinciais e a assembleia da ação evangelizadora 

no Rio Grande do Sul, nesta semana, fortaleçam a unidade pastoral entre eles e 
entre as dioceses, nós vos pedimos:

6. outras....
D. Motivados pela ação evangelizadora “cada comunidade, uma nova vocação”, 

rezemos a oração vocacional do primeiro domingo de cada mês em nossa Diocese 
de Erexim:

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. Lembrados de santificar o Dia do Senhor com a celebração litúrgica, apresen-

temos a Ele nossos dons neste rito das oferendas.
A. (Nº 224) 1. Um coração para amar....
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D. Confiados, ó Deus, no vosso amor de pai, viemos a esta celebração com 
nossas oferendas; dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela vossa 
misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, devemos sempre vos louvar e bendizer porque nos destes vosso 

Filho que manifestou sua misericórdia com todos, especialmente com os doentes, 
os pecadores, os pobres e mais fracos da sociedade.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Por vossa bondade, ó Deus, nossa comunidade recorda a Ressurreição do Senhor, 

na esperança de participar de sua glória eterna, quando louvaremos sem fim a 
vossa misericórdia.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nó vos damos graças, Deus de bondade, pela vossa Igreja que realiza sua missão 

nas diversas realidades sociais, conduzida pelo Papa N., guiada pelo Bispo N., 
animada pelo(s) padre(s) N., com o serviço dos ministros e agentes de pastoral de 
todas as comunidades.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nossa gratidão, ó Deus de amor, pela proteção da Virgem Maria, nossa Mãe, 

pelos Santos e Santas. Que sua fidelidade sustente a todos nós na caminhada para 
Vós.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nós vos agradecemos, Pai clementíssimo, pelo bem realizado entre nós pelos 

irmãos já falecidos (pode citar os últimos...) em nossas famílias e em nossa co-
munidade.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, nós vos apresentamos nossos louvores por 

aquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. .... motiva a oração do Pai Nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e 

coloca sobre o altar....)
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D. Cristo nos garantiu que Ele é o Pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá 
eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim. No dia festivo de seu encontro com Ele, Cristo nos convida ao Banquete da 

vida, oferecendo-nos o Pão do céu para caminharmos na liberdade que nos con-
quistou por sua morte e ressurreição. 

A. (Nº 293) 1. À beira do lago dos teus afazeres.....
P. OREMOS! Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos que nutris com 

a Sagrada Comunhão Eucarística. Dai-nos proclamar nossa fé não so-
mente por palavras, mas também na verdade de nossas ações, para que 
mereçamos entrar no reino dos céus. 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, vocações sacerdotais, religio-
sas e leigas, reuniões dos bispos e provinciais e Assembleia da Ação Evangeliza-
dora nas Dioceses do nosso Estado....doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(avisos / compromisso)
Anim. Vivendo bem o Dia do Senhor, teremos melhores condições para realizar as 

atividades dos outros dias da semana, retornando para nova celebração com os 
frutos nela realizados. 

A. (nº 495) Ref.: Ref. Eis que eu vou proclamar tua vida./ Sim, eu vou anunciar 
teu amor./ Livre pra poder amar./ Feliz por querer te anunciar./ Pronto para 
escutar quando tua voz me falar!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos conserve na alegria e na paz, nos preserve de todos os males, cure os 

doentes e dê a todos o espírito de serviço caridoso. E que nos abençoe Deus oni-
potente e compassivo, 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. 

Hino ao Coração de Jesus
Coração, arca santa, guardando/ não a lei que aos antigos foi dada,/ mas o dom duma 

nova Aliança,/ no perdão e na graça firmada.
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Coração, sois o novo Sacrário/ da Aliança do céu com a terra,/ Templo novo, mais 
santo que o velho,/ véu que o Santo dos Santos encerra.

Vosso lado por nós foi aberto,/ revelando ao olhar dos mortais/ as raízes do amor 
invisível,/ da ternura com que nos amais.

Sois sinal do amor infinito/ de Jesus, que por nós se entregou,/ e na cruz, sacerdote 
perfeito,/ a perfeita oblação consumou.

Tal amor, haverá quem não ame?/ Quem lhe possa ficar insensível?/ Quem não bus-
que, na paz deste lado,/ o refúgio, a morada invisível?

Esta graça esperamos do Pai/ e do Espírito Santo também:/ no fiel coração de Jesus/ 
para sempre habitarmos. Amém.

Leituras da semana:
dia 04, 2ªf, 2Pe 1.2-7; Sl 90(91); Mc 12,1-12; dia 05, 3ªf, S. Bonifácio: 2Pd 3,12-

15a.17-18; Sl 89(90); Mc 12,13-17; dia 06, 4ªf, 2Tm 1,1-3.6-12; Sl 122(123); Mc 
12,18-27; dia 07, 5ªf, 2Tm 2,8-15; Sl 24(25);Mc 12,28b-34; dia 08, 6ªf, Sagrado 
Coração de Jesus: Os 11,1.3-4.8c-9; Cânt.: Is 12,2-3; Ef 3,8-12.14-19; Jo 19,31-
37; dia 09, sáb., Imaculado Coração de Maria: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-
7.8abcd; Lc 2,41-51; dia 10, dom., 10º do TC-B: Gn 3,9-15; Sl 129(130); 2Cor 
4,3-18-5,1; Mc 3,20-35 (Jesus em casa ensinando).

Lembretes:
- Segunda-feira, às 09h, reunião da com. de serv. e min., no Centro Dioc.; reunião 

dos Bispos do Reg. Sul 3 da CNBB, em São Leopoldo; 14h, reunião das coord. 
par. das zeladoras das capelinhas, no Centro Dioc.

- Terça-feira, reunião dos Bispos e Provinciais do Reg. 3 da CNBB, em S. Leopoldo.
- De quarta a sexta-feira, assembleia reg. da ação evang. no Reg. Sul 3 da CNBB, 

em S. Leopoldo.
- Sexta-feira, Sagr. Cor. de Jesus – Dia Mundial de Oração pela Santificação dos 

Sacerdotes – atividades do Ap. da Or. nas Paróquias.
- Sábado, aniversário natalício de Dom Girônimo Zanandréa (1936); jantar italiano 

em comemoração aos 75 anos da Par. Sag. Cor. de Jesus, Paulo Bento.
- Domingo, 09h30min, ig. Sag. Cor. de Jesus, Viadutos, crismas com festa do padro-

eiro; às 10h, oficialização de ministra de Sueli Teresinha Fassícolo, na cde. Sto. 
Antonio, Rio Azul, Par. da Barra do Rio Azul.

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 

Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
10º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 10/6/2018

 - Quem crê em Jesus e vive o que ensina faz parte de sua família e alcança a salvação
 - Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
 - Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
Cor litúrgica: VERDE                                              Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(Nota: Os cantos do folheto de cada domingo são do livro Ao redor da 
mesa... e dos folhetos Canto Litúrgico da Diocese de Erexim, todos gra-
vados em CDs pelo Pe. Sala e Pe. Olírio. Se não são conhecidos, podem 
ou deveriam ser aprendidos)

1. ACOLHIDA
A. (Ref. nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Se-

nhor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ pra fa-
zer tua vontade, pra viver do teu amor,/ eis-me aqui, Senhor.

Anim.: Com a força do Pai, Jesus vence todo mal e reúne em seu amor aqueles que 
acreditam nEle e seguem seu ensinamento, constituindo com eles uma nova famí-
lia.  Com a intercessão dos santos e santas, especialmente os deste mês, louvemos 
a Deus pelo amor e pela vida que nos concede.

A. (Nº 477) Ref. Senhor, que queres que eu faça...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a força de Cristo que tem o poder de Deus contra o mal, a luz e a 

comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia 
D. (... solenidade do Sagrado Coração de Jesus celebrada sexta-feira / neste sábado, 

aniversário natalício de Dom Girônimo [1936] / festas de Santo Antonio neste 
domingo e/ou no próximo...)

Ato penitencial 
D. Estamos sempre diante da escolha entre a verdade de Deus e a mentira que vem 

do espírito do mal. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que escolhemos de forma 
errada e não assumimos nossa responsabilidade, culpando os outros pelas nossas 
faltas.  

L. Senhor, que nos dais vossa Lei como caminho de vida feliz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que possuis todo poder contra o mal, tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais membros de vossa família pelo cumprimento da vontade 

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

Hino de louvor
(Nº 94) 1. Glória a Deus, que por amor à ...
D. OREMOS. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fa-

zei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa 
ajuda.  PNSrJC.

A. Amém. 

3. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 10º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 595-598).
Anim. Com a força de Deus e a luz de sua Palavra, faremos escolhas certas e perten-

ceremos à sua nova família em Cristo.

1ª Leitura: Gn 3,9-15 

Salmo: Sl 129(130) 
S. No Senhor toda graça e redenção!
A. No Senhor toda graça e redenção!
S. 1. - Das profundezas eu clamo a vós,* Senhor, escutai a minha voz! - Vossos ou-

vidos estejam bem atentos* ao clamor da minha prece!
2. - Se levardes em conta nossas faltas,* quem haverá de subsistir? - Mas em vós se 

encontra o perdão,* eu vos temo e em vós espero.
3. No Senhor ponho a minha esperança,* espero em sua palavra. - A minh’alma 

espera no Senhor* mais que o vigia pela aurora.
4. - Espere Israel pelo Senhor,* mais que o vigia pela aurora! - Pois no Senhor se 

encontra toda graça* e copiosa redenção. - Ele vem libertar a Israel* de toda a sua 
culpa.

2ª Leitura: 2Cor 4,13-18 – 5,1 
L. Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos:
Sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: “Eu creio e, 

por isso, falei”, nós também cremos e, por isso, falamos, certos de que aquele 
que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colo-



- 14 -

cará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que 
a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de 
graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso 
homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai 
se renovando, dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribula-
ção momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso 
acontece, porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para 
as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno.  
De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, 
Deus nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos humanas, mas 
que é eterna. - Palavra da Salvação. 

A. Graças a Deus.
A. Aleluia, ... 
L. O príncipe deste mundo agora será expulso; e eu, da terra levantado, atrairei todos 

a mim mesmo. 
A. Aleluia, ... 

Evangelho: Mc 3,20-35 

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade __________________________
A liturgia de hoje nos apresenta uma narrativa, bastante conhecida, tirada do 

livro do Gênesis, que é o diálogo de Deus com Adão e Eva. Esse texto não é uma 
crônica de um fato ocorrido no começo do mundo, mas uma história que nos revela, 
antes de tudo, que o mal não vem de Deus, mas do próprio ser humano.

Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os seres humanos estragaram muita 
coisa. A autossuficiência, a ilusão de viver sem Deus, são comparadas, na Bíblia, 
a uma serpente. É uma ideia bastante perigosa que invade a mente e o coração das 
pessoas e as conduz à prática do mal. Essa narrativa nos mostra que o pecado come-
tido tem consequências: 

antes de tudo, o ser humano que pratica o mal não se encontra mais no lugar 
que lhe foi designado na criação. Deus o procura, o chama: “Onde estás?” Quem 
pretende construir seu próprio mundo, quem se isola em seu egoísmo, passa a ter 
medo de Deus, evita-o, procura afastar-se de Deus.

a segunda consequência é o afastamento dos seus irmãos. Adão acusa Eva, e 
ela por sua vez, põe a culpa na serpente. Os que pecam se incriminam mutuamente 
pelas próprias desgraças, agridem-se, odeiam-se. Deus criou os seres humanos para 
se ajudarem, porém, o pecado os desune, os torna inimigos.

a terceira consequência do pecado é a destruição de quem o comete. Depois 
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de ter pecado, sente-se nu e envergonhado porque perdeu a própria dignidade.
Evidentemente que o autor sagrado não está se referindo a um pecado come-

tido somente uma vez, no começo do mundo. Qualquer pecado tem essa mesma 
origem e provoca sempre as mesmas e desastrosas consequências.

Conforme o Evangelho de hoje negar que Jesus tenha o poder de perdoar pe-
cados, de expulsar demônios e vencer as forças do mal, negar-lhe seu poder divino 
e redentor é “blasfemar contra o Espírito Santo”. Quando se nega a divindade de 
Jesus, nega-se também o seu poder de perdoar e redimir, por isso mesmo, anula-se 
o perdão que Deus pode dar à criatura. Não é que haja pecados que Deus não possa 
perdoar. Sua misericórdia é e será sempre infinita. Mas Deus não pode perdoar a 
quem não quer o perdão e nega seu poder de perdoar.

O episódio dos parentes de Jesus, que aparecem na parte final do Evangelho 
demonstra que Ele, Jesus, não pertence mais à sua Mãe, aos seus parentes. Jesus 
pertence e funda uma família não ligada por laços de sangue, mas pelos laços da fé. 
Fazer parte da família de Jesus tem como exigência fazer a vontade de Deus. 

Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que nossos jovens e adolescen-
tes, respondam com um generoso “Sim” ao chamado vocacional que Deus faz e que 
nossa oração pelas vocações seja perseverante.  Que Deus vos abençoe!

Dom José Gislon -Bispo Diocesano

Profissão da fé
(sugere-se a fórmula da p. 14 do livro de cantos da Diocese)

Oração dos fiéis
D. Através de nossa súplica, peçamos a Deus a força de resistir às promessas enga-

nadoras do espírito do mal e a docilidade ao Espírito Santo para realizarmos o que 
é justo e verdadeiro.

A. Ouvi-nos, Senhor, em vossa bondade. 
L. 1. Para que todos os discípulos de Cristo, especialmente os leigos e leigas, te-

nham a firmeza e o ardor de São Paulo para falar de Cristo e testemunhar seu amor, 
nós vos pedimos: 

2. Para realizarmos vossa vontade e sermos membros de vossa família em Cristo, 
nós vos pedimos: 

3. Para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus renove nossas famílias e as aju-
de a viver o perdão e a união, nós vos pedimos:

4. Para que a ternura do Coração de vosso Filho nos faça viver relações misericor-
diosas para superar toda violência, nós vos pedimos:

5. Para que as festas dos santos deste mês fortaleçam os laços da amizade e multi-
pliquem os gestos de solidariedade fraterna, nós vos pedimos: 
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6. Para que conserveis com saúde, vigor e alegria em seu ministério a Dom Gerôni-
mo, de aniversário neste sábado, nós vos pedimos:  

7. ... 
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque nos indicais o caminho do bem, nos forta-

leceis com vossa graça para segui-lo e nos acolheis se dele nos desviamos e a Vós 
retornamos. Ajudai-nos a realizar sempre a vossa vontade e assim permanecermos 
na família reunida por vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com gratidão, apresentamos nossos dons a Deus que nos liberta de todo mal. 
A. (Nº 217) Ref. Não se deve dizer nada...
D. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferen-

da, para que esta celebração vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus Pai todo-poderoso, é bom e justo agradecer-vos por vossa ação em 

nossa vida, pois sempre levais a todos a procurar a reconciliação, dando-se as 
mãos e procurando reencontrar a paz.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque vós quereis que todos superem o ódio pelo 

perdão e a vingança pela reconciliação na prática da misericórdia.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Obrigado, ó Deus, porque nos destes vosso Filho para reconduzir-nos a vós e nos 

amar-nos uns aos outros.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Conservai-nos, ó Pai de misericórdia, na comunhão da vossa Igreja, com o Papa 

N., nosso Bispo N., os padres, diáconos, ministros e todos os que vos procuram 
de boa vontade.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Fazei, ó Deus, que assim como aqui nos reunis para acolher a vossa Palavra, pos-

samos estar unidos com a Virgem Maria, seu esposo São José, todos os santos e 
nossos irmãos falecidos na assembleia eterna onde brilha para sempre a vossa paz.
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A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Considerai benignamente nossa louvação, ó Deus, pois a fazemos em nome de 

nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito San-
to.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Cristo revelou sua misericórdia com todos e pediu para sermos misericordiosos. 

No compromisso de segui-lo, rezemos como nos ensinou:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
 Anim.: Para termos firmeza e clareza em percorrer seu caminho, Cristo nos ali-

menta com o Pão da Vida. Com sua força, resistiremos à tentação de seguir outras 
propostas de vida.

A. (Nº 298) 1. A quem nós servimos, quando .....
D. OREMOS! Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta cele-

bração litúrgica, libertando-nos das más inclinações e orientando para o 
bem a nossa vida. 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, vocações sacerdotais, religio-
sas e leigas,....Dom Girônimo de aniversário natalício nesta sexta-feira, dia 09, 
doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso) 
Anim. Como os doutores da lei, muitos continuam desmoralizando Jesus e os que 

anunciam sua Palavra com firmeza, denunciando a mentira e a injustiça de nossos 
dias. Precisamos ter clareza de que lado estamos. 

A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, Jesus, vou te seguir, pois sem ti não sei aonde 
ir.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus volte para nós seu olhar e vos dê forças para permanecermos fiéis a 

Ele nas tentações da vida e nas incompreensões na prática do bem. E nos abençoe 
Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Proclamai que Cristo vence todos os males; ide em paz e o Senhor vos acompa-

nhe. 
A. Graças a Deus. 
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Lembretes:
- Quinta-feira, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim, na sede paroquial São 

Francisco de Assis, Progresso.
- Sexta-feira, 19h, visita pastoral com encontro das lideranças na Paróquia São Pe-

dro, Erechim.
- Sábado, das 08h30 às 11h30, no Centro Diocesano, reunião das assessoras da In-

fância e Adolescência Missionária.
- Domingo, início da 33ª Semana Nacional do Migrante – das 09h às 16h, encontro 

de ministros e ministras da Área de Getúlio Vargas, em Estação; festa de Santo 
Antonio e das capelinhas na sede paroquial de São Valentim.

Leituras da semana:
dia 11, 2ªf, S. Barnabé: At 11,21b-26; 13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13; dia 12, 3af, 

1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8; Mt 5,13-16; dia 13, 4af, Sto. Antônio de Pádua: 1Rs 
18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19; dia 14, 5ªf, 1Rs 18,41-46; Sl 64(65); Mt 5,20-26; 
dia 15, 6ªf, 1Rs 19,9ª.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32; dia 16, sáb., 1Rs 19,19-21; Sl 
15(16); Mt 5,33-37; dia 17, Dom., 11º TC-B: Ez 17,22-24; Sl 91(92); 2Cor 5,6-
10; Mc 4,26-34 (a semente e o grão de mostarda).

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 

Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.

Oração pelos migrantes
Senhor Deus da vida, Tu que criaste com ternura e 

amor nosso planeta, ajuda-nos a cuidar da casa comum com 
responsabilidade e estar atentos ao GRITO QUE VEM DA 
TERRA.

Senhor, Tu que procuras um lugar, motiva-nos a 
sermos lar para os que estão em fuga ou na travessia.

Senhor, Tu que estás atento ao sofrimento do teu 
povo, fortalece nosso compromisso de acolhida aos pobres 

e os mais vulneráveis da sociedade.
Senhor, Tu que és compaixão, ensina-nos diariamente a ouvir o grito dos migrantes, 

refugiados e suas famílias.
Senhor, Tu que és dom, inspira-nos para a partilha do que somos e temos.
Senhor, Tu que és consolo, anima-nos a acolher constantemente.
Senhor, Tu que sempre nos acompanhas, inspira-nos a fazer caminho com o outro.
Senhor, Tu que és misericórdia, dá-nos um coração misericordioso.
Senhor, Tu que foste forte na cruz, ensina-nos a servir e sermos artesãos da paz, da 

justiça e solidariedade, juntos com os migrantes e refugiados.
Tudo isso Te pedimos por intercessão de Maria, Mãe dos migrantes e de todos os povos. 

Amém.
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Celebração da Palavra de Deus
11º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 17.6.2018

 - Com pessoas humildes e recursos pobres, Deus realiza as maravilhas do Reino
 - Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
 Cor litúrgica: VERDE                                         Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

 (Nota: Os cantos do folheto de cada domingo são do livro Ao redor da mesa... 
e dos folhetos Canto Litúrgico da Diocese de Erexim, todos gravados em 
CDs pelo Pe. Sala e Pe. Olírio. Se não são conhecidos, podem ou deveriam 
ser aprendidos)

1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 111) Eu louvo e te bendigo, ó Pai, com este hino./ Revelas 

os teus segredos aos simples e pequeninos.
Ref. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
Anim.: Com pessoas simples que confiam na força de sua graça, Deus faz crescer seu 

Reino, assim como de sementes pequeninas faz surgir grandes árvores e extensas 
plantações. Confiando nEle, podemos produzir muitos frutos neste mundo, no qual 
peregrinamos, como nos lembra a realidade do migrante, cuja semana estamos ini-
ciando. 

A. (Nº 56) 1. Cante ao Senhor a terra inteira...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da vida, que em seu filho Jesus nos manifesta o seu amor e pela ação do 

Espírito Santo renova nossa esperança, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... Início da 33ª Semana Nacional do Migrante “A vida é feita de encontros” – “De 

braços abertos sem medo para acolher”. Papa: “Acolher, proteger, promover e inte-
grar os migrantes e refugiados” / reunião do Conselho Permanente da CNBB de terça 
a quinta-feira, com a participação de Dom José ..., festas de Santo Antonio e de outros 
santos populares...)

Ato penitencial 
D. A grandeza de Deus se revela nas pessoas e coisas mais simples e comuns do dia a 

dia. Peçamos que nos perdoe por nem sempre sermos humildes, não confiarmos uni-
camente em sua força e não valorizarmos as maravilhas que realiza com os pequenos 
e fracos, que não contam segundo os critérios do mundo. 
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L. Senhor, que escolheis os fracos para confundir os fortes, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que exaltais os humildes e humilhais os orgulhosos, tende piedade de nós.  
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que não olhais as aparências, mas a disposição do coração, tende piedade 

de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus onipotente e compassivo...
A. Amém

Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão....
D. OREMOS. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável 

ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre 
o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa 
vontade e seguindo os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 11º DTC-B, Paulinas-Paulus, 599-601)
Anim. O Reino de justiça e de amor cresce pela força de Deus e pelas ações simples e 

recursos limitados dos discípulos missionários de Cristo, realizadas com fé e dedica-
ção total. 

1ª Leitura: Ez 17,22-24 

Salmo: Sl 91(92)
S. Como é bom agradecermos ao Senhor. 
A. Como é bom agradecermos ao Senhor. 
S. 1. - Como é bom agradecermos ao Senhor* e cantar salmos de louvor ao Deus Al-

tíssimo! - Anunciar pela manhã vossa bondade,* e o vosso amor fiel, a noite inteira.
2. - O justo crescerá como a palmeira,* florirá igual ao cedro que há no Líbano; - na 

casa do Senhor estão plantados,* nos átrios de meu Deus florescerão.
3. - Mesmo no tempo da velhice darão frutos,* cheios de seiva e de folhas verdejantes; 

- e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus:* meu Rochedo, não existe nele o mal!”

2ª Leitura: 2 Cor 5,6-10 
A. Aleluia, aleluia ...
S. Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o semeador; todo aquele que o encontra, 

vida eterna encontrou. 
A. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
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Evangelho: Mc 4,26-34 

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade ______________________
Jesus tinha uma pedagogia muito própria para transmitir ao povo seus ensina-

mentos. Ao se dirigir a grupos maiores, ele gostava de falar usando comparações com 
elementos conhecidos da comunidade. Este modo de Jesus ensinar, contando pequenas 
histórias compreensíveis por todos, denomina-se ‘parábolas’.

O evangelho de hoje nos apresenta duas parábolas, contadas com poucas pala-
vras, mas muito ricas em conteúdo. Na primeira, Jesus recorre à imagem do semeador, 
da semente. O agricultor lança na terra a semente na esperança da colheita. Da mesma 
forma que a semente germina e cresce silenciosa, o Reino de Deus vai acontecendo em 
nosso meio e em nosso coração.

A semente da parábola é a própria Palavra de Deus. O camponês semeia, mas 
não cabe a ele fazer brotar, crescer e amadurecer. Esta parte pertence a Deus. A exemplo 
do camponês, o apóstolo é um operário de Deus a serviço de todos. Nós somos coope-
radores de Deus. 

Por sua vez, a parábola do grão de mostarda nos mostra que não é preciso gran-
des acontecimentos, ações grandiosas aos olhos humanos para cultivar o Reino de 
Deus. Os pequenos atos de nosso dia-a-dia são o grão de mostarda que cresce e vai 
se tornando um grande sinal no meio da comunidade, da sociedade. Ao crescermos na 
fé, na esperança e na caridade, nos tornamos árvore capaz de abrigar com sua sombra 
os irmãos e irmãs que de nós necessitam e precisam de consolo, de amparo, de ajuda.

O Reino de Deus é uma árvore grande e acolhedora. É o ponto de encontro de 
todos os povos. A Palavra de Deus deste domingo convida a nos dedicarmos à missão 
e serviço na comunidade, na Igreja que cresce a partir do que é pequeno e às vezes até 
invisível ao mundo. O mundo necessita de semeadores da paz, da justiça e do amor. A 
semente só será jogada ao solo se houver mãos dispostas a semear. 

Deus Pai, ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo, quis instituir uma nova con-
cepção de reinado sobre a terra. Ensina o valor das pequenas coisas para confundir 
os grandes e poderosos. Das menores sementes, nascem as árvores mais frondosas. 
É assim que Deus nos ama, é assim o seu reinado entre nós, sem complicações e na 
simplicidade. O Reino de Deus será sempre simples, mas cheio de vigor, capaz de fazer 
germinar algo grandioso. Não buscamos a ostentação das aparências. Buscamos a gran-
diosidade do amor que torna belos e plenos os pequenos gestos e grandiosa a menor de 
todas as sementes.

A comunidade cristã deve ser pequena na humildade e grande na sabedoria, isto 
é, na vivência das coisas de Deus. Revestida dessa sábia pequenez, a comunidade pro-
duzirá muitos frutos. Neste Ano do Laicato peçamos a Maria que cada vez mais nossos 
leigos e leigas descubram a beleza que é se colocar a serviço do Reino de Deus, assu-
mindo de forma generosa sua vocação. Que o Bom Deus vos abençoe! 

Dom José Gislon - Bispo Diocesano
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Profissão da fé 
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder .....

Oração dos fiéis 
D. Conscientes de nossa necessidade da força de Deus e de que Ele conta conosco para 

fazer crescer o seu Reino, apresentemos-lhe nossas preces. 
A. Acolhei, Senhor, o nosso pedido. 
L. 1. Para que a Igreja continue a lançar a semente da vossa Palavra em todos os am-

bientes culturais de hoje na certeza de que vossa graça a fará dar muitos frutos, nós 
vos pedimos:

2. Para valorizarmos e promovermos as pequenas iniciativas de evangelização e pro-
moção humana a fim de que resultem em grandes realizações de vida para todos, nós 
vos pedimos:

3. Para que os países superem toda indiferença e rejeição aos migrantes e refugiados, 
oferecendo-lhes acolhida solidária, nós vos pedimos:

4. Para sermos acolhedores com os que chegam a nossas comunidades e os integrarmos 
nelas com solicitude fraterna, nós vos pedimos:

5. Pelos que passam pela experiência da angústia e desânimo para que encontrem con-
solo e renovem sua esperança na vossa graça e na solidariedade fraterna, nós vos 
pedimos:

6. ...
D. Iniciando a 33ª Semana Nacional do Migrante, rezemos a oração por todos os que se 

sentem forçados a sair em busca de condições de vida. Ó Cristo Peregrino,
A. que fizestes de toda vossa vida uma caminhada ao encontro dos irmãos, a fim 

de levá-los ao Pai, nós vos pedimos pelos migrantes mais pobres e abandonados. 
D. Senhor, conduzi-os para uma terra que os alimente, sem tirar-lhes a identidade e o 

coração. 
A. Que o vosso Espírito sensibilize a Igreja e a sociedade para a realidade migra-

tória e incentive o povo na acolhida aos migrantes. Fazei-nos ajudá-los a cami-
nharem com coragem e esperança. 

D. Maria, Mãe dos Migrantes, 
D. nós os colocamos sob o vosso manto protetor. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim. A Deus que engrandece e faz dar frutos o que é feito com amor, apresentemos 

nossos dons. 
A. (Nº 216) 1. Os dons de  nossa jornada....
D. Ó Deus, que os dons a nós concedidos sejam aceitos por vós como nossa oferta de 

amor e gratidão e que vossa graça nos conceda sempre o que necessitados para uma 
vida saudável. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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Louvação 
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizestes 

todas as coisas, nos criastes à vossa imagem e semelhança e nos confiastes toda a 
criação. Mesmo perdendo vossa amizade pelo nosso pecado, viestes ao nosso encon-
tro com amor e bondade.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque muitas vezes oferecestes vosso amor 

à humanidade e lhe renovastes a esperança na salvação através dos profetas. E de tal 
modo nos amastes que enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os opri-

midos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os que o 
seguissem no caminho da Cruz redentora.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, acei-

tando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa direita, 
como Senhor dos vivos e dos mortos. .

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 Francisco, nosso Bispo José, 
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 Maria, 

nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós para al-
cançarmos 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 recentes).
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. 
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Rito de Comunhão
D. Instruídos pela palavra de Cristo e realizando o que nos ensinou, rezemos:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo e que vivendo nele não andamos nas tre-

vas, mas na luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Alimentando-nos com o Pão da Vida, Cristo nos dá forças para realizarmos 

aquilo que não conseguiríamos só por nossas condições. 
A. (Nº 280) 1. Senhor, quanto mais caminho mais .....
D. OREMOS! Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos 

fiéis em vosso amor; fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. 
Por Cristo, nosso Senhor.

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, vocações sacerdotais, religiosas e 
leigas, semana nacional do migrante....doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O Reino do bem, da verdade e da justiça tem seu processo de crescimento que 

se deve somente a Deus, mas que conta com nossa participação generosa e plena. 
A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./ Hoje quero confir-

mar, confirmar minha vocação.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus volte para nós seu olhar e faça frutificar as obras de nossas mãos. E que nos 

abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém.
D. Levai a todos a alegria do Cristo Ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 18, 2ªf, 1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7; Mt 5,38-42; dia 19, 3ªf, 1Rs 21,17-29; Sl 

50(51); Mt 5,43-48; dia 20, 4ªf, 2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31); Mt 6,1-6.16-18; dia 21, 
5ªf, São Luís Gonzaga: Eclo 48,1-15; Sl 96(97); Mt 6,7-15; dia 22, 6ªf, S. Paulino 
de Nola: 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131(132); Mt 6,19-23; dia 23, sáb., 2Cr 24,17-25; 
Sl 88(89); Mt 6,24-34; dia 24, dom., 12ºTC-B, Natividade de São João Batista: Is 
49,1-6; Sl 138(169); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; 
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Lembretes: 
 Até domingo, 33ª Semana Nacional do Migrante 
- De terça a quinta-feira, Reunião Conselho Permanente CNBB, com participação de 

Dom José.
- Quinta e sexta-feira, das 08h30 às 16h, no Centro Diocesano, atualização para novos 

capacitadores da pastoral da criança.
- Sexta-feira, 14h30, encontro de oração do Apostolado da Oração das Paróquias de 

Erechim, na igreja N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista.
- Sábado, às 08h30, Reunião da Comissão Diocesana de Leigos/as, no Centro Dioce-

sano.
- Domingo, Dia Nacional do Migrante - festa do padroeiro São João Batista, Quatro 

Irmãos, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento. 

Da mensagem do Papa para o Dia Mundial do Refugiado e do Migrante: “Aco-
lher, proteger, promover e integrar os migrantes e os refugiados”

– “O estrangeiro que reside convosco será tratado como um dos vossos compatriotas 
e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o 
Senhor, vosso Deus” (Lv 19, 34). Repetidas vezes, durante estes meus primeiros anos 
de pontificado, expressei especial preocupação pela triste situação de tantos migrantes 
e refugiados que fogem das guerras, das perseguições, dos desastres naturais e da po-
breza. Trata-se, sem dúvida, dum “sinal dos tempos” que tenho procurado ler sob a luz 
do Espírito Santo. Cada peregrino que bate à nossa porta é ocasião de encontro com 
Jesus Cristo, que Se identifica com o forasteiro acolhido ou rejeitado de cada época (cf. 
Mt 25, 35.43). O Senhor confia ao amor materno da Igreja cada ser humano forçado 
a deixar a sua pátria à procura dum futuro melhor. Acolher significa, antes de tudo, 
oferecer a migrantes e refugiados possibilidades mais amplas de entrada segura e legal 
nos países de destino. Proteger, conjuga-se numa ampla série de ações em defesa dos 
direitos e da dignidade dos migrantes e refugiados, independentemente da sua situação 
migratória. Promover significa, essencialmente, empenhar-se por que todos os migran-
tes e refugiados, bem como as comunidades que os acolhem, tenham condições para 
se realizar como pessoas em todas as dimensões que compõem a humanidade querida 
pelo Criador. Integrar situa-se no plano das oportunidades de enriquecimento intercul-
tural geradas pela presença de migrantes e refugiados. À materna intercessão de Maria, 
confiamos as esperanças de todos os migrantes e refugiados do mundo e as aspirações 
das comunidades que os acolhem, para que todos, no cumprimento do supremo manda-
mento divino, aprendamos a amar o outro, o estrangeiro, como a nós mesmos.

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 

Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
12 º DTC-B sol. da natividade de S. João Batista – 24.6.2018

 - O nascimento do enviado para preparar os caminhos do Senhor
 - Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
 - Ação evangelizadora: “Cada comunidade, uma nova vocação”
 - Dia Nacional do Migrante
Cor litúrgica: BRANCO                                        Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

 1. RITOS INICIAIS 
A. (Ref. nº 34)/:É o Senhor que chama, também me 

ama./ Ele me convida a doar a própria vida.:/
Anim.: Como Zacarias e Isabel, bendizemos a Deus que é 

sempre misericordioso conosco e nos oferece a Salvação 
em seu Filho Jesus Cristo, que foi mostrado presente em seu 
povo por João Batista, cujo nascimento hoje celebramos. 

A. (Nº 53) Ref. Irmão, é bom se encontrar, ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de Deus Pai que visita o seu povo, o amor de Jesus Cristo, anunciado por 

João Batista como o Cordeiro que tira o pecado do mundo na força do Espírito 
Santo estejam convosco. 

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

A vida na liturgia 
D. (... 33º Dia Nacional do Migrante - “A vida é feita de encontros” – “De braços 

abertos sem medo para acolher”. Papa: “Acolher, proteger, promover e integrar 
os migrantes e refugiados” / reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, sábado 
próximo / ...)

Ato penitencial
D. No nascimento de seu filho João Batista, Zacarias proclamou a misericórdia de 

Deus, sempre fiel à Aliança, e que aquele menino iria “à frente do Senhor para 
anunciar a salvação que está na remissão dos pecados”. Confiados na “bondade e 
compaixão de nosso Deus”, peçamos-lhe seu perdão. (pausa)

D. Tende compaixão de nós, Senhor, 
A. porque somos pecadores. 
D. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia
A e dai-nos a vossa salvação. 
D. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas....
D. OREMOS. Ó Deus, que suscitastes São João Batista, a fim de preparar 

para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espi-
rituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, solenidade da natividade de São João Batista, Paulinas-Pau-

lus, p. 1018-1020)
Anim.: De um casal idoso, cuja mulher era estéril, Deus faz nascer o último e o 

maior de todos os profetas do Antigo Testamento, que iria anunciar e preparar a 
vinda do Messias prometido. 

1ª Leitura: Is 49,1-6 

Salmo: 138(139)   
S. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formas-

tes!
A. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me 

formastes!
S. 1. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto;* 

de longe penetrais meus pensamentos; - percebeis quando me deito e quando eu 
ando,* os meus caminhos vos são todos conhecidos.

2. Fostes vós que me formastes as entranhas,* e no seio de minha mãe vós me te-
cestes. - Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,* porque de modo admirável me 
formastes!

3. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis;* nenhuma sequer de minhas fibras 
ignoráveis, - quando eu era modelado ocultamente,* era formado nas entranhas 
subterrâneas. 

2ª Leitura: At 13,22-26 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo: irás diante do Senhor, prepa-

rando-lhe os caminhos.
A. Aleluia...

Evangelho: Lc 1,57-66.80 
D. O Senhor esteja convosco.
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A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
D. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizi-

nhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com 
Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e 
queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai 
chamar-se João”. Os outros disseram: “Não existe nenhum parente teu com esse 
nome!” Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino 
se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João é o seu nome”.  E 
todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua 
língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com 
medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos 
os que ouviam a notícia, ficavam pensando: “O que virá a ser este menino?” De 
fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espí-
rito. Ele vivia nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou publicamente 
a Israel. - Palavra da Salvação.

A. Glória a vós, Senhor.

Mensagem do  Bispo Dom José
Caros irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________
Hoje, 24 de junho, celebramos o nascimento de São João Batista, alguém mui-

to especial. Jesus lhe dava muito valor. João Batista nunca perdeu a simplicidade e a 
humildade.  O seu apelo de conversão deve continuar ressoando em nossos ouvidos 
e em nosso coração.   João tinha clareza que Jesus, a quem anunciava e preparava o 
caminho, era maior e mais importante que ele.

O exemplo de João é fundamental para a Igreja: ele aceita ficar em segun-
do plano para que Jesus apareça mais.  João Batista procura não atrair para si as 
atenções porque o mais importante é Jesus. João Batista anunciava Jesus, não a si 
mesmo. Ele apontou para Jesus e disse: “Eis o Cordeiro de Deus”. Esta deve ser a 
nossa atitude: de orientarmos as pessoas para que sigam Jesus, o centro de nossa 
vida, de nossa fé.

Hoje nossa Igreja é convidada a contemplar essa atitude de João Batista. De 
sermos anunciadores de Jesus. De termos humildade, de não acharmos que somos 
os mais importantes. Às vezes, parece que certas pessoas se colocam acima da men-
sagem que anunciam: valorizam mais a si próprios e o seu grupo do que o conjunto 
todo da Igreja, que se fundamenta em Cristo. Muitas vezes se desentendem por 
motivos pequenos e esquecem o quanto deveriam estar unidos no essencial, que é 
Jesus. 
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A Bíblia nos diz que Isabel, a mãe de João Batista já estava de idade avançada 
e não podia ter filhos. Portanto, o nascimento de João Batista é motivo de muita 
alegria e visto como um ato de misericórdia e de bondade de Deus na vida de Isabel. 
João foi marcado de forma especial no seu nascimento, mas precisou se preparar 
bem para dar conta da sua missão de preparar os caminhos do Senhor. Apesar de 
toda a grandiosidade do anúncio do seu nascimento, João soube se colocar como 
instrumento de Deus para exercer com responsabilidade a sua missão. 

Neste Ano dos leigos e leigas somos todos convidados a sermos anunciadores 
de Jesus sendo sinais de vida e de esperança em nossa sociedade e na Igreja.  Pe-
çamos a Nossa Senhora, a mãe das vocações, que interceda junto ao seu Filho, o 
Vocacionado do Pai, para que tenhamos mais pessoas disponíveis para o serviço do 
Reino de Deus. 

Neste dia Nacional do migrante temos o desafio de nos tornarmos cada vez 
mais acolhedores conforme nos pede o papa Francisco “Acolher, proteger, promo-
ver e integrar os migrantes e refugiados”. Todos somos migrantes nesta terra. Que 
possamos juntos peregrinar com fé e esperança à Casa do Pai respondendo com ge-
nerosidade ao convite de sermos sal da terra e luz do mundo. Que Deus vos abençoe!                                            

Dom José Gislon - Bispo Diocesano

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. A Deus que sempre vem ao nosso encontro para nos libertar e salvar, apresente-

mos nossas preces filiais.
A. Escutai-nos, Senhor, e iluminai nossos caminhos. 
L. 1. Para que todas as crianças sejam acolhidas com alegria e tenham condições de 

vida saudável, nós vos pedimos: 
2. Para que a devoção popular a São João Batista seja acompanhada por uma vida 

de fidelidade a vós como a dele, nós vos pedimos:
3. Para fazermos brilhar a luz de vossa Palavra em todas as realidades sociais, nós 

vos pedimos:
4. Para que as festas motivadas por São João Batista e outros santos populares favo-

reçam o louvor a vós e a comunhão fraterna, nós vos pedimos:
5. Para que, como pede o Papa, os migrantes sejam acolhidos, protegidos, promovi-

dos e integrados nas comunidades a que se dirigem, nós vos pedimos: 
6. ....
D. No Ano Nacional do Laicato, rezemos: Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito 

Santo,
A. Nós vos agradecemos pelos dons, vocações, ministérios e serviços vividos 
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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.: Lembrando os donativos das pessoas para as festas populares de São João, 

apresentemos a Deus as expectativas dos migrantes em busca de acolhimento e de 
condições de vida.

A. (Nº 208) 1. O nosso Deus com amor....
D. Ó Deus, acorremos a vós com os nossos dons, celebrando com a devida 

honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salva-
dor do mundo, e o mostrou presente no meio do povo. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus nosso Pai, é nosso dever, mas também nossa alegria bendizer-vos 

a exemplo de Zacarias que vos louvou pelo nascimento de João Batista que en-
viastes para preparar os caminhos do vosso Filho, nosso Salvado, que Ele próprio 
consagrou como o maior entre os nascidos de mulher.

A. Glória a Vós, Senhor, a vós nosso louvor.
D. Vós destes a João Batista alegrar-se com a presença de nosso Salvador quando 

ainda estava no seio da Virgem Maria. Quando nasceu, trouxe grande alegria a 
todo povo que se perguntava o que seria daquele menino.

A. Glória a Vós, Senhor, a vós nosso louvor.
A. Destes a João Batista o privilégio de mostrar vosso Filho como o Cordeiro de 

Deus que os profetas anunciaram. A ele também concedestes batizar o autor do 
novo Batismo nas águas do Jordão.

A. Glória a Vós, Senhor, a vós nosso louvor.
D. D. Nós vos somos imensamente gratos porque nos reunistes em vosso Filho 
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Jesus pelo dom da fé em vossa Igreja. Que ela seja sempre servidora, missionária 
e solidária, com o Papa N. , nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) e todos os agentes 
de pastoral.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Participando da vida da Igreja, vos bendizemos pela intercessão e modelo de vida 

de Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo e todos os santos.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Bendizendo-vos por vossa infinita misericórdia, vos recomendamos todos os fa-

lecidos de nossas famílias e comunidades. Que vivam para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Chegue a vós esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre o altar....) Louvemos a 

Deus e roguemos com as mesmas palavras de Cristo: Pai nosso...
D. Jesus nos oferece um ensinamento novo e nos dá o Pão do Céu para vivermos o 

que nos ensina. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: O Cordeiro de Deus que João Batista indicou para os seus discípulos se dá a 

nós no altar como alimento para vivermos nossa missão.  
A. (Nº 283) 1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor....
D. OREMOS! Restaurados, ó Deus, com o Pão da Vida, concedei que a 

vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reco-
nheça no Cristo, por ele anunciado, Aquele que nos faz renascer. 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, vocações sacerdotais, religio-
sas e leigas, Dia Nacional do Migrante....doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos - Compromisso/envio)
Anim.: João Batista, cujo nascimento celebramos, viveu com fidelidade e humilda-

de a sua missão. Façamos como ele, com atenção especial aos migrantes.
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre 

ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
D. O Senhor esteja convosco.
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A. Ele está no meio de nós.
D. Que nos mostre a sua face, nos dê a sua paz e nos abençoe Deus benigno e fonte 

de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. A alegria do Senhor vos mantenha ardorosos e fiéis na missão; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Ref.: (542) A voz de Deus chegou a nós:/ João Batista, o precursor! / Em sua 
vida preparou / o bom caminho do Senhor.

1. Andava pelas estradas, pregando a conversão. /:Sonhava com um mundo 
novo, sem injustiça e sem divisão.:/

2. A pele de animais usava para vestir. /:O gosto do mel silvestre desde menino 
pôde sentir.:/

3. Brigava pela justiça sem nunca desanimar. /:“A planta que não der fruto será 
cortada, se queimará!”:/

4. Vivia com humildade, o Cristo veio anunciar. /:“Nem mesmo suas sandálias 
tinha coragem de desatar.”:/

5. O Cristo foi batizado nas águas do rio Jordão. /:As mãos de João Batista 
abençoaram o salvador.:/ 

Leituras da Semana:
dia 25, 2ª-feira. 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5; dia 26, 3ªf, 2Rs 

19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14; dia 27, 4ªf, 2Rs 22,8-13;23,1-
3; Sl 118(119); Mt 7,15-20; dia 28, 5ªf, 2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt 7,21-29; dia 
29, 6ªf, 2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4; dia 30, sáb.: At 3,1-10; Sl 18(19); Jo 
21,15-19; dia 1º, dom., 13º TC-B, solenidade de S. Pedro e S. Paulo: At 12,1-11; 
Sl 33(34);2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 (Tu és Pedro).

Lembretes:
- Terça-feira, 09h, reunião dos bispos, coord. de pastoral, representantes dos presb. 

e leigos da Prov. Ecl. de Passo Fundo, no Centro Dioc. de Erexim, tendo como 
um dos assuntos a Iniciação à Vida Cristã; reunião da assessoria reg. do serviço de 
evang. da juv. na sede do Secr. Reg. da CNBB.

- Quarta-feira, às 14h, visita past. com encontro das lideranças na Par. N. Sra. do 
Rosário, Barão de Cotegipe.

- Sábado, 08h30min, reunião do Cons. Dioc. de Past., no Seminário de Fátima.
- Domingo – solenidade de S. Pedro e S. Paulo, dia do Papa, coleta “Óbolo de São 

Pedro”, em favor das obras de caridade do Papa; às 10h, missa festiva na igr. S. 
Pedro, Erechim, em comemoração dos 60 anos da Paróquia.
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Leituras da Semana:
dia 25, 2ª-feira. 2Rs 17,5-8.13-15ª.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5; dia 26, 3ªf, 2Rs 

19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14; dia 27, 4ªf, 2Rs 22,8-13;23,1-
3; Sl 118(119); Mt 7,15-20; dia 28, 5ªf, 2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt 7,21-29; dia 
29, 6ªf, 2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4; dia 30, sáb. At 3,1-10; Sl 18(19); Jo 
21,15-19; dia 1º, dom., 13º TC-B, solenidade de S. Pedro e S. Paulo: At 12,1-11; 
Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 (Tu és Pedro).

Dia do Papa – “Óbolo de São Pedro”:
Na solenidade de São Pedro e São Paulo, em muitos lugares, dia 29 de junho, no 

Brasil no domingo seguinte, celebra-se o Dia do Papa “com pregações e orações 
que traduzam amor, veneração, respeito e obediência ao Vigário de Cristo na terra, 
Cabeça da Santa Igreja universal, e com piedosas e generosas ofertas para o Óbo-
lo de São Pedro”, que o Papa destina a gestos de solidariedade em necessidades 
especiais.

Sobre João Batista (Papa Bento XVI, 29/8/2012)
O nascimento de João Batista é marcado pela oração: o cântico de louvor, de alegria 

e de ação de graças, que Zacarias eleva ao Senhor, o Benedictus, exalta a ação de 
Deus na história e mostra profeticamente a missão do seu filho João: preceder o 
Filho de Deus feito carne a fim de preparar os seus caminhos (cf. Lc 1,67-79). 
Toda a existência do Precursor de Jesus é alimentada por um relacionamento com 
Deus, especialmente no tempo transcorrido no deserto (cf. Lc 1,80).

João Batista inicia a sua pregação com o claro convite a preparar o caminho para 
acolher o Senhor, através de uma mudança radical do coração (cf. Lc 3, 4). Não 
se limita, porém, a pregar a penitência e a conversão. Reconhecendo Jesus como 
o “Cordeiro de Deus” que veio tirar o pecado do mundo (Jo 1, 29), ele tem a 
profunda humildade de mostrar em Jesus o verdadeiro Enviado de Deus, afastan-
do-se para que Cristo cresça e seja ouvido e seguido. O Batista testemunha com 
o sangue a sua fidelidade aos mandamentos de Deus, sem ceder nem retroceder, 
cumprindo até o fim a sua missão.

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br 

Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.



O segundo verbo, proteger, conjuga-se numa ampla série de ações em defesa 
dos direitos e da dignidade dos migrantes e refugiados, independentemente da 
sua situação migratória.[7] Esta proteção começa na própria pátria, consistindo 
na oferta de informações certas e verificadas antes da partida e na sua salvaguarda 
das práticas de recrutamento ilegal.[8] Tal proteção deveria continuar, na medida 
do possível, na terra de imigração, assegurando aos migrantes uma assistência 
consular adequada, o direito de manter sempre consigo os documentos de 
identidade pessoal, um acesso equitativo à justiça, a possibilidade de abrir 
contas bancárias pessoais e a garantia duma subsistência vital mínima. Se as 
capacidades e competências dos migrantes, requerentes de asilo e refugiados 
forem devidamente reconhecidas e valorizadas, constituem verdadeiramente 
uma mais-valia para as comunidades que os recebem.[9] Por isso, espero que, 
no respeito da sua dignidade, lhes seja concedida a liberdade de movimento 
no país de acolhimento, a possibilidade de trabalhar e o acesso aos meios de 
telecomunicação. Para as pessoas que decidam regressar ao seu país, sublinho 
a conveniência de desenvolver programas de reintegração laboral e social. A 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança oferece uma base jurídica 
universal para a proteção dos menores migrantes. É necessário evitar-lhes qualquer 
forma de detenção por motivo da sua situação migratória, ao mesmo tempo que 
lhes deve ser assegurado o acesso regular à instrução primária e secundária. 
Da mesma forma, é preciso garantir-lhes a permanência regular ao chegarem à 
maioridade e a possibilidade de continuarem os seus estudos. Para os menores 
não acompanhados ou separados da sua família, é importante prever programas 
de custódia temporária ou acolhimento.[10] No respeito pelo direito universal a 
uma nacionalidade, esta deve ser reconhecida e devidamente certificada a todos 
os meninos e meninas no momento do seu nascimento. A situação de apátrida, 
em que às vezes acabam por se encontrar migrantes e refugiados, pode ser 
facilmente evitada através duma «legislação sobre a cidadania que esteja em 
conformidade com os princípios fundamentais do direito internacional».[11] 
A situação migratória não deveria limitar o acesso aos sistemas de assistência 
sanitária nacional e de previdência social, nem à transferência das respetivas 
contribuições em caso de repatriamento.

Promover significa, essencialmente, empenhar-se por que todos os 
migrantes e refugiados, bem como as comunidades que os acolhem, tenham 
condições para se realizar como pessoas em todas as dimensões que compõem a 
humanidade querida pelo Criador.[12] Dentre tais dimensões, seja reconhecido 
o justo valor à dimensão religiosa, garantindo a todos os estrangeiros presentes 
no território a liberdade de profissão e prática da religião. Muitos migrantes e 
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refugiados possuem competências que devem ser devidamente certificadas e 
avaliadas. Visto «o trabalho humano, pela sua natureza, estar destinado a unir os 
povos»,[13] encorajo a que se faça tudo o possível para se promover a integração 
socio-laboral dos migrantes e refugiados, garantindo a todos – incluindo os 
requerentes de asilo – a possibilidade de trabalhar, percursos de formação 
linguística e de cidadania ativa e uma informação adequada nas suas línguas 
originais. No caso de menores migrantes, o seu envolvimento em atividades 
laborais precisa de ser regulamentado de modo a que se evitem abusos e ameaças 
ao seu crescimento normal. Em 2006, Bento XVI sublinhava como a família, no 
contexto migratório, é «lugar e recurso da cultura da vida e fator de integração 
de valores».[14] A sua integridade deve ser sempre promovida, favorecendo 
a reunificação familiar – incluindo avós, irmãos e netos – sem nunca o fazer 
depender de requisitos económicos. No caso de migrantes, requerentes de asilo e 
refugiados portadores de deficiência, deve ser assegurada maior atenção e apoio. 
Embora considerando dignos de louvor os esforços feitos até agora por muitos 
países em termos de cooperação internacional e assistência humanitária, espero 
que, na distribuição das respetivas ajudas, se considerem as necessidades (como, 
por exemplo, de assistência médica e social e de educação) dos países em vias 
de desenvolvimento que acolhem fluxos enormes de refugiados e migrantes e de 
igual modo se incluam, entre os beneficiários, as comunidades locais em situação 
de privação material e vulnerabilidade.[15]

O último verbo, integrar, situa-se no plano das oportunidades de 
enriquecimento intercultural geradas pela presença de migrantes e refugiados. 
A integração não é «uma assimilação, que leva a suprimir ou a esquecer a 
própria identidade cultural. O contacto com o outro leva sobretudo a descobrir 
o seu “segredo”, a abrir-se para ele, a fim de acolher os seus aspetos válidos 
e contribuir assim para um maior conhecimento de cada um. Trata-se de um 
processo prolongado que tem em vista formar sociedades e culturas, tornando-as 
cada vez mais um reflexo das dádivas multiformes de Deus aos homens».[16] 
Este processo pode ser acelerado pela oferta de cidadania, independentemente 
de requisitos económicos e linguísticos, e por percursos de regularização 
extraordinária para migrantes que possuam uma longa permanência no país. 
Insisto mais uma vez na necessidade de favorecer em todos os sentidos a cultura do 
encontro, multiplicando as oportunidades de intercâmbio cultural, documentando 
e difundindo as «boas práticas» de integração e desenvolvendo programas 
tendentes a preparar as comunidades locais para os processos de integração. 
Tenho a peito sublinhar o caso especial dos estrangeiros forçados a deixar o país 
de imigração por causa de crises humanitárias. Estas pessoas necessitam que 
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lhes seja assegurada uma assistência adequada para o repatriamento e programas 
de reintegração laboral na sua pátria.

De acordo com a sua tradição pastoral, a Igreja está disponível para se 
comprometer, em primeira pessoa, na realização de todas as iniciativas propostas 
acima, mas, para se obter os resultados esperados, é indispensável a contribuição 
da comunidade política e da sociedade civil, cada qual segundo as próprias 
responsabilidades.

Durante a Cimeira das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque em 19 de 
setembro de 2016, os líderes mundiais expressaram claramente a vontade de se 
empenhar a favor dos migrantes e refugiados para salvar as suas vidas e proteger 
os seus direitos, compartilhando tal responsabilidade a nível global. Com este 
objetivo, os Estados comprometeram-se a redigir e aprovar até ao final de 2018 
dois acordos globais (Global Compacts), um dedicado aos refugiados e outro 
referente aos migrantes.

 Queridos irmãos e irmãs, à 
luz destes processos já iniciados, 
os próximos meses constituem uma 
oportunidade privilegiada para 
apresentar e apoiar as ações concretas 
nas quais quis conjugar os quatro 
verbos. Por isso, convido-vos a 
aproveitar as várias ocasiões possíveis 

para partilhar esta mensagem com todos os atores políticos e sociais envolvidos 
– ou interessados em participar – no processo que levará à aprovação dos dois 
acordos globais.

Neste dia 15 de agosto, celebramos a solenidade da Assunção de Maria 
Santíssima ao Céu. A Mãe de Deus experimentou pessoalmente a dureza do 
exílio (cf. Mt 2, 13-15), acompanhou amorosamente o caminho do Filho até ao 
Calvário e agora partilha eternamente da sua glória. À sua materna intercessão 
confiamos as esperanças de todos os migrantes e refugiados do mundo e as 
aspirações das comunidades que os acolhem, para que todos, no cumprimento do 
supremo mandamento divino, aprendamos a amar o outro, o estrangeiro, como 
a nós mesmos.

Vaticano, 15 de agosto de 2017
Solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria
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A Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco

Os desafios de ser santos no mundo 
atual. Em sua Exortação Apostólica ‘Gaudete et 
Exsultate’, o Papa dá indicações sobre como viver 
a santidade - um chamado que é para todos - em 
um mundo que apresenta tantos desafios à fé. Mas 
Francisco começa o documento, falando sobre o 
espírito de alegria.
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Nós nos tornamos santos vivendo as bem-aventuranças, o caminho 
principal porque “contra a corrente” em relação à direção do mundo. O chamado 
à santidade é para todos, porque a Igreja sempre ensinou que é um chamado 
universal e possível a qualquer um, como demonstrado pelos muitos santos “da 
porta ao lado”.

A vida de santidade está assim intimamente ligada à vida de misericórdia, “a 
chave para o céu”. Portanto, santo é aquele que sabe comover-se e mover-se para 
ajudar os miseráveis e curar as misérias. Quem se esquiva das “elucubrações” 
de velhas heresias sempre atuais e quem, entre outras coisas, em um mundo 
“acelerado” e agressivo “é capaz de viver com alegria e senso de humor.”

Não é um “tratado”, mas um convite
 É precisamente o espírito de alegria que o Papa Francisco escolhe colocar 

na abertura de sua última Exortação Apostólica.
O título “Gaudete et Exsultate”, “Alegrai-vos e exultai,” repete as palavras 

que Jesus dirige “aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele”.
Nos cinco capítulos e 44 páginas do documento, o Papa segue a linha de 

seu magistério mais profundo, a Igreja próxima à “carne de Cristo sofredor.”
Os 177 parágrafos não são – adverte - “um tratado sobre a santidade, com 

muitas definições e distinções”, mas uma maneira de “fazer ressoar mais uma vez o 
chamado à santidade”, indicando “os seus riscos, desafios e oportunidades” (n. 2).

A Santidade em pequenos gestos de cada dia
 Antes de mostrar o que fazer para se tornar santos, o Papa Francisco se detém 

no primeiro capítulo sobre o “chamado à santidade” e reafirma: há um caminho 
de perfeição para cada um e não faz sentido desencorajar-se contemplando 
“modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis” ou procurando “imitar algo 
que não foi pensado para ele”. (n. 11).

“Os santos, que já chegaram à presença de Deus” nos “protegem, amparam 
e acompanham” (n. 4), afirma o Papa. Mas, acrescenta, a santidade a que Deus 
nos chama, irá crescendo com “pequenos gestos” (n. 16) cotidianos, tantas vezes 
testemunhados por “aqueles que vivem próximos de nós”, a “classe média de 
santidade” (n. 7).

Razão como um Deus
 No segundo capítulo, o Papa contesta aqueles que define como “dois 

inimigos sutis da santidade”, já várias vezes objeto de reflexão, entre outros, nas 
missas na Santa Marta, na Evangelii gaudium, bem como no recente documento 
da Doutrina da Fé, Placuit Deo.

Trata-se de “gnosticismo” e “pelagianismo”, duas heresias que surgiram 
nos primeiros séculos do cristianismo, mas continuam a ser de alarmante 



atualidade (n.35).
O gnosticismo – observa - é uma autocelebração de “uma mente sem 

encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada 
numa enciclopédia de abstrações”.

Para o Papa, trata-se de uma “vaidosa superficialidade”, que pretende 
“reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura que procura dominar 
tudo”. E ao desencarnar o mistério, preferem - como disse em uma missa na 
Santa Marta - “um Deus sem Cristo, um Cristo sem Igreja, uma Igreja sem povo” 
(nn. 37-39).

Adoradores da vontade
 O neo-pelagianismo é, segundo Francisco, outro erro gerado pelo 

gnosticismo. A ser objeto de adoração aqui não é mais a mente humana, mas o 
“esforço pessoal”, uma vontade sem humildade que “sente-se superior aos outros 
por cumprir determinadas normas” ou por ser fiel “a um certo estilo católico” 
(n. 49).

“A obsessão pela lei”, “o fascínio de exibir conquistas sociais e políticas”, 
ou “a ostentação no cuidado da liturgia, da doutrina e do prestígio da Igreja” são 
para o Papa, entre outros, alguns traços típicos de cristãos que “não se deixam 
guiar pelo Espírito no caminho do amor” (n. 57).

Francisco, por outro lado, lembra que é sempre o dom da graça que 
ultrapassa “as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana” (n. 
54). Às vezes, constata, “complicamos o Evangelho e tornamo-nos escravos de 
um esquema” (Nº 59).

Oito caminhos de santidade
 Além de todas as “teorias sobre o que é santidade”, existem as Bem-

aventuranças. Francisco coloca-as no centro do terceiro capítulo, afirmando que 
com este discurso Jesus “explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo” 
(n. 63).

O Papa as repassa uma a uma. Da pobreza de coração - que também 
significa austeridade da vida (n. 70) - ao reagir “com humilde mansidão” em um 
mundo onde se combate em todos os lugares (n. 74).

Da “coragem” de deixar-se “traspassar” pela dor dos outros e ter 
“compaixão” por eles - enquanto” o mundano ignora, olha para o lado” (nn 75-
76.) 

“A realidade mostra-nos como é fácil entrar nas súcias da  corrupção, fazer 
parte desta política diária do “dou para que me deem”, onde tudo é negócio. E 
quantos sofrem por causa das injustiças, quantos ficam assistindo, impotentes, 
como outros se revezam para repartir o bolo da vida” (nn. 78-79).

Do “olhar e agir com misericórdia”, o que significa ajudar os outros “e até 
mesmo perdoar” (nn. 81-82), “manter o coração limpo de tudo o que mancha o 



amor” por Deus e o próximo, isto é santidade. (n.86).
E finalmente, do “semear a paz” e “amizade social” com “serenidade, 

criatividade, sensibilidade e destreza” - conscientes da dificuldade de lançar 
pontes entre pessoas diferentes (nn. 88-89) – ao aceitar também as perseguições, 
porque hoje a coerência às Bem-aventuranças “pode ser mal vista, suspeita, 
ridicularizada” e, no entanto, não se pode esperar, para viver o Evangelho, que 
tudo à nossa volta seja favorável” (n. 91).

A grande regra do 
comportamento

 Uma dessas bem-
aventuranças, “Bem-aventurados 
os misericordiosos”, contém 
para Francisco “a grande regra 
de comportamento” dos cristãos, 
aquela descrita por Mateus no 
capítulo 25 do “Juízo Final”.

Esta página, reitera, 
demonstra que “ser santo não significa revirar os olhos num suposto êxtase” (n. 
96), mas viver Deus por meio do amor aos últimos.

Infelizmente, observa o Papa, existem ideologias que “mutilam o 
Evangelho”. Por um lado, cristãos sem um relacionamento com Deus, que 
transformam o cristianismo “numa espécie de ONG, privando-o daquela 
espiritualidade irradiante” vivida por São Francisco de Assis, São Vicente de 
Paulo, Santa Teresa de Calcutá (nº 100).

Por outro, aqueles que “suspeitam do compromisso social dos outros”, 
considerando-o como se fosse algo de superficial, mundano, secularizado, 
imanentista, “comunista ou populista”, ou “o relativizam” em nome de uma 
determinada ética.

Aqui o Papa reafirma que “a defesa do inocente nascituro, por exemplo, 
deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade 
da vida humana, sempre sagrada” (n. 101).

Mesmo a acolhida dos migrantes - que alguns católicos,  observa, gostariam 
que fosse menos importante do que a bioética - é um dever de todo cristão, 
porque em todo estrangeiro existe Cristo, e “não se trata da invenção de um 
Papa, nem de um delírio passageiro” (n. 103).

“Gastar-se” nas obras de misericórdia
 Assim, observou que “gozar a vida” como nos convida a fazer o 

“consumismo hedonista”, é o oposto do desejar dar glórias a Deus, que pede 
para nos “gastarmos” nas obras de misericórdia (nn. 107-108).

No quarto capítulo, Francisco repassa as características “indispensáveis” 



para entender o estilo 
de vida da santidade: 
“ p e r s e v e r a n ç a , 
paciência e 
mansidão”, “alegria 
e senso de humor”, 
“audácia e fervor”.

O caminho 
da santidade vivido 

como caminho “em comunidade” e “em constante oração”, que chega à 
“contemplação”, não entendida como “evasão que nega o mundo que nos rodeia” 
(nn. 110-152).

Luta vigilante e inteligente
 E porque, prossegue, a vida cristã é uma luta “constante” contra a 

“mentalidade mundana” que “nos engana, atordoa e torna medíocres” (n. 159).
O Papa conclui no quinto capítulo convidando ao “combate” contra 

o “Maligno que, escreve ele, não é “um mito”, mas “um ser pessoal que nos 
atormenta” (n. 160-161).

“Quem não quiser reconhecê-lo, ver-se-á exposto ao fracasso ou à 
mediocridade”. As suas maquinações, indica, devem ser contrastadas com a 
“vigilância”, usando as “armas poderosas” da oração, a adoração eucarística, os 
Sacramentos e com uma vida permeada pela caridade (n. 162).

Importante, continua Francisco, é também o “discernimento”, 
particularmente em uma época “que oferece enormes possibilidades de ação e 
distração” - das viagens, ao tempo livre, ao uso descontrolado da tecnologia - 
“que não deixam espaços vazios onde ressoa a voz de Deus”. Francisco pede 
cuidados especiais para os jovens, muitas vezes “expostos a um constante 
zapping”, em mundos virtuais distantes da realidade (n. 167).

“Não se faz discernimento para descobrir o que mais podemos derivar 
dessa vida, mas para reconhecer como podemos cumprir melhor a missão que 
nos foi confiada no Batismo.” (174)

Fonte: Vatican News
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Deus é jovem
- Dom Adelar Baruffi, Bispo de Cruz Alta

Deus é jovem. Esta afirmação 
pode parecer estranha ou, ao menos, 
não usual. Mas exatamente é este 
o título do recente livro do Papa 
Francisco, lançado no dia 20 de 
março último, fruto de conversas 
com o jornalista italiano Thomas 
Leoncini. A abordagem do tema da 
realidade juvenil é justificada pelo 
fato que estamos vivendo o percurso 
sinodal, quando a Igreja se prepara 

para a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre Os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional, que será realizada no mês de 
outubro próximo. Desde janeiro de 2017 muitas iniciativas estão sendo 
realizadas para preparar este importante evento eclesial. Primeiro, todas 
as dioceses do mundo foram convidadas a responder a um questionário 
sobre a realidade juvenil. Depois, os próprios jovens, católicos ou não, 
tiveram canal aberto para enviar sugestões e observações sobre tudo o 
que diz respeito à sua vida. Recentemente, aconteceram dois encontros 
de aprofundamento da temática, em Roma. O último, nos dias 19 a 24 
de março, reuniu 300 jovens do mundo todo, visto que o Papa quis ouvir 
os próprios jovens, que foram encorajados a falarem com franqueza.

O próprio Santo Padre explica o sentido da expressão “Deus é 
jovem”. “No livro do Apocalipse (21,5), há esta frase: ‘Aquele que está 
sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas’. Portanto, 
Deus é Aquele que sempre renova, porque Ele é sempre novo: Deus é 
jovem! Deus é o Eterno que não tem tempo, mas é capaz de renovar, 
rejuvenescer-se continuamente e rejuvenescer tudo. As características 



mais peculiares dos jovens também são Suas. Ele é jovem porque ‘faz 
todas as coisas novas’ e ama a novidade; porque se encanta e ama o 
êxtase; porque sabe sonhar e deseja os nossos sonhos; porque é forte e 
entusiasmado; porque constrói relacionamentos e nos pede para fazer o 
mesmo, é social” (Deus é jovem, p. 67). 

Nesta lógica, o Santo Padre compreende a própria Igreja 
sempre jovem, renovada, atualizada. “O coração da Igreja é jovem 
precisamente porque o Evangelho é como uma linfa vital que a regenera 
continuamente.” (Francisco, 19 de março de 2018). Voltar sempre a 
Jesus Cristo e ao Evangelho é garantia da perene jovialidade de nossa 
fé cristã. A Igreja propõe aos jovens o encontro com Jesus Cristo. 
Neste encontro, percebe que suas buscas, suas perguntas, esperanças e 
projetos encontram eco na pessoa e no ensinamento de Cristo. Então, 
ao encontrar a Cristo, encontra-se a si mesmo e abre a vida para novos 
e promissores horizontes, um projeto de vida que ajude a viver alegria 
de passar pelo mundo fazendo o bem. O próprio Jesus mostra aos 
jovens um “Pai que sempre olha para eles com um olhar benevolente e 
misericordioso, um Pai que não compete com eles” (p. 124).

O livro aborda com realismo os desafios que a juventude encontra 
hoje: o diálogo entre jovens e idosos; os medos; a falta de esperança 
e perspectiva; a incapacidade de sentir culpa; as drogas; o suicídio; 
a cultura do descartável; a questão climática e o descarte dos mais 
frágeis; a violência e as armas; a supervalorização dos animais de 
estimação; a corrupção; a rigidez mental e dificuldade de diálogo. As 
palavras são sempre de incentivo, convidando os jovens a viverem a 
alegria e a coragem de sonhar, de ousar. “Vejo um rapaz ou uma garota 
que procura seu próprio caminho, que deseja voar com seus pés, que 
olha para o mundo e contempla o horizonte com os olhos cheios de 
esperança, repletos de futuro e até de ilusões” (p. 20), diz o Papa ao 
descrever como vê um jovem. Propõe que jovens e idosos dialoguem, 
pois nossa sociedade tende a descartar a ambos. (A Livraria Diocesana 
já vendeu mais de 50 exemplares deste livro e têm ainda à disposição).




