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DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES 
NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL  POR OCASIÃO DO              

3º ANIVERSÁRIO DA ENCÍCLICA “LAUDATO SI’”
Sala Clementina, 6 de julho de 2018
Senhores Cardeais
Eminência Diletos irmãos e irmãs
Ilustres Senhores e Senhoras!
Dou as minhas boas-vindas a todos vós, por ocasião da Conferência 

Internacional convocada no terceiro aniversário da publicação da Carta Encíclica 
Laudato si’ sobre o cuidado da casa comum. Gostaria de saudar de maneira especial 
Sua Eminência, o Arcebispo Zizioulas, porque foi ele com o Cardeal Turkson que, 
juntos, apresentaram a Encíclica há três anos. Obrigado por vos terdes reunido para 
«escutar com o coração» o clamor cada vez mais angustiado da terra e dos seus 
pobres em busca de ajuda e responsabilidades, e para dar testemunho da grande 
urgência de acolher o apelo da Encíclica a uma mudança, a uma conversão ecológica. 
O vosso é um testemunho a favor do compromisso inadiável a agir concretamente 
para salvar a Terra e a vida sobre ela, a começar pelo pressuposto que «tudo está 
ligado», conceito-guia da Encíclica, na base da ecologia integral.

Também nesta perspetiva podemos ler a chamada que Francisco de Assis 
recebeu do Senhor na igrejinha de São Damião: «Vai e repara a minha casa que, 
como vês, está em ruínas». Hoje, inclusive a «casa comum», que é o nosso planeta, 
tem urgente necessidade de ser reparado e garantido para um futuro sustentável.

Nas últimas décadas, a comunidade científica elaborou neste sentido avaliações 
cada vez mais exatas. «O ritmo de consumo, desperdício e alteração do meio 
ambiente superou de tal maneira as possibilidades do planeta, que o estilo de vida 
atual — por ser insustentável — só pode desembocar em catástrofes, como aliás já 
está a acontecer periodicamente em várias regiões» (Enc. Laudato si’, 161). Existe 
o perigo real de deixar às gerações vindouras escombros, desertos e imundície.

Portanto, faço votos a fim de que esta preocupação pela condição da nossa 
casa comum se traduza numa ação orgânica e concertada de ecologia integral. Com 
efeito, «a atenuação dos efeitos do desequilíbrio atual depende do que fizermos 
agora» (ibidem). A humanidade dispõe dos conhecimentos e dos meios para 
colaborar em vista desta finalidade e, com responsabilidade, «cultivar e conservar» 
a Terra de maneira responsável. A este propósito, é significativo que o vosso debate 
se refira também a alguns acontecimentos-chave do corrente ano.

A Cimeira Cop24 sobre o clima, programada para Katowice (Polónia) em 
dezembro próximo, pode ser um marco miliário no caminho traçado pelo Acordo de 
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Paris de 2015. Todos sabemos que há muito a fazer para a atuação daquele Acordo. 
Todos os governos deveriam esforçar-se para honrar os compromissos assumidos em 
Paris, a fim de evitar as piores consequências da crise climática. «A redução de gases 
com efeito de estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade, sobretudo dos 
países mais poderosos e mais poluidores» (ibid., n. 169). Não podemos permitir-nos 
perder tempo neste processo.

Para além dos Estados, são interpelados outros protagonistas: autoridades 
locais, grupos da sociedade civil, instituições económicas e religiosas podem 
favorecer a cultura e a praxe ecológica integral. Faço votos para que eventos como, 
por exemplo, o Summit sobre a ação global para o clima, programado de 12 a 14 de 
setembro em São Francisco, ofereçam respostas adequadas, com o apoio de grupos de 
pressão de cidadãos em todas as partes do mundo. Como afirmamos juntamente com 
Sua Santidade o Patriarca Ecuménico Bartolomeu, «não poderá haver uma solução 
genuína e duradoura para o desafio da crise ecológica e das mudanças climáticas, 
sem uma resposta concertada e coletiva, sem uma responsabilidade compartilhada e 
capaz de prestar contas do seu agir, sem dar prioridade à solidariedade e ao serviço» 
(Mensagem Conjunta para o Dia Mundial de Oração pela Criação, 1 de setembro 
de 2017).

Também as instituições financeiras têm um papel importante a desempenhar, 
quer como parte do problema quer como da sua solução. É necessária uma mudança 
do paradigma financeiro, para promover o desenvolvimento humano integral. As 
organizações internacionais, como por exemplo o Fundo Monetário Internacional 
e o Banco Mundial, podem favorecer reformas eficazes para um desenvolvimento 
mais inclusivo e sustentável. A esperança é de que «as finanças [...] voltem a ser um 
instrumento que tenha em vista a melhor produção de riqueza e o desenvolvimento» 
(Bento XVI, Enc. Caritas in veritate, 65), assim como o cuidado do meio ambiente.

Todas estas ações pressupõem uma transformação a um nível mais profundo, 
ou seja, uma mudança dos corações, uma mudança das consciências. Como 
pôde dizer São João Paulo II: «É preciso [...] encorajar e promover a conversão 
ecológica» (Catequese, 17 de janeiro de 2001). E nisto as religiões, em particular as 
Igrejas cristãs, têm um papel-chave a desempenhar. O Dia de Oração pela Criação 
e as iniciativas com ele ligadas, promovidas no âmbito da Igreja ortodoxa, vão-se 
propagando nas comunidades cristãs em todas as partes do mundo.

Finalmente, o confronto e o compromisso a favor da nossa casa comum deve 
reservar um espaço de relevo a dois grupos de pessoas que estão na primeira linha 
no desafio ecológico integral e que estarão no centro dos dois próximos Sínodos 
da Igreja católica: os jovens e os povos indígenas, de maneira particular os da 
Amazónia.
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Celebração da Palavra de Deus
22º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 02.09.2018

- A pureza do coração no serviço a Deus
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, 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

 (Ver entronização da Bíblia - Lecionário)
1. RITOS INICIAIS
(nº 122) Toda bíblia é comunicação de um Deus amor, de um 

Deus irmão./ É feliz quem crê na revelação quem tem Deus 
no coração.

Anim.: Com a sabedoria que nos vem da Palavra de Deus, 
especialmente neste mês da Bíblia, ajudados pela permanente 
iniciação à vida cristã, vamos aprendendo seus ensinamentos e a 
viver os mandamentos divinos sem o legalismo frio das minúcias da lei. 

A. (nº 35) Ref. Venha, povo de Deus, celebrar......
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor que sempre encaminha nossos corações para o amor de Deus, para a 

constância da fé e para a comunhão fraterna esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia 
D. (... Mês da Bíblia - A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano / Dia de 

oração pelas vocações e da partilha / 4º Dia de Oração pelo Cuidado da Criação, 
segunda-feira / retiro da Pastoral da Saúde, terça-feira / Dia da Pátria e Grito dos 
Excluídos, sexta-feira  ...)

Pedido de perdão 
D. Em Jesus, o justo que nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 

arrependimento, pedindo que purifique nosso coração das intenções malignas e de 
louvá-lo só com os lábios sem os gestos concretos do amor. (Pausa)

L. Senhor, que conheceis o íntimo de nosso coração, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que não quereis a prática religiosa sem sinceridade interior, tende piedade 

de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que tendes palavras de libertação e de vida eterna, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...
A. Amém. 

Hino de louvor 
(Nº 95) 1. Glória a Deus Trindade que primeiro ...
D. OREMOS. Ó Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos 

corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para 
alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 638-641)
Anim. No início do mês da Bíblia, acolhemos o livro da Palavra divina. Pela 

sabedoria que nos oferece, poderemos servir a Deus na observância sincera de 
seus mandamentos e não no seguimento legalista deles e em práticas de piedade 
sem amor e justiça. 

A. Tua Palavra é lâmpada para meus pés, Senhor,/: lâmpada para meus pés, 
Senhor, luz para meu caminho:/ (ir repetindo...)

1ª Leitura: Dt 4, 1-2.6-8 
L. Leitura do Livro do Deuteronômio. 
Moisés falou ao povo, dizendo: “Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu 

vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra 
prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis, à 
palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que 
vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles 
está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas 
as leis, digam: ‘Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação!’ Pois, 
qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso 
Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis 
e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos?” - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 14(15)
S. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará?
A. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará?
S. 1. - É aquele que caminha sem pecado* e pratica a justiça fielmente; - que pensa 



- 7 -

a verdade no seu íntimo* e não solta em calúnias sua língua.
2. - Que em nada prejudica o seu irmão,* nem cobre de insultos seu vizinho; - que 

não dá valor algum ao homem ímpio,* mas honra os que respeitam o Senhor.
3. - Não empresta o seu dinheiro com usura,* nem se deixa subornar contra o 

inocente. - Jamais vacilará quem vive assim.* Jamais vacilará quem vive assim.

2ª Leitura: Tg 1,17-18.21b-22.27  
L. Leitura da Carta de São Tiago.
Irmãos bem-amados:
Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do alto; descem do Pai das luzes, 

no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos 
gerou, pela Palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas 
criaturas. Recebei com humildade a Palavra que em vós foi implantada, e que 
é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da Palavra e não 
meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e 
sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas 
tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 7,1-8.14-15.21-23 
A. Aleluia....
S. Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da 

verdade, nós, a primícias de seu gesto criador. 
A. Aleluia....
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor! 
D. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da Lei vieram de Jerusalém e se 

reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam 
o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus 
e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição 
recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E 
seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de 
lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da Lei perguntaram 
então a Jesus: “Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas 
comem o pão sem lavar as mãos?” Jesus respondeu: “Bem profetizou Isaías a vosso 
respeito, hipócritas, como está escrito: ‘Este povo me honra com os lábios, mas 
seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as 
doutrinas que ensinam são preceitos humanos’. Vós abandonais o mandamento de 
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Deus para seguir a tradição dos homens”.  Em seguida, Jesus chamou a multidão 
para perto de si e disse: “Escutai, todos, e compreendei: o que torna impuro o 
homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é 
de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, 
assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, 
inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e 
são elas que tornam impuro o homem”.  - Palavra da Salvação.  

A. Glória a vós, Senhor!

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Iniciamos um novo mês, setembro, conhecido como o mês da Bíblia. É a 

Palavra de Deus que ilumina nosso agir, que dá sentido ao nosso viver. É importante 
termos uma Bíblia em casa, é importante lermos a Bíblia, mas mais importante 
ainda é colocarmos em prática o que o Livro Sagrado nos ensina.

A Palavra de Deus, na primeira leitura da liturgia de hoje, nos recomenda a 
seguir as leis de Deus porque elas são sábias. Isto nos faz lembrar o lema deste mês 
da Bíblia: “A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano”. Portanto, seguir a lei 
de Deus traz boas consequências porque é um modo inteligente de viver.

Onde se pratica a justiça e a fraternidade, as pessoas são mais felizes e tem 
mais paz. Isso não é só um prêmio dado por Deus, é um resultado lógico pelo fato 
de viver de modo correto. As leis quando justas, facilitam o bem viver, trazem 
segurança. 

Jesus deixa claro que a essência da religião está no coração. As leis até são 
necessárias, mas há algo maior: o ser humano. E a maior de todas as leis é o amor. 
Somente a vivência do amor poderá confirmar o valor e a garantia da dignidade da 
vida. Jesus questiona os excessos em relação às leis e a pouca preocupação com o 
que existe de mais profundo no ser humano. É no coração, repleto de fé, que a vida 
ganha sentido e direção.

Na vida cristã é inconcebível a escuta descomprometida da Palavra de Deus. 
Podemos dizer que escutamos e entendemos a Palavra de Deus quando a traduzimos 
em ações de caridade, em gestos de solidariedade e em comportamentos éticos de 
justiça.

Jesus assegura-nos que a relação com Deus passa, necessariamente, pela 
atenção ao próximo. Não são suficientes boas práticas religiosas e litúrgicas; é preciso 
ir além. Precisamos cultivar também a liturgia da solidariedade, da fraternidade, da 
misericórdia, celebrada ao longo do caminho da existência. É inútil a escuta da 
Palavra de Deus quando não abre os ouvidos e não dispõe a ações em favor da 
justiça, da paz e de melhores condições de vida.
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Jesus termina seu ensinamento com uma atenção particular aos discípulos, 
que ainda não haviam compreendido profundamente sua mensagem. Jesus afirma 
que as más ações e os vícios são consequências das escolhas humanas; afastam do 
autêntico relacionamento com Deus e com os irmãos.

Para bem seguir a Cristo é necessário ser educado na fé pela Palavra de Deus, 
que dá sentido profundo à nossa vida. Que o bom Deus vos abençoe e vos faça 
praticantes de sua Palavra. Um grande abraço a todos!

Dom José Gislon
Bispo Diocesano

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula da página 14 do livro Ao redor da mesa....)

Oração dos fiéis 
D. Sabendo que a oração agradável a Deus é aquela que brota da sinceridade do 

coração, apresentemos-lhe nossos pedidos, com a disposição de buscar sempre a 
sabedoria de sua Palavra.  

A. Atendei-nos, ó Deus, nossa vida.
L. 1. Ajudai-nos, ó Deus, a buscar sempre a sabedoria de vossa Palavra e a viver 

seus ensinamentos; nós vos pedimos.
2. Concedei-nos, Senhor, viver o cuidado com a criação, presente de vosso amor 

para os seres vivos; nós vos pedimos.
3. Fortalecei, Senhor, os agentes da Pastoral da Saúde, em seu retiro terça-feira, a 

fim de que, renovados por vossa graça, realizem com amor sua missão junto aos 
enfermos; nós vos pedimos. 

4. Inspirai, ó Deus, em todos os cidadãos de nosso Brasil o verdadeiro espírito 
patriótico a fim de construirmos uma nação justa, solidária e sem corrupção; nós 
vos pedimos.

5. ...
D. Com a motivação especial da “Ação evangelizadora “cada comunidade, uma 

vocação”, rezemos como fazem todas as comunidades de nossa Diocese neste 
sábado e domingo:

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.
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3. RITO DE OFERTA 
Procissão e apresentação das oferendas
Anim. Em nosso rito de oferta, apresentemos a Deus as atividades deste mês da 

Bíblia e o esforço do povo por uma sociedade melhor em nossa Pátria.
A. (Nº 229) Ref. Quem disse que não temos nada.....
D. Ó Deus, os dons que vos apresentamos nos tragam sempre a graça da salvação, e 

vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta celebração. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Louvação e prece pela Igreja
D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza 

e majestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada 
momento de nossa vida.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos 

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

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

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

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

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

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

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

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

na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, com amor e confiança, rezemos ao Pai como 

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

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

Anim.: No Pão do Altar, encontramos o sustento para louvarmos a Deus com nossas 
obras de caridade, não só com nossos lábios, sem a pureza do coração.

A. (Nº 307) 1. Se deste pão, Senhor, nos alimentas,/ se...
D. OREMOS. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó 

Deus, que esse alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve 
a vos servir em nossos irmãos e irmãs.  Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do 
mundo – Ano Nacional dos Leigos, mês da bíblia, 4º Dia de Oração pelo Cuidado 
da Criação, segunda-feira / retiro da Pastoral da Saúde, terça-feira / Dia da 
Pátria e Grito dos Excluídos, sexta-feira  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. A cada dia, precisamos ser coerentes com o que celebramos para que nossa 

oração pessoal, familiar e comunitária agrade a Deus.  
A. (Nº 493) Ref. /:Dar as mãos e construir, passo a passo, o caminhar./ O que 

queres tu de mim? Eis-me aqui, ó meu Senhor!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O Senhor vos ilumine e vos guarde; vos faça perseverar nas boas obras; vos 

mostre sempre o caminho da caridade e da paz. Por intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil, vos abençoe Deus benigno e fonte de amor, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, reunião das coord. par. das zeladoras de capelinhas, no Centro 

Dioc..
- Terça-feira, 08h30 às 16h, retiro da Past. da Saúde no Centro de Eventos do Sem. 

de Fátima; 19h30, reunião da Área Past. de Gaurama em Gaurama.
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- Quarta-feira, das 19h às 21h30min visita past. na Par. São Roque, em Itatiba do 
Sul.

- Sexta-feira, Dia da Pátria.
- Sábado, das 8h30min às 17h, no Centro de Past. de Porto Alegre, Assembleia Reg. 

dos Diáconos; às 13h30, no salão da sede par. de Barão de Cotegipe, encontro dos 
ministros da Área Past. de São Valentim. 

- Domingo, 10h, crismas na igreja N. Sra. das Dores, Capo-Erê.

Leituras da semana:
dia 03/9, 2ªf, São Gregório Magno: 1Cor 2,1-5;  Sl 118(119); Lc 4,16-30; dia 04/9, 

3ªf: 1Cor 2,10b-16; Sl 144(145); Lc 4,31-37; dia 05/9, 4ªf: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33); 
Lc 4,38-44; dia 06/9, 5ªf: 1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11; dia 07/9, 6ªf: 1Cor 
4,1-5; Sl 36(37); Lc 5,33-39; dia 08/9, sáb.: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); 
Mt 1,1-16.18-23; dia 09/9, dom.: 23º  do TC-B: Is 35,4-7a; Sl 145(146); Tg 2,1-5; 
Mc 7,31-37 (Cura do surdo-mudo).

Mês da Bíblia 2018
– Propõe estudar e rezar o Livro da Sabedoria, tendo como tema: “Para que 

n’Ele nossos povos tenham vida – Livro da Sabedoria” e o lema: “A Sabedoria 
é um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6a). Foram escolhidos à luz do Doc. 
de Aparecida pela Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, juntamente com 
instituições bíblicas. 

O Livro da Sabedoria, segundo o subsídio das Edições Paulinas para o 
mês, p. 9, contém 19 capítulos que podem ser organizados em 3 grandes partes: 
1ª), a Sabedoria como norma de vida que conserva a pessoa na vivência coerente 
da justiça (1,1-6,21); 2ª), a Sabedoria em si mesma, sua origem e fi nalidade 
(6,22-9,18); 3ª), a Sabedoria atuando na história da salvação (10,1-19-22).

Conforme o mesmo subsídio (p. 6), o autor visa propor algo que traga 
autoconfi ança, devolva o apreço pelas tradições do judaísmo. Para isto, apresenta 
uma teologia da história do seu povo, desde a criação, passando pela experiência 
do êxodo, a caminhada pelo deserto e a passagem pelo Mar Vermelho, relendo-o 
sob o prisma da sabedoria. Traz linda oração para obter a sabedoria que se inspira 
em outros livros da Bíblia (Sb 9,1-18).

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
23º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 09.09.2018

- O encontro com Cristo abre a mente e o coração.  
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, 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

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 9) Ó luz do Senhor, que vens sobre a terra,/ inunda meu 

ser, permanece em nós.
Anim.: Da mesma forma que podemos ter limitações físicas, de 

audição, visão, mobilidade, podemos ter outras carências, de 
atenção às necessidades dos outros, de ardor missionário, de 
resposta pronta aos apelos de Deus. Cristo nos oferece a cura 
de tudo e a sabedoria de Deus, refletida e rezada neste mês da 
Bíblia, nos faz ver tudo como Deus quer e ajuda na prática da justiça.

A. (Nº 36) Como é bom poder falar com Deus ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez os surdos ouvir e os 

mudos falar, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... Mês da Bíblia – A Sabedoria é um espírito amigo do Ser humano / Encontro 

de formação dos padres organizado pela Pastoral Presbiteral, segunda e terça-feira 
/ Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, sexta-feira, Lajeado Paca / ...)

Pedido de perdão 
D. A Bíblia, em cujo mês estamos, nos oferece a Sabedoria como projeto de vida 

fundamentado na fé em Deus. Peçamos-lhe que nos perdoe pelas vezes que não 
vivemos o que ela nos ensina. (pausa) 

L. Senhor, que nos transmitis palavras de vida eterna, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que fazeis bem todas as coisas, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos confiais o anúncio de vossa Palavra, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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D. Deus fonte de toda santidade, ....
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja ...
D. OREMOS. Ó Deus, olhai com bondade, os que redimistes e adotastes como 

filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e 
a herança eterna. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 642-644).
Anim.: Buscando a sabedoria de Deus, amiga do ser humano, de mente, coração e 

ouvidos abertos, poderemos fazer bem tudo o que nos cabe realizar. 

1ª Leitura: Is 35,4-7a

Salmo: Sl 145(146)
S. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida!
A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida!
S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* faz justiça aos que são oprimidos; - ele dá 

alimento aos famintos,* é o Senhor quem liberta os cativos. 
2. - O Senhor abre os olhos aos cegos,* o Senhor faz erguer-se o caído; - o Senhor 

ama aquele que é justo.* É o Senhor quem protege o estrangeiro.
3. - Ele ampara a viúva e o órfão,* mas confunde os caminhos dos maus. - O Senhor 

reinará para sempre,* para sempre e por todos os séculos. 

2ª Leitura: Tg 2,1-5 

Evangelho: Mc 7,31-37 
A. /:Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!:/
L. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do Reino e curava seu povo 

doente de todos os males, sua gente!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________ 
A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, apresenta Jesus curando um cego de 
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nascença. O encontro com Cristo abre não somente os ouvidos mas também a mente 
e o coração. No Evangelho de Marcos o homem surdo-mudo assume um significado 
simbólico: representa todas as pessoas que tem os ouvidos fechados à Palavra de 
Deus. Com seu gesto e sua Palavra, Jesus manifesta que a solidariedade realiza 
maravilhas. Os milagres de Jesus transformam o corpo e alma. Tocado pelo Mestre, 
o surdo-mudo abre seus ouvidos à escuta da Palavra.

O encontro com Jesus transforma radicalmente a vida do surdo-mudo. Jesus 
abre-lhe os ouvidos e solta-lhe a língua, tornando-o capaz de comunicar, de escutar, 
de falar, de entrar em comunhão. Na história deste surdo-mudo, Marcos indica a 
missão de Jesus, que veio para abrir os ouvidos e os corações dos seres humanos, 
quer em relação à Palavra de Deus, quer em relação às pessoas. 

Aparentemente, não é o surdo-mudo que tem a iniciativa de se encontrar com 
Jesus. O surdo-mudo, acomodado a essa vida, não sente grande necessidade de abrir 
as janelas do seu coração para o encontro e para a comunhão com Deus e com os 
irmãos. É preciso que alguém o leve, que o apresente a Jesus, que o empurre para 
essa vida nova de amor e de comunhão. É esse o papel da comunidade cristã. Os 
que já descobriram Jesus, que se deixaram transformar pela sua Palavra, devem dar 
testemunho dessa experiência e desafiar outros irmãos para o encontro libertador 
com Jesus.

É importante perceber que para fazer o milagre, Jesus afasta-se da multidão 
com o doente. Jesus lhe dá uma atenção especial, não quer dar espetáculo. As curas 
que Jesus fazia, além de aliviar e tirar o sofrimento, tinham a finalidade de reforçar 
a fé em sua missão divina.

Se quisermos viver com mais paz, com menos violência, precisamos ser mais 
humanos. A abertura do coração para o irmãos expressa a abertura do coração para 
Deus. E ainda, a abertura do coração para Deus gera, necessariamente, solidariedade 
com o próximo.  Que tenhamos sempre nosso coração aberto para hospedar a Palavra 
de Deus que vem nos traz luz para nosso caminhar. Rezemos e lembremos de todos 
os leigos e leigas e sua missão de ser sal e luz do mundo. Que encontrem sempre na 
Palavra Divina inspiração para seu agir. 

Jesus nos chama atenção pelas vezes, que nós também somos surdos diante 
dos apelos da Palavra de Deus e diante dos mais necessitados que clamam por nossa 
ajuda. Também nos lembra que devemos colocar nossa voz, nossa palavra a serviço 
do Reino de Deus.

Sejamos todos instrumentos nas mãos de Deus, pois Ele quer contar com 
cada um de nós para continuar realizando muitos sinais de vida e de esperança. Que 
o Bom Deus vos proteja e abençoe e continuemos firmes rezando pelas vocações 
dentro do Projeto: “Cada comunidade, uma nova vocação”. Um abraço fraterno de 
vosso bispo!

                                                                                              Dom José Gislon
             Bispo Diocesano de Erexim
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Profissão da fé
(sugere-se a fórmula da página 14 do livro “ao redor da mesa....”

Oração dos fiéis
D. A exemplo das pessoas amigas do surdo e que não falava direito que intercederam 

por ele junto a Jesus, apresentemos a Deus nossas preces comunitárias.  
A. Ouvi-nos, ó Deus, uno e trino. 
L. 1. Concedei-nos, ó Deus, vossa sabedoria para conhecer-vos e amar-vos acima de 

tudo; nós vos pedimos. 
2. Senhor, fazei dar muitos frutos as iniciativas de divulgação e conhecimento da 

Bíblia; nós vos pedimos. 
3. Conservai-nos, ó Deus, sempre solícitos com as pessoas com deficiências, no 

compromisso de garantir sua plena inclusão social; nós vos pedimos. 
4. Ó Deus, fortalecei as entidades que congregam pessoas com deficiências, para 

que não lhes faltem recursos e voluntários em suas atividades; nós vos pedimos.
5. Favorecei, ó Deus, a Pastoral Presbiteral em nossa Diocese e por ela nossos padres 

possam viver sua missão com total dedicação; nós vos pedimos.
6. Sustentai com vossa graça, ó Deus, a catequese de Iniciação à Vida Cristã, a fim 

de que inspire grande amor à vossa Palavra, comprovado na sua prática; nós vos 
pedimos.

7. ...
D. Acolhei nossos pedidos, ó Deus, e mantende nossa mente e nosso coração voltados 

para vossa Palavra, com a graça de colocá-la em prática. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Em nossa oferta, louvemos a Deus pelo cuidado solícito prestado às pessoas 

com deficiências por suas famílias e pelas entidades que as congregam.
A. (Nº 217) Não se deve dizer: nada posso ofertar./: Pois ...
D. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda 

render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa participação nesta celebração 
dominical de vossa Palavra reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo, 
Senhor nosso.

A. Amém. 

Louvação
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque, pela paixão e morte 

de Cruz, fizestes vosso Filho chegar à glória da ressurreição e colocastes à vossa 
direita, mas também porque continua andando conosco, como caminho que nos 
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conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 

as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de 
fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 

nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores 
de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles 
vivam para sempre na vossa glória.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

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

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar...)

D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa 
caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

Anim.: Comungando o Corpo do Senhor, devemos ter os mesmos gestos e as mesmas 
palavras d’Ele com os irmãos e irmãs. Assim, o que realizarmos será bem feito. 

A. (Nº 325) 1. Tu deste saúde aos doentes, Senhor,/ mostrando ....
D. OREMOS. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da 

vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, 
viver com Ele para sempre. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de 
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, 
do mundo – Ano Nacional dos Leigos, mês da bíblia, Encontro de formação dos 
padres organizado pela Pastoral Presbiteral, segunda e terça-feira / Romaria de 
N. Sra. da Santa Cruz, sexta-feira, Lajeado Paca / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A partir desta celebração, procuremos ter a mesma solicitude dos amigos do 

surdo e gago que o levaram a Jesus e a mesma atenção dele com o mesmo. 
A. (Canto Lit. 2012/1) Tu, que vieste pra que todos tenham vida,/ cura teu povo 

dessa dor em que se encerra;/ Que a fé nos salve e nos dê força nessa lida/ e 
que a saúde se difunda sobre a terra!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O Senhor Jesus que fez bem todas as coisas nos preserve de todos os males, 

cure os doentes e nos ajude a viver o espírito de serviço solidário a todos os que 
necessitam de cuidado especial. Abençoe-nos Deus todo-poderoso e fonte da vida, 
Pai e Filho e Espírito Santo.  

A. Amém. 
D. Anunciai a todos que o Senhor faz tudo bem; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- Segunda-feira, às 19h reunião de formadores.
- De segunda-feira ao dia 18, às 19h, novenário em honra a N. Sra. da Salette no 

Santuário da Salette de Marcelino Ramos.
- Segunda e terça-feira, encontro da Pastoral Presbiteral, no Seminário. 
- Quarta-feira, 13h30, visita pastoral com encontro com as lideranças na Paróquia 

São Pedro, Sede Dourado.
- Quinta-feira, 19h30, reunião da Área Pastoral de Erexim com participação de 

leigos, na sede paroquial São Pedro. 
- Sexta-feira, das 13h30min às 17h, encontro de formação missionária com 

seminaristas. 
- Sábado, das 8h30min às 17h, Assembleia Regional dos Diáconos – Centro de 

Pastoral em Porto Alegre.
- Domingo, das 08h30 às 16h, encontrão diocesano de agentes da pastoral da criança, 

na sede paroquial Nossa Senhora da Salete, Bairro Três Vendas, em Erechim; às 
10h, renovação e oficialização de Ministros na igreja Santa Ana, de Carlos Gomes. 
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Leituras da semana:
dia 10/9, 2ªf: 1Cor 5,1-8 Sl 5,5-6.7.12, Lc 6,6-11; dia 11/9, 3ªf: 1Cor 6,1-11; Sl 

149; Lc 6,12-19; dia 12/9, 4ªf: 1Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26; dia 13/9, 
5ªf, S. João Crisóstomo: 1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138(139); Lc 6,27-38; dia 14/9, 
6ªf, Exaltação da Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17; dia 
15/9, sáb.: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35; dia 16/9, dom.: 24º do 
TC-B: Is 50,5-9a; Sl 114(115); Tg 2,14-18; Mc 8,27-35 (Duas reações de Pedro).

A presença e a beleza da Sabedoria
- “A Sabedoria está presente desde a criação do mundo e, portanto, 

acompanha toda a caminhada do povo de Deus. É um dom perene que o Pai 
derrama sobre todos aqueles e aquelas que a amam e a buscam cultivar em sua 
vida. A Sabedoria vai se revelando a nós por meio das suas múltiplas facetas e 
isso requer atenção para escutarmos e guardarmos seus sábios ensinamentos. 
Se ouvida e acolhida, a Sabedoria orienta nossos passos, nossa vida e nos leva 
ao comprometimento com a transformação da realidade, sendo assim, fonte 
de nosso amadurecimento humano e cristão. O texto de Sb 7,22-8,1 faz um 
elogio à Sabedoria por meio de características, que a qualifi cam como: espírito 
inteligente, santa, única, múltipla, sutil, móvel, penetrante, imaculada, lúcida, 
invulnerável, amiga do bem, aguda, incoercível, benfazeja, amiga das pessoas, 
fi rme, segura, serene, abrangente, pureza, poder de Deus, sua bondade, ela tudo 
pode, tudo renova, faz amigos e amigas de Deus e profetas, é mais bela que o 
sol, sobre a Sabedoria não prevalece o mal. São muitas as qualidades elencadas, 
mas elas vão ao infi nito, porque a Sabedoria vem de Deus e Deus é inesgotável” 
(Subsídio Mês da Bíblia 2018, Edições Paulinas, p. 19). 

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
24º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 16.09.2018

 - Reconhecer CRISTO como FILHO de Deus, dando a vida por ELE até a CRUZ
 - Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, 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

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

Ele me convida a doar a própria vida.:/
Anim.: Os amigos procuram conhecer-se sempre mais e a 

verdadeira amizade se comprova nas dificuldades. Nossa 
fé em Cristo e nossa união com Ele se confirmam pelo 
esforço de conhecê-lo, amá-lo e segui-lo fielmente até o fim, 
especialmente nas provações da vida. 

A. (Nº 477) Ref. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A paz e a misericórdia de Cristo que nos convida a segui-lo com fidelidade na 

doação da vida até a cruz, estejam convosco.  
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... Mês da Bíblia – A Sabedoria é um espírito amigo do Ser humano / neste 

sábado, assembleia regional dos Diáconos, em Porto Alegre / encontro de líderes 
da Pastoral da Criança, neste domingo / Semana Farroupilha ...)

Pedido de perdão 
D. Em Cristo, servo sofredor, que se compadece de nós e nos revela a misericórdia 

do Pai, abramos o coração ao arrependimento para alcançarmos o perdão de nossas 
faltas e a graça de segui-lo com fidelidade.  

L. Senhor, que nos indicais a doação total como ideal de vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos convidais a seguir-vos no caminho da cruz, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos amastes até a morte e morte de cruz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus rico em misericórdia....
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! Glória! Glória a Deus/ nas alturas e na terra paz 

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

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

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

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

o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
D. OREMOS. Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso 

olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos 
de todo o coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 645-648).
Anim. Pela sabedoria divina, amiga do ser humano, como lembra o mês da Bíblia, 

aprofundamos nossa fé em Cristo, que nos chama a segui-lo até a Cruz, dando a 
vida pelos irmãos e irmãs como Ele.  

1ª Leitura: Isaías 50,5-9a 

Salmo: Sl 114(115)
S. Andarei na presença de Deus, / junto a ele, na terra dos vivos. 
A. Andarei na presença de Deus, / junto a ele, na terra dos vivos. 
S. 1. - Eu amo o Senhor, porque ouve* o grito da minha oração. - Inclinou para mim 

seu ouvido,* no dia em que eu o invoquei.
2. = Prendiam-me as cordas da morte, + apertavam-me os laços do abismo;* 

invadiam-me angústia e tristeza: - eu então invoquei o Senhor:* “Salvai, ó Senhor, 
minha vida!”

3. - O Senhor é justiça e bondade,* nosso Deus é amor-compaixão. - É o Senhor 
quem defende os humildes;* eu estava oprimido, e salvou-me.

4. = Libertou minha vida da morte,+ enxugou de meus olhos o pranto* e livrou os 
meus pés do tropeço. - Andarei na presença de Deus,* junto a ele na terra dos 
vivos. 

2ª Leitura: Tg 2,14-18 
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Evangelho: Mc 8,27-35 
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Eu de nada me glorio, a não ser, da cruz de Cristo; vejo o mundo em cruz pregado 

e para o mundo em cruz me avisto. 
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
 No mês dedicado à Palavra de Deus, somos chamados a confirmar nosso 

seguimento a Jesus que renova o convite a sermos seus discípulos. Jesus não propõe 
uma vida fácil. Quem deseja seguir Jesus deverá ser capaz de muitas renúncias. Essa 
é a condição para ser um bom discípulo. Por mais difícil que seja a cruz de cada dia, 
ela se faz caminho para alcançarmos a felicidade e a paz. A liturgia deste domingo 
nos diz que o caminho da realização plena do ser humano passa pela obediência aos 
projetos de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos.

Na primeira leitura, Isaías. O profeta fala ao povo no final do exílio. O povo 
estava desanimado, com a sensação de que Deus o esquecera. Culpa a Deus da 
situação que vivia, quando, na verdade, estava apenas arcando com as consequências 
do que havia realizado. Isaías reanima a esperança do povo desolado. O profeta 
descreve um servo que passa por todo tipo de humilhação, mas permanece fiel a 
Deus. Deus dá ao servo uma língua de discípulo para confortar o povo. Abre-lhe os 
ouvidos para que aprenda, como discípulo, o que deve transmitir. 

Para testar o quanto o grupo dos discípulos tinha entendido e compreendido 
seus ensinamentos e sua missão, Jesus lança a pergunta: “Quem dizem os homens 
que eu sou?” A diversidade de respostas reflete que a opinião pública, apesar de 
perceber que Jesus é uma pessoa notável, não tem clareza sobre sua identidade. Ele 
ainda não é reconhecido como o Messias, o enviado de Deus.

Mas Jesus estava mais preocupado em saber qual era a compreensão que os 
discípulos tinham a respeito dele, da sua missão. Não queria uma resposta intelectual. 
Buscava uma resposta a partir da experiência de fé que cada um poderia fazer. Jesus 
vai além do entendimento para encontrar a convicção, que brota do coração que 
acredita.

 Pedro, em nome dos discípulos, respondeu: “Tu és o Cristo!” Tu és o 
Messias, o Salvador do qual todos os profetas falaram e que o povo espera. Esta foi 
uma resposta perfeita e que também agradou a Jesus.

Quando Jesus convida os discípulos e as pessoas para segui-lo, diz; “Se alguém 
quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. Renunciar a si 
mesmo significa não pensar somente em si.  Não deixar que o egoísmo, o orgulho, 
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o comodismo, a autossuficiência dominem a vida. O seguidor de Jesus não vive 
fechado no seu cantinho, olhando para si mesmo, indiferente aos sofrimentos que 
se passam à sua volta, insensível às necessidades dos irmãos; mas vive para Deus, 
na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos. Jesus não esconde a cruz de 
seus seguidores. Para todos os que se encantavam com as suas palavras, com a sua 
vida, Jesus apresenta a normalidade da vida do discípulo: carregando a cruz de cada 
dia, vivendo a renúncia de si mesmo e seguindo seus passos. Jesus não promete uma 
vida de facilidades aos seus seguidores, mas afirma a todos que vale a pena.

Querida comunidade neste Ano dos leigos e leigas queremos responder com 
generosidade aos apelos de Jesus de sermos seus anunciadores nas mais diversas 
realidades de nossa sociedade. Que o Bom Deus vos abençoe e fortaleça na fé!

               Dom José Gislon 
Bispo Diocesano de Erexim

A profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder e ternura/ que toda criatura governa. 

Amém!/ Amém! Aleluia! Por Deus fomos feitos/ à sua imagem, pra sempre. 
Amém.

2. Eu creio em Jesus, o Filho de Deus/ que deu sua vida por nós. Amém!/ Amém! 
Aleluia! Jesus é o Senhor./ Pois ressuscitou para sempre. Amém!

3. Eu creio no Espírito, verdade e amor/ que o Cristo mandou sobre nós. Amém!/ 
Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
D. Diante do mistério da cruz e dos desafios da fé testemunhada em obras, peçamos 

o auxílio de Deus através de nossas preces comunitárias.
A. Senhor, socorrei-nos em vossa bondade.
L. Concedei-nos, ó Deus, nas provações da vida, colocar nossa força na Cruz de 

Cristo e testemunhar a esperança; nós vos pedimos.
2. Dai-nos, ó Pai, seguir fielmente a Cristo no caminho da renúncia e da doação da 

vida aos irmãos e irmãs; nós vos pedimos.
3. Fazei, Senhor, que a catequese permanente da iniciação à vida cristã nos ajuda a 

conhecer e a amar sempre mais vosso Filho Jesus; nós vos pedimos. 
4. Ajudai-nos, ó Deus, a cultivar a leitura permanente de vossa Palavra para 

conhecermos a sabedoria que ela transmite; nós vos pedimos. 
5. Sustentai com vossa graça, ó Deus, as pessoas perseguidas por causa da fé e as 

que enfrentam provações por causa da doença, do desemprego, da injustiça; nós 
vos pedimos.

6. Acompanhai com vossa graça o povo brasileiro no processo eleitoral em andamento 
para que todos tenham serenidade e lucidez nas escolhas; nós vos pedimos.
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7. ... 
D. Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o discernimento para seguir o caminho 

redentor da cruz de vosso Filho, perseverando na fé e comprovando-a com gestos 
de amor verdadeiro. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Ofereçamos a Deus os gestos de solidariedade e consolação de quem 

acompanha os enfermos, dependentes químicos, migrantes e desempregados. 
A. (Nº 217) Ref. Não se deve dizer nada posso....
D. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade os dons desta 

assembleia para que aproveite à salvação de todos o que cada um trouxe em vossa 
honra. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis 

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

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. No lenho da Cruz Ele realizou a salvação da humanidade, para que a vida 

ressurgisse de onde a morte viera. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore 
da Cruz fosse vencido.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Tendo prometido dar-nos seu corpo e sangue como alimento, realizou sua 

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

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

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

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas 

as nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa Francisco, 
nosso bispo José e todos os ministros ordenados e ministros leigos. 

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos 
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de fé e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas 
recentemente...).  Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também 
participarmos plenamente da vossa glória. 

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa 

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

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso – ministro busca o Santíssimo).
D. Jesus é a luz do mundo. Quem O segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Cristo, que nos convida a percorrer o caminho da cruz, nos oferece também 

o sustento do Pão do Altar para segui-lo.
A. (Nº 299) 1. Jesus, o pão da vida, nasceu pra ser um rei,/ ...
D. OREMOS! Ó Deus, que a ação da Sagrada Comunhão Eucarística renove 

todo o nosso ser para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor!

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

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, 
do mundo – Ano Nacional dos Leigos, mês da bíblia, neste sábado, assembleia 
regional dos Diáconos, em Porto Alegre / encontro de líderes da Pastoral da 
Criança, neste domingo / Semana Farroupilha ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Jesus não nos convida a segui-lo com a cruz da resignação, mas com a do 

testemunho de fidelidade a Deus, como Ele.  
A. (Ref. nº 449) /:Como Jesus, vou carregar/ a minha cruz pra poder ressuscitar.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Pela veneração da santa cruz, possamos obter os frutos da redenção, que Cristo 

nos mereceu em sua morte; que nela encontremos a consolação nas angústias, o 
refúgio seguro nos perigos e a graça da fidelidade até o fim. E que nos abençoe, 
guarde e proteja Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
D. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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A ação da Sabedoria na história do povo de Deus
- “A palavra ‘sabedoria’ remete à capacidade de o ser humano conduzir a 

própria vida rumo à felicidade. Pode ser entendida como um conhecimento, uma 
habilidade, que ajuda a pessoa a conduzir a vida com prudência. Nesse sentido, 
podemos nomeá-la ainda como sabedoria política, que gera habilidade, conduz 
a vida com bom senso e discernimento (Sb 1,1; 6,1-11). Em alguns versículos, 
ela aparece como sabedoria divina (Sb 1.5ª; 9,1-2; 13,1; 15,1), e em outros, 
como sabedoria humana (Sb 7,17.29; 8,21), sempre intimamente relacionada 
com a justiça. Assim sendo, Deus é a fonte da Sabedoria (Sb 1,1.6). Essa é a 
lógica sapiente que permeia a relação do sábio com Deus e do sábio com a 
sociedade” (subsídio do mês da Bíblia 2018, Edições Paulinas, D. 9-10). 

Lembretes:
- Quarta-feira, celebração especial da aparição de N. Sra. na montanha da Salette, na 

França, em 1846, aos adolescentes Maximin Giraud, de 11 anos, e Mélanie Calvat, 
de 15 anos no Santuário de Marcelino Ramos: 07h, oração solene da manhã; 10h, 
missa solene; 14h30, oração do terço; 15h, missa com bênção da saúde; 19h, missa 
na igreja São João Batista, seguida de procissão luminosa ao Santuário.

- Domingo, das 08h às 12h, retiro dos membros da Ordem Franciscana Secular de 
Erexim.

Leituras da semana:
dia 17/9, 2ªf, São Roberto Belarmino: 1Cor 11,17-26.33; Sl 39(40); Lc 7,1-10; dia 

18/9, 3ªf: 1Cor 12,12-14.27-31a; Sl 99(100); Lc 7,11-17; dia 19/9, 4ªf, S. Januário: 
1Cor 12,31-13,1-13; Sl 32(33); Lc 7,31-35; dia 20/9, 5ªf: Ss. André Kim Taegón, 
Paulo Chong Hasang e Comps: 1Cor 15,1-11; Sl 117(118); Lc 7,36-50; dia 21/9, 
6ªf, S. Mateus: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19); Mt 9,9-13; dia 22/9, sáb.: 1Cor 15,35-
37.42-49; Sl 55(56); Lc 8,4-15; dia 23/9, Dom.: 25 do TC-B: Sb 2,12.17-20; Sl 
53(54); Tg 3,16-4,3; Mc 9,30-37 (Paixão e ambições).

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
25º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 23.09.2018

 - Viver com Cristo no serviço humilde a todos  
 - Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, 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

1. RITOS INICIAIS
A. ((Nº 357) 1. Cada vez que eu venho para te falar,/ na 

verdade venho para te escutar./ /:Fala-me da Vida, preciso 
te escutar./ Fala da VERDADE que vai me libertar.:/

Anim.: A vida em família, em comunidade e em sociedade 
depende de diversos serviços. Servir é o modo de ser que 
Cristo propõe aos seus seguidores, sem a busca de honrarias e 
disputa pelo poder, pois Ele próprio se colocou entre nós como 
aquele que serve. 

A. (Canto Lit. 2011/13) 1. Ó Deus da vida, Ó Deus de amor,/ aqui estamos pra 
revelar,/ a Vós, ó Pai, e ao mundo inteiro / que nós queremos convosco estar.

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

2. Os pais e os filhos, à mesma mesa,/ eles se educam na mesma fé./ Iluminada 
por vela acesa,/ pequena Igreja, a família é.

3. Junto à mesa e em toda hora,/ nos ensinais sempre o pão partir./ Vamos 
alegres ao mundo afora,/ na caridade, amar, servir.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a bondade e o amor de Cristo, que nos convida a acolher as crianças e a 

segui-lo no serviço generoso, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... Mês da Bíblia – A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano /  preparação 

final para a 83ª Romaria Interestadual da Salette – “Salette, ensina-nos a viver a 
reconciliação e a paz” / ...)

Pedido de perdão 
D. “O Senhor convida-nos a gastar a nossa vida ao seu serviço.” Mas, às vezes, 

sucumbimos à tentação de não seguir este ideal, esperando que os outros nos 
sirvam, utilizando nossos dons e nossos bens para dominar e para projeção pessoal. 
Peçamos, por isso, o perdão de Deus.
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L. Senhor, que nos indicais o caminho do serviço humilde, tende piedade de nós.  
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos garantis a sabedoria que vem do alto, cheia de misericórdia e de 

bons frutos, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que viestes para servir e vos fizestes pobre para nos enriquecer a todos, 

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

Hino de louvor
A. (Nº 94) 1. Glória a Deus, que por amor à sua imagem nos criou....
D. OREMOS. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao 

próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar 
um dia à vida eterna.  PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 25º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 649-651).
Anim. Sem ambições egoístas, poderemos ser humildes e estar a serviço dos 

pequenos e últimos da sociedade, desprezados pelos que buscam o poder pelo 
poder, mas preferidos de Cristo. 

1ª Leitura: Sb 2,12.17-20 
L. Leitura do Livro da Sabedoria. 
Os ímpios dizem: “Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda: 

ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e 
nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o 
que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se, de fato, o justo é 
‘filho de Deus’, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos 
pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua 
paciência; vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas 
palavras, virá alguém em seu socorro”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 53(54)
S. É o Senhor quem sustenta minha vida!  
A. É o Senhor quem sustenta minha vida!  
S. 1. - Por vosso nome, salvai-me, Senhor;* e dai-me a vossa justiça! - Ó meu Deus, 

atendei minha prece* e escutai as palavras que eu digo!
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2. = Pois contra mim orgulhosos se insurgem,+ e violentos perseguem-me a vida:* 
não há lugar para Deus aos seus olhos. - Quem me protege e me ampara é meu 
Deus;* é o Senhor quem sustenta minha vida!

3. - Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração* e com muita alegria; quero 
louvar, ó Senhor, vosso nome,* quero cantar vosso nome que é bom!

2ª Leitura: Tg 3,16–4,3  
L. Leitura da Carta de São Tiago. 
Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie 

de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, 
pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons 
frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, 
para aqueles que promovem a paz.  De onde vêm as guerras?  De onde vêm as 
brigas entre vós? Não vêm, justamente, das paixões que estão em conflito dentro 
de vós?  Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não 
conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão 
está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só 
quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
 
Evangelho: Mc 9,30-37 
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de Nosso 

Senhor Jesus Cristo.
A. Aleluia.... 

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
Vivendo o mês da Bíblia, o Evangelho de hoje, nos apresenta a disputa dos 

discípulos pelos primeiros lugares. A vida cristã deve ser marcada pela humildade 
e pelo serviço. Ao apresentar uma criança, Jesus traz presente a essência: viver a 
pureza, a simplicidade e a humildade. Jesus ensina aos seus discípulos que, em vez 
de competir, devem servir. A vida cristã tem sua base no amor e não no poder. O 
amor é a única força capaz de transformar a vida e o mundo. Quem ama, torna-se 
parceiro da justiça, denuncia a maldade, reprova o erro.

Seguir a Jesus não visa alcançar posições de prestígio ou de domínio sobre 
os outros. Seguir a Jesus significa colocar-se a serviço dos outros, começando pelos 
mais pequeninos, mais necessitados. Na lógica do serviço, se cada um quiser de fato 
servir, todos serão igualmente grandes, tanto quem ocupa cargo de liderança, quem 
sabe se comunicar bem, como aquele que desempenha tarefas humildes.



- 30 -

A instrução de Jesus aos discípulos que o Evangelho deste domingo nos 
apresenta é uma denúncia dos jogos de poder, das tentativas de domínio sobre os 
outros, das manobras para conquistar honras e privilégios. Esses comportamentos 
são ainda mais graves quando acontecem dentro da comunidade cristã: trata-se de 
comportamentos incompatíveis com o seguimento de Jesus e com a Palavra de Deus. 

Parece que temos muitas dificuldades de conviver sem competir. Nem mesmo 
o grupo de Jesus estava vacinado contra disputas e competições. Quando Jesus 
pergunta sobre o tema da conversa, eles ficam calados, possivelmente com vergonha. 
Pois estavam discutindo para ver quem era o maior e mais importante entre eles.

Hoje, Jesus continua fazendo perguntas semelhantes a quem participa da 
comunidade religiosa, às famílias, aos grupos de trabalho: por que vocês discutem? 
Por que um quer um quer ser mais que o outro? Por que vocês não se ajudam em vez 
de competir? Grande é quem se dispõe a servir.  

Na comunidade cristã, a grandeza está com quem faz da própria vida um 
serviço aos irmãos. Na comunidade cristã não há donos, nem grupos privilegiados, 
nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no 
dinheiro, na beleza, na cultura, na posição social… Na comunidade cristã somos 
iguais. Serviços diversos são confiados em vista do bem de todos. Aquilo que nos 
deve mover é a vontade de servir, de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos 
concedeu.

Que a Palavra de Deus nos renove e nos conduza à prática da justiça e a gestos 
concretos de solidariedade. Continuemos rezando pelas vocações dentro da proposta 
do Projeto da Ação Evangelizadora: “Cada comunidade uma nova vocação”. Que o 
Deus da vida e da esperança vos acompanhe e abençoe! Um abraço fraterno a todos!

                                                               Dom José Gislon
                                                                         Bispo Diocesano de Erexim

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

Oração dos fiéis
D. Com a simplicidade das crianças, apresentemos a Deus nossas preces comunitárias 

por nossas necessidades e pelas da Igreja e do mundo.
A. Ouvi-nos, Senhor, e socorrei a todos.
L. Ajudai, Ó Deus de misericórdia, a todos os membros da Igreja, especialmente 

os que exercem ministérios, a viverem o serviço humilde e generoso; nós vos 
pedimos. 

2. Concedei, ó Pai de bondade; aos que exercem funções públicas desempenhá-las 
com espírito de serviço, sem ambições de poder e dominação; nós vos pedimos. 
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3. Fazei, Senhor, que nossas famílias e nossas comunidades ofereçam ambiente 
acolhedor às crianças; nós vos pedimos.

4. Inspirai-nos, ó Deus, renovado amor à vossa Palavra, a fim de que, com a sabedoria 
que nos transmite, posamos ser sábios e justos; nós vos pedimos.

5. Senhor, dai aos participantes das Romarias em nossa diocese vivê-las como 
oportunidade especial de crescimento na fé nas suas famílias e nas suas 
comunidades; nós vos pedimos.

D. Lembrando o Ano Nacional do Laicato, rezemos parte de sua oração: Ó Trindade 
Santa, Amor pleno e eterno,

A. Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços 
dos leigos e leigas na busca do bem comum, na missão evangelizadora e na 
transformação social, no caminho de vosso Reino.

D. Nós vos pedimos, ó Deus, que todos os batizados, 
A. atuem como sal da terra e luz do mundo: na família, no trabalho, na política 

e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios 
de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, / nossa “casa 
comum”. Amém. 

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Ao apresentarmos a Deus os dons de nossa vida, vamos oferecer-lhe também 

o esforço dos que procuram viver segundo a verdade. 
A. (Nº 214) Ref.: No teu altar, Senhor, coloco minha vida....
D. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos 

conseguir por esta celebração dominical da vossa Palavra o que proclamamos pela 
fé. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
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 
encontro 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 

oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os 
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.
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A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, 

aceitando 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 
alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.

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

na esperança da salvação,(__________---- pode citar nome de falecidos 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. 
D. Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes 

como o Senhor Jesus nos ensinou (ministro busca o Santíssimo):
A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida.. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...

Rito da Comunhão Eucarística
D. Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes 

como o Senhor Jesus nos ensinou (ministro busca o Santíssimo):
A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida.. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para seguirmos o caminho do serviço a que Cristo nos convida, Ele se dá 

como alimento. Sustentados por Ele, poderemos viver e promover a igualdade 
entre todos.

A. (Canto Lit. 2018/27) /: “Sal da terra e luz do mundo”,/ o Senhor nos chama e 
nos envia!/ Testemunhas do seu Reino em toda a parte,/ vivendo a fé no amor 
e na alegria!:/ 
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1. Membros da Igreja que é o Corpo de Cristo,/ na graça abundante do nosso 
batismo.

2. Fermento na massa, na história, no mundo,/ sinais de esperança num campo 
fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igreja em saída,/ fiéis ao chamado, em nossa vida!
D. OREMOS! Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso 

sacramento para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, 
do mundo – Ano Nacional dos Leigos, mês da bíblia, preparação final para a 83ª 
Romaria Interestadual da Salette – “Salette, ensina-nos a viver a reconciliação e 
a paz” / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.. O que o discípulo missionário de Cristo deve procurar é o serviço humilde e 

generoso, de preferência entre os pobres, sem busca de poder e privilégios, como 
propõe a sociedade de consumo. 

A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ 
eis-me aqui, Senhor!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus faça frutificar em nós a sua graça e nos disponha para o progresso espiritual, 

a fim de que, sustentados por Ele em nossas ações, possamos servir a todos com 
alegria e generosidade. E que nos abençoe Deus, infinitamente misericordioso, Pai 
e Filho e Espírito Santo. 

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

83ª Romaria da Salette em Marcelino Ramos
Salette, ensina-nos a viver a reconciliação e a paz
Tríduo final, nos dias 26 a 28, com missa no Santuário, às 18h.
Dia 29, sábado, no Santuário: 08h, missa e bênção dos peregrinos; 10h, 

missa e bênção das famílias; 11h30, oração do Angelus; 14h, missa e bênção dos/as 
zeladores/as e associados/as da Revista Salette; 16h, missa e bênção da juventude. 
Às 19h, missa na igreja São João Batista, no centro da cidade, procissão luminosa 
ao Santuário e bênção com o Santíssimo Sacramento.

Dia 30, domingo, no Santuário: 05h30, oração da manhã e alvorada; 06h, 
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missa e bênção dos trabalhadores; 07h15, missa. Às 08h, missa na igreja São João 
Batista e procissão, com missa campal às 10h. Às 12h, no Santuário, missa e bênção 
da saúde com imposição das mãos; 14h, terço meditado no altar campal; 15h, bênção 
com o Santíssimo Sacramento; 15h30, envio dos romeiros. 

Lembretes:
- Terça-feira, das 08h30 às 16h, retiro dos agentes da Cáritas; reunião da assessoria 

regional do serviço de evangelização da juventude, na sede do Secretariado 
Regional da CNBB.

- Sábado, das 13h30 às 17h, no Centro Diocesano, encontro de líderes de grupos da 
Infância e Adolescência Missionária; 18h, crismas na igreja São Pedro, Erechim.  

- Sábado e domingo, 19º Congresso Estadual da Pastoral Familiar, em Santo Ângelo.
- Domingo, 83ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino Ramos – Salette, 

ensina-nos a viver a reconciliação e a paz; 09h, Crismas na igreja São Pedro, em 
Erechim. 

Leituras da semana:
dia 24/9, 2ªf: Pr 3,27-34; Sl 14(15); Lc 8,16-18; dia 25/9, 3ªf: Pr 21,1-6.10-13; Sl 

118(119); Lc 8,19-21; dia 26/9, 4ªf, Ss. Cosme e Damião, Bv Paulo VI: Pr 30,5-
9; Sl 118(119); Lc 9,1-6; dia 27/9, 5ªf, S. Vicente de Paulo; Ecl 1,2-11 Sl 89(90); 
Lc 9,7-9; dia 28/09, 6ªf: S. Venceslau, S. Lourenço Ruiz e Comps: Ecl 3,1-11; Sl 
143(144); Lc 9,18-22; dia 29/9, sáb., S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael Arcanjos: 
Dn 7,9-10.13-14; Sl 137(138); Jo 1,47-51; dia 30/9, dom.: 26º do TC-B: Nm 
11,25-29; Sl 18(19); Tg 5,1-6 Mc 9,38-43.45.47-48 (Ensinamentos).

(Nº 298) 1. A quem nós servimos, quando partimos o pão do amor?/ Criança 
sem nome, morrendo de fome, eras tu, Senhor?

Ref. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade e da libertação./ Teu corpo e teu 
sangue animem, sustentem a nossa missão!

2. A quem acolhemos quando envolvemos de humano calor?/ O velho esquecido, 
também excluído, eras tu, Senhor?

3. De quem nós cuidamos quando curamos feridas e dor?/ O pobre doente da 
vida descrente, eras tu, Senhor?

4. A quem escutamos quando tratamos com digno valor?/ O índio poeta, de 
sangue profeta, eras tu, Senhor?

5. A quem amparamos, quando mostramos um mundo melhor?/ O jovem 
drogado, por não ser amado, eras tu, Senhor?

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
26º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 30.09.2018

- A busca do bem e da justiça une a todos no amor de Deus
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos/as, 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

 (ver entronização do livro da Palavra de Deus)
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 508) Ref.: Ouviste a palavra de Deus, guardaste em 

teu coração,/ feliz porque creste, Maria. Por ti nos vem a 
salvação.

Anim.: Em comunhão com os romeiros da Salette em Marcelino 
Ramos, neste domingo, e motivados pela novena da romaria 
de Fátima a partir de sexta-feira, a exemplo Nossa Senhora, 
queremos acolher a Palavra de Deus que nos dá a verdadeira sabedoria, como nos 
lembra o mês da Bíblia, que tem seu ponto alto hoje, Dia Nacional da Bíblia para 
nós católicos. 

A. (Nº 52) 1. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa 
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A luz de Deus Pai que nos revela seu mistério através da história e da Bíblia, o 

amor de Cristo, Palavra encarnada, e a força do Espírito que inspirou e nos faz 
entender a Sagrada Escritura, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
D. (... Dia Nacional da Bíblia – A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano / 83ª 

Romaria Interestadual da Salette – “Salette, ensina-nos a viver a reconciliação e 
a paz” / assembleia regional da Pastoral Familiar, em Santo Ângelo, neste sábado 
e domingo / terça-feira, início da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos – “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” / sexta-feira, início da 
novena da 67ª Romaria de Fátima / Semana Nacional da Vida – “A fecundidade 
do amor na família”, de segunda-feira a domingo)

Pedido de perdão 
D. De muitos modos e a todas as pessoas, Deus revela seu amor. Pela Bíblia, podemos 

compreender melhor sua revelação, o que devemos fazer e o que deixamos de 
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realizar.  Peçamos que nos purifique de nossas faltas e nos ajude a caminhar com 
todos os que buscam a justiça. 

L. Senhor, que por vossa Palavra nos corrigis e formais na justiça, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que contais com todos na construção de vosso Reino, tende piedade de 

nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais a luz do Espírito para recordar e viver tudo o que nos 

ensinais, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.

Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ...
D. OREMOS. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na 

misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando 
ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. 
PNSrJC.

A. Amém. 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 652-654).
Anim. Agradecidos a Deus pela luz de sua Palavra, neste Dia Nacional da Bíblia, 

acolhemos o livro sagrado, renovando nosso compromisso de viver com 
determinação o que nos ensina.

A. (Nº 116) /:A palavra de Deus vai chegando, vai!:/....

1ª Leitura: Nm 11,25-29 
 
Salmo: Sl 18(19)
S. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. 
S. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. 
S. 1. - A lei do Senhor Deus é perfeita,* conforto para a alma! - O testemunho do 

Senhor é fiel,* sabedoria dos humildes. 
2. - É puro o temor do Senhor,* imutável para sempre. - Os julgamentos do Senhor 

são corretos* e justos igualmente. 
3. - E vosso servo, instruído por elas,* se empenha em guardá-las. - Mas quem pode 

perceber suas faltas?* Perdoai as que não vejo!
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4. - E preservai o vosso servo do orgulho;* não domine sobre mim! - E assim puro, 
eu serei preservado* dos delitos mais perversos. 

 
2ª Leitura: Tg 5,1-6 

Evangelho: Mc 9,38-43.45.47-48 
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; na verdade santifica vosso povo, ó 

Senhor!
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor! 
D. Naquele tempo, João disse a Jesus: “Mestre, vimos um homem expulsar demônios 

em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue”.  Jesus disse: “Não 
o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de 
mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo: quem vos 
der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua 
recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor 
seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. 
Se tua mão te leva a pecar, corta-a! É melhor entrar na Vida sem uma das mãos, 
do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu 
pé te leva a pecar, corta-o! É melhor entrar na Vida sem um dos pés, do que, tendo 
os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o! É melhor 
entrar no Reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no 
inferno, ‘onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga’”. - Palavra da 
Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Mensagem do Bispo Dom José – 
Mensagem do Bispo      26º Domingo do Tempo Comum     30/09/2018
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Durante este mês de setembro ressaltamos a importância e o significado da 

Palavra de Deus para nossa comunidade, para nossa vida. Lembramos neste final de 
semana o Dia da Bíblia. O Evangelho de hoje nos apresenta um episódio no qual 
os discípulos proíbem um homem de pregar, pelo simples fato de não pertencer ao 
grupo deles. Mas Jesus diz: “Não o proibais... quem não está contra nós está a nosso 
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favor”. Jesus não vê problemas, até porque está fazendo o bem e ainda o considera 
como aliado. Dessa maneira, Jesus reconhece estar sintonizado com quem faz o 
bem. 

A primeira leitura também nos mostra uma situação semelhante ao Evangelho, 
onde Josué se queixa junto a Moisés porque duas pessoas que não eram do seu grupo 
também estavam profetizando. Mas, Moisés não concordou com Josué e até ficou 
contente porque havia mais gente profetizando e expressou até um desejo de que o 
povo todo se tornasse profeta.

A realização do bem une todos os povos. Enquanto construtores do bem, 
nos tornamos mais fraternos, mesmo que haja diferenças no modo de pensar e de 
visualizar as manifestações de Deus. Onde houver alguém disposto a fazer o bem, 
certamente Deus se faz presente.

 Para Jesus, a prática missionária do bem não tem fronteiras. Viver o amor 
e praticar o bem não é privilégio de um grupo apenas. Jesus manifesta admiração 
diante de tantos que fazem o bem. O bem nunca será propriedade privada, nem de 
pessoas, nem de uma instituição. A missão não tem fronteiras, sobretudo quando se 
trata de compadecer-se dos pequenos, dos que sofrem e dos mais necessitados.

  Amar e fazer o bem, este será o caminho de todos. Jesus está ensinando que 
o mundo é maior do que o grupo dos seus discípulos, que o Reino de Deus é maior 
do que a Igreja e que a Igreja existe para aproximar as pessoas de Deus e propagar 
o seu amor.

 Encerrando o mês dedicado à Bíblia, somos convocados a confirmar nosso 
seguimento a Jesus, inspirados pela sua Palavra. O cristão sabe por onde andar e 
como viver, porque encontra na Bíblia o indicativo, a direção, a luz. O compromisso 
que brota do mês da Bíblia é de termos um contato permanente com o Livro Sagrado.  
Que a Palavra de Deus faça acontecer uma verdadeira primavera na nossa vida 
pessoal e comunitária. Que possamos amar e acolher, diariamente, estas Palavras 
que não passam!

 Nos unimos hoje a tantos romeiros e romeiras presentes em Marcelino Ramos 
e peçamos a intercessão de Senhora da Salette e que sua mensagem de reconciliação 
e paz ressoe em nossos corações. Que Maria, nossa Mãe ajude nossos adolescente 
e jovens na sua escolha vocacional e para que surjam mais vocações sacerdotais e 
religiosas. Que o Bom Deus vos abençoe e vos proteja!

Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erexim
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Profissão da fé 

Oração dos fiéis 
D. Sem a luz da Palavra de Deus e a sua graça, não conseguiremos cortar o mal pela 

raiz em nossa vida. Com todos os que o buscam com sinceridade, apresentemos-
lhe nossas preces.  

A. Senhor, atendei nosso pedido.
L. 1. Ajudai-nos, ó Deus, a cultivar a tolerância e a valorizar o bem realizado por 

todas as pessoas, independentemente de sua crença, cultura, partido político, 
posição social; nós vos pedimos. 

2. Nós vos bendizemos, ó Deus, pela Sabedoria que a Sagrada Escritura nos oferece; 
para cultivarmos sempre a leitura vivencial dela, nós vos pedimos. 

3. Ó Deus, fazei crescer a fecundidade do amor na família, conforme propõe a 
Semana Nacional da Vida; nós vos pedimos.

3. Concedei aos romeiros da Salette em Marcelino Ramos e a todos nós viver a 
reconciliação e a paz que a Virgem Maria veio nos trazer; nós vos pedimos.  

4. Fazei que a novena da Romaria de Fátima, a partir de sexta-feira, nos ajude a 
todos, especialmente aos leigos e leigas, a estar a serviço da vida e da paz; nós vos 
pedimos. 

D. Quarta-feira iniciará a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, 
cujo tema é: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Rezemos a oração 
que nosso Papa propõe para este importante encontro de nossa Igreja - Senhor 
Jesus,

A. a tua Igreja, a caminho do Sínodo, dirige o olhar a todos os jovens do 
mundo. Pedimos-te que, com coragem, assumam a própria vida, olhem para 
as realidades mais bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração 
livre.

 D. Acompanhados por guias sábios e generosos,
A. ajuda-os a responder à chamada que Tu diriges a cada um deles, para 

realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felicidade. Mantém aberto o 
seu coração aos grandes sonhos tornando-os atentos ao bem dos irmãos.

 D. Como o Discípulo amado,
A. também eles permaneçam ao pé da Cruz para acolher a tua Mãe, recebendo-a 

como um dom de Ti. Sejam testemunhas da tua Ressurreição e saibam 
reconhecer-te vivo ao lado deles anunciando com alegria que Tu és o Senhor. 
Amém.

 
3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Em nosso rito de oferta, apresentemos a Deus a vida dos jovens e tudo o que 

é feito na defesa e na promoção da vida, especialmente das pessoas mais frágeis.



- 40 -

A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais vida e esperança....
D. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para 

nós a fonte de toda bênção. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza 
e majestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada 
momento de nossa vida.

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos 

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

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e 

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

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas 

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

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. A vós, ó Deus, sabedoria eterna nosso louvor, por todos os teólogos que nos ajudam 

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

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito  Santo.
A. Amém.

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

nos ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre 
o altar).
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D. Cristo se dá a nós como Pão descido do céu. Quem come deste Pão viverá 
eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

Anim. Para vivermos a Palavra de Salvação que nos trouxe, em harmonia com todas 
as pessoas, respeitando seu jeito de ser, de crer e de agir, Cristo nos sustenta com 
o seu próprio Corpo, Pão da vida.  

A. (Nº 290) 1. Na mesa sagrada se faz unidade,/ no pão 
D. OREMOS! Ó Deus, que a Sagrada Comunhão Eucarística renove a nossa 

vida para que, participando da paixão de Cristo neste mistério, e anunciando 
a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, 
do mundo – Ano Nacional dos Leigos, mês da bíblia, 83ª Romaria Interestadual 
da Salette – “Salette, ensina-nos a viver a reconciliação e a paz” / assembleia 
regional da Pastoral Familiar, em Santo Ângelo, neste sábado e domingo / terça-
feira, início da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – “Os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional” / sexta-feira, início da novena da 67ª 
Romaria de Fátima / Semana Nacional da Vida – “A fecundidade do amor na 
família”, de segunda-feira a domingo)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)
Anim. Renovemos nosso compromisso de ler, rezar e colocar em prática, cada dia, 

tudo o que a Bíblia nos ensina.
A. (nº 174) Ref. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor!/ Bendito, 

bendito, bendito quem a vive com amor!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus, por sua Palavra, nos mostre o caminho a seguir; nos previna do mal e 

nos forme na justiça, na verdade e no amor. E que nos abençoe Deus de ternura e 
de bondade, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Anunciai e praticai a Palavra da Salvação; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

67ª Romaria de Fátima – 14/10/18
Tema: Cristãos leigos e leigas, como Maria, a serviço da vida e da paz. Lema: “Vós 

sois o sal da terra e a luz do mundo” (Mt 5,13).
Novena: de 05 a 13/10; Romaria da Criança: dia 13, procissão às 09h. Programação: 
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todos os dias, 14h: terço e missa no Santuário; 20h: procissão da Catedral ao 
Santuário e missa; 18h: terço e missa no Santuário; das 14h até o fi nal da missa da 
noite: confi ssões. 

Enfoques da novena: cristãos leigos e leigas de diversos segmentos da sociedade 
e da Igreja, jovens, trabalhadores e empreendedores, educadores, profi ssionais da 
saúde e da segurança, as famílias, as comunidades, a serviço da vida e da paz. 

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião com representantes par. do Ap. da Oração, no 

Centro Dioc.
- Quinta-feira, 08h30, reunião da Área Past. de Erexim na sede par. N. Sra. 

Aparecida, Bela Vista; às 19h, Dom José, 2ª noite da Novena de N. Sra. Aparecida, 
em Aparecida/SP – Tema: “Com Maria e Jesus resgatamos o Jardim do Édem”. 

- De segunda-feira a domingo, Semana Nacional da Vida – “A fecundidade do amor 
na família”.

- De quarta-feira a 28, 15ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – “Os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional”.

- De sexta-feira ao dia 13, novena da 67ª Romaria de N. Sra. de Fátima; sexta-feira, 
às 14h, participação das zeladoras de capelinhas no terço e missa da tarde do 
primeiro dia da novena de Fátima.

 Leituras da Semana:
dia 1º/10, 2ªf, Sta. Teresinha do Menino Jesus: Jó 1,6-22;  Sl 16(17); Lc 9,46-50; 

dia 02/10, 3ªf, Santos Anjos da Guarda: Ex  23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.10; 
dia 03/10, 4ªf, Stos. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro: Jó 9,1-12.14-
16; Sl 87(88); Lc 9,57-62; dia 04/10, 5ªf, S. Francisco de Assis: Jó 19,21-27; Sl 
26(27); Lc 10,1-12; dia 05/10, 6ªf, S. Benedito, o Negro: Jó 38,1.12-21; 40,3-5; 
Sl 138(139); Lc 10,13-16; dia 06/10, sáb., S. Bruno: Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118/
(119); Lc 10,17-24;dia 07/10, dom., 27º do TC-B: Gn 2,18-24; Sl 127 (128); Hb 
2,9-11; Mc 10,2-16 (Nova lei do matrimônio)

Acesse o novo site da  Diocese:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251



Por um lado, «os jovens exigem de nós uma mudança; interrogam-se como se 
pode pretender construir um futuro melhor, sem pensar na crise do meio ambiente e 
nos sofrimentos dos excluídos» (Laudato si’, 13). São os jovens que deverão enfrentar 
as consequências da atual crise ambiental e climática. Portanto, a solidariedade 
intergeracional não é «uma atitude opcional, mas uma questão essencial de justiça, 
pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir» (ibid., n. 159).

Por outro lado, «é indispensável prestar atenção especial às comunidades 
aborígenes, com as suas tradições culturais» (ibid., n. 146). É triste ver as terras 
dos povos indígenas expropriadas e as suas culturas espezinhadas por uma 
atitude predatória, por novas formas de colonialismo, alimentadas pela cultura do 
desperdício e pelo consumismo (cf. Sínodo dos Bispos, Amazônia: novos caminhos 
para a Igreja e para uma ecologia integral, 8 de junho de 2018). «Com efeito, para 
eles, a terra não é um bem económico, mas dom gratuito de Deus e dos antepassados 
que nela descansam, um espaço sagrado com o qual precisam de interagir para 
manter a sua identidade e os seus valores» (Laudato si’, 146). Quanto podemos 
aprender deles! A vida dos povos indígenas é «memória viva da missão que Deus 
nos confiou a todos: cuidar da Casa Comum» (Discurso no encontro com os povos 
indígenas, Puerto Maldonado, 19 de janeiro de 2018).

Caros irmãos e irmãs, os desafios são abundantes! Exprimo a minha sentida 
gratidão pelo vosso trabalho ao serviço do cuidado da criação, e de um porvir 
melhor para os nossos filhos e netos. Às vezes poderia parecer um empreendimento 
muito árduo, porque «há demasiados interesses particulares e, com muita facilidade, 
o interesse económico chega a prevalecer sobre o bem comum e a manipular a 
informação para não ver afetados os seus projetos» (Laudato si’, 54); mas «os seres 
humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar 
a escolher o bem e regenerar-se» (ibid., n. 205). Por favor, continuai a trabalhar em 
vista da «mudança radical exigida pelas circunstâncias atuais» (ibid., n. 171). «A 
injustiça não é invencível» (ibid., n. 74).

São Francisco de Assis continue a inspirar-nos e a guiar-nos neste caminho, 
e «as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da 
esperança» (ibid., n. 244). No fundo, o alicerce da nossa esperança repousa na fé no 
poder do nosso Pai celestial. Ele, «que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-
lhe tudo, também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. No 
coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. 
Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à 
nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja 
louvado!» (ibid., n. 245).

Abençoo-vos. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!
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DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NA 
ASSEMBLEIA  DA PONTIFÍCIA ACADEMIA PARA A VIDA 

Sala Clementina,  25 de junho de 2018
Ilustres Senhores e Senhoras!
Sinto-me feliz por dirigir a minha saudação a todos vós, começando 

pelo Presidente, Arcebispo Vincenzo Paglia, a quem agradeço ter-me 
apresentado esta Assembleia Geral, na qual o tema da vida humana será 
situado no amplo contexto do mundo globalizado em que hoje vivemos. E 
também, gostaria de dirigir uma saudação ao Cardeal Sgreccia, que com 
noventa anos é entusiasta, jovem, na luta pela vida. Obrigado, Eminência, 
por tudo o que fez neste âmbito e pelo que está a fazer. Obrigado.

A sabedoria que deve inspirar o nosso comportamento em relação à 
“ecologia humana” é chamada a considerar a qualidade ética e espiritual da 
vida em todas as suas fases. Existe uma vida humana concebida, uma vida 
em gestação, uma vida vinda à luz, uma vida menina, uma vida adolescente, 
uma vida adulta, uma vida envelhecida e consumada — e existe a vida eterna. 
Existe uma vida que é família e comunidade, uma vida que é invocação e 
esperança. Assim como existe também a vida humana frágil e doente, a 
vida ferida, ofendida, aviltada, marginalizada, descartada. É sempre vida 
humana. É a vida das pessoas humanas, que habitam a terra criada por 
Deus e partilham a casa comum a todas as criaturas vivas. Certamente nos 
laboratórios de biologia estuda-se a vida com os instrumentos que permitem 
explorar os seus aspetos físicos, químicos e mecânicos. Um estudo 
importantíssimo e imprescindível, mas que deve ser integrado com uma 
perspectiva mais ampla e profunda, que requer atenção à vida propriamente 
humana, que irrompe no cenário do mundo com o prodígio da palavra e do 
pensamento, dos afetos e do espírito. Qual reconhecimento recebe hoje a 
sabedoria humana da vida das ciências da natureza? E qual cultura política 
inspira a promoção e a proteção da vida humana real? O trabalho “bonito” 
da vida é a geração de uma pessoa nova, a educação das suas qualidades 
espirituais e criativas, a iniciação ao amor da família e da comunidade, o 
cuidado das suas vulnerabilidades e feridas; assim como a iniciação à vida 
de filhos de Deus, em Jesus Cristo.

Quando abandonamos as crianças na privação, os pobres na fome, os 
perseguidos na guerra, os idosos no desamparo, porventura não fazemos nós 
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mesmos o trabalho “sujo” da morte? De facto, de onde deriva o trabalho sujo 
da morte? Vem do pecado. O mal procura persuadir-nos de que a morte é o 
fim de tudo, que viemos ao mundo por acaso e estamos destinados a acabar 
no nada. Excluindo o outro do nosso horizonte, a vida fecha-se em si mesma 
e torna-se bem de consumo. Narciso, o personagem da mitologia antiga, 
que se ama a si mesmo e ignora o bem dos outros, é ingénuo e nem sequer 
se dá conta. Entretanto difunde o vírus espiritual muito contagioso, que nos 
condena a tornar-nos homens-espelho e mulheres-espelho, que só veem a 
si mesmos e nada mais. É como tornar-se cego na vida e na sua dinâmica, 
enquanto dom recebido de outros e que exige ser posto responsavelmente 
em circulação para outros. A visão global da bioética, que vos apressastes a 
relançar no campo da ética social e do humanismo planetário, fortalecidos 
pela inspiração cristã, comprometer-se-á com mais seriedade e rigor a 
desativar a cumplicidade com o trabalho sujo da morte, apoiado pelo 
pecado. Desta forma, poderá restituir-nos às razões e práticas da aliança 
com a graça destinada por Deus à vida de cada um de nós. Esta bioética 
não se moverá a partir da doença e da morte para decidir o sentido da vida 
e definir o valor da pessoa. Ao contrário, mover-se-á a partir da profunda 
convicção da irrevogável dignidade da pessoa humana, assim como Deus a 
ama, dignidade de cada pessoa, em cada fase e condição da sua existência, 
na busca das formas do amor e do cuidado que devem ser dedicados à sua 
vulnerabilidade e fragilidade.

Portanto, em primeiro lugar, esta bioética global será uma modalidade 
específica para desenvolver a perspetiva da ecologia integral que é própria 
da Encíclica Laudato si’, na qual insisti sobre estes pontos fortes: «a relação 
íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo 
está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das 
formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras 
maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada 
criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e 
honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura 
do descarte e a proposta dum novo estilo de vida» (n. 16).

Em segundo lugar, numa visão holística da pessoa, trata-se de estruturar 
com clareza cada vez maior todas as ligações e as diferenças concretas nas 
quais habita a condição humana universal e que nos envolvem a partir do 
nosso corpo. Com efeito, «é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe 
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em relação directa com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A 
aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher 
e aceitar o mundo inteiro como dom do Pai e casa comum; pelo contrário, 
uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, 
por vezes subtil, de domínio sobre a criação. Aprender a aceitar o próprio 
corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus significados é essencial para uma 
verdadeira ecologia humana. Também é necessário ter apreço pelo próprio 
corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si 
mesmo no encontro com o outro que é diferente» (Laudato si’, 155).

Por conseguinte, é preciso proceder um cuidadoso discernimento 
das complexas diferenças fundamentais da vida humana: do homem e da 
mulher, da paternidade e da maternidade, da filiação e da fraternidade, da 
socialidade e também de todas as diversas idades da vida. Assim como 
de todas as condições difíceis e das passagens delicadas ou perigosas que 
exigem especial sabedoria ética e resistência moral corajosa: a sexualidade 
e a geração, a doença e a velhice, a insuficiência e a deficiência, a privação 
e a exclusão, a violência e a guerra. «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, e exige-o o amor por toda 
a pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente 
sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no 
abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de 
doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura, e 
em todas as formas de descarte» (Exort. ap. Gaudete et exsultate, 101).

Nos textos e nos ensinamentos da formação cristã e eclesiástica, estes 
temas da ética da vida humana deverão encontrar adequada colocação no 
âmbito de uma antropologia global e não serem confinados entre as questões-
limite da moral e do direito. Faço votos de que no vosso compromisso 
intelectual, civil e religioso, no apoio válido e na entoação proativa se encontre 
uma conversão à hodierna centralidade da ecologia humana integral, isto é, 
de uma compreensão harmoniosa e total da condição humana.

Portanto, a bioética chama-nos à sabedoria de um discernimento 
profundo e objetivo do valor da vida pessoal e comunitária, que deve ser 
preservado e promovido até nas condições mais difíceis. Além disso devemos 
afirmar com vigor que, sem o adequado apoio de uma proximidade humana 
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responsável, regulação puramente jurídica e auxílio técnico algum poderão, 
sozinhos, garantir condições e contextos relacionais correspondentes à 
dignidade da pessoa. A perspetiva de uma globalização que, deixada apenas 
à sua dinâmica espontânea, tende a aumentar e aprofundar as desigualdades, 
exige uma resposta ética a favor da justiça. A atenção aos fatores sociais e 
económicos, culturais e ambientais que determinam a saúde insere-se neste 
compromisso, e torna-se modalidade concreta de realizar o direito de cada 
povo «à participação, na base da igualdade e da solidariedade, e à fruição dos 
bens destinados a todos os homens» (João Paulo II, Carta enc. Sollicitudo 
rei socialis, 21).

Por fim, a cultura da vida deve dirigir mais firmemente o olhar para a 
“questão séria” do seu destino último. Trata-se ressaltar com mais clareza 
o que orienta a existência do homem para um horizonte que o supera: cada 
pessoa é chamada gratuitamente «a unir-se, como filho, a Deus e a participar 
na sua felicidade. Ensina, além disso, a Igreja que a importância das tarefas 
terrenas não é diminuída pela esperança escatológica, mas que esta antes 
reforça com novos motivos a sua execução» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. 
past. Gaudium et spes, 21). É preciso questionarmo-nos mais profundamente 
sobre o destino último da vida, capaz de restituir dignidade e sentido ao 
mistério dos seus afetos mais profundos e sagrados. A vida do homem, tão 
bonita que encanta e frágil a ponto de morrer, remete para além de si mesma: 
somos infinitamente mais do que podemos fazer por nós mesmos. Contudo, 
a vida do homem é também incrivelmente tenaz, decerto por uma graça 
misteriosa que vem do alto, na audácia da sua invocação de uma justiça e 
de uma vitória definitiva do amor. E é capaz até — esperança contra toda a 
esperança — de se sacrificar por ela, até ao fim. Reconhecer e apreciar esta 
fidelidade e dedicação à vida suscita em nós gratidão e responsabilidade, e 
encoraja-nos a oferecer generosamente o nosso saber e a nossa experiência 
à comunidade humana inteira. A sabedoria cristã deve reabrir com paixão 
e audácia o pensamento do destino do género humano à vida de Deus, que 
prometeu abrir ao amor da vida, para além da morte, o horizonte infinito de 
amorosos corpos de luz, sem mais lágrimas. E surpreendê-los eternamente 
com o encanto sempre novo de todas as coisas “visíveis e invisíveis” que se 
escondem no ventre do Criador. Obrigado.
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