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A injustiça é a raiz perversa da pobreza
O Papa Francisco presi-

diu, na Basílica de São Pedro, 
a celebração eucarística, do 
dia 18 de novembro, solenida-
de da Dedicação das Basílicas 
de São Pedro e São Paulo fora 
dos Muros, em Roma, e 2º Dia 
Mundial dos Pobres. Seis mil 
pobres participaram da missa.

O Dia Mundial dos Po-
bres foi instituído pelo Papa 
Francisco com a Carta Apostólica “Misericordia et misera”, publicada em 21 
de novembro de 2016, na conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

Em sua homilia, Francisco se deteve em três ações que Jesus realiza no 
Evangelho daquela celebração (Mt 14,22-33).

Deixar o que passa
A primeira: o deixar. “Em pleno dia, Jesus deixa a multidão na hora do su-

cesso, quando era aclamado por ter multiplicado os pães. Os discípulos queriam 
gozar do triunfo, mas Jesus obrigou-os imediatamente a partir, enquanto Ele 
despede a multidão.”

 “Procurado pelo povo, retira-se sozinho. Quando tudo se apresentava «em 
descida», Ele sobe ao monte para rezar. Depois, no coração da noite, desce do 
monte e vai encontrar os Seus, caminhando sobre as águas agitadas pelo vento. 
Em tudo isto, Jesus vai contracorrente: primeiro deixa o sucesso, depois a tran-
quilidade. Ensina-nos a coragem de deixar: deixar o sucesso que ensoberbece o 
coração, e a tranquilidade que adormece a alma”.

Francisco disse ainda que “o cristão sabe que a sua pátria não é aqui, sabe 
– como recorda o apóstolo Paulo na segunda Leitura – que já é «concidadão dos 
santos e membro da casa de Deus». É um ágil viandante da existência. Não vive-
mos para acumular: a nossa glória está em deixar o que passa, para guardarmos 
aquilo que permanece.”

O Papa convidou a todos a pedir “a Deus a graça de nos assemelharmos à 
Igreja descrita na primeira Leitura: sempre em movimento, especialista no dei-
xar e fiel no servir”.
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Em sua segunda ação, Jesus “encoraja” em plena noite. Vai ao encontro 
dos discípulos, “submersos na escuridão, caminhando «sobre o mar»”.

O Papa explicou que “na realidade, tratava-se de um lago; mas naquele 
tempo o mar, com a profundidade dos seus abismos tenebrosos, evocava as for-
ças do mal. Em outras palavras, Jesus vai ao encontro dos discípulos, calcando 
os inimigos malignos do homem. Grande é o significado deste sinal: não uma 
manifestação celebrativa de força, mas a revelação, que nos é feita, da certeza 
tranquilizadora de que Jesus, só Jesus, vence os nossos grandes inimigos: o dia-
bo, o pecado, a morte, o medo. Hoje, Ele diz também a nós: «Tranquilizai-vos! 
Sou Eu! Não temais!».

“A barca da nossa vida vê-se, frequentemente, balanceada pelas ondas e 
sacudida pelos ventos; e, se as águas por vezes estão calmas, não tardam a agi-
tar-se. Então irritamo-nos com as tempestades do momento, como se fossem os 
nossos únicos problemas. Mas o problema não é a tempestade presente, mas o 
modo como navegar na vida. O segredo de navegar bem é convidar Jesus a subir 
a bordo. O leme da vida deve ser dado a Ele, para que seja Jesus a traçar a rota.”

Estender a mão
Na terceira ação, “no meio da tempestade, Jesus estende a mão. Agarra 

Pedro que, assustado, duvidou e, afundando, gritou: ‘Salva-me, Senhor!’.”
“Podemos colocar-nos no lugar de Pedro: somos pessoas de pouca fé e 

estamos aqui a mendigar a salvação. Somos pobres de vida verdadeira, e ser-
ve-nos a mão estendida do Senhor que nos tire fora do mal. Isto é o início da 
fé: esvaziar-se da orgulhosa convicção de nos julgarmos em ordem, capazes, 
autônomos, para nos reconhecermos necessitados de salvação. A fé cresce neste 
clima, um clima ao qual nos adaptamos convivendo com quantos não se colocam 
no pedestal, mas precisam e pedem ajuda. Por isso é importante, para todos nós, 
viver a fé em contato com os necessitados. Não é uma opção sociológica, mas 
exigência teológica. É reconhecer-se mendigos de salvação, irmãos e irmãs de 
todos, mas especialmente dos pobres, prediletos do Senhor. Assim bebemos do 
espírito do Evangelho: ‘o espírito de pobreza e de caridade – diz o Concílio – são 
a glória e o testemunho da Igreja de Cristo’.”

“Jesus ouviu o grito de Pedro”, frisou o Papa, convidando-nos a pedir “a 
graça de ouvir o grito de quem vive em águas agitadas”.
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 03.02.2019

 - Como Jesus, Profeta rejeitado, viver o profetismo
  Cor litúrgica: VERDE                                                    Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS 
A. (490) Ref. /:Como é bonito, Senhor, no meio do povo 

escutar tua voz!/ É muito lindo saber que sempre caminhas 
no meio de nós!:/

Anim.: A Palavra de Deus que nos reúne para a celebração 
litúrgica nos revela o amor de Deus e a missão que Ele 
confia a cada um de nós, desde antes de nosso nascimento. 
Agradecidos por sua misericórdia, peçamos-lhe a graça da 
fidelidade à missão recebida e a perseverança daqueles que são perseguidos por 
causa do seu testemunho profético.  

A. (Nº 482) 1. Me chamaste para caminhar na vida contigo./ Decidi para sempre 
seguir-te, não voltar atrás./ Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na 
alma./ É difícil, agora, viver sem lembrar-me de ti.

Ref. /: Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!/ Eu só encontro a paz e alegria 
bem perto de ti!:/

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta./ Eu pensei na fuga 
esconder-me, ir longe de ti./ Mas tua força venceu e, ao final, eu fiquei 
seduzido./ É difícil agora viver sem saudade de ti.

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, que nos ama desde o ventre materno, e de 

Cristo, o profeta que realiza a Escritura, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... Dia de oração pelas vocações e da partilha / neste sábado, festa da Apresentação 

do Senhor – Dia Mundial da Vida Consagrada / neste domingo, na comunidade de 
Rio Branco, Paróquia de Mariano Moro, ordenação diaconal do seminarista Lucas 
André Stein e sexta-feira, do seminarista Felipe Fioravante Filippini, na igreja São 
Cristóvão, Erechim ... embora liturgicamente omitida, a devoção popular lembra 
São Brás, a quem invoca para proteção dos males da garganta). 

Ato penitencial 
P. Nos momentos de oração e de contemplação, percebemos melhor quanto Deus 

nos ama e ao mesmo tempo em que nem sempre correspondemos ao que nos 
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concede. Peçamos-lhe que seja clemente conosco e nos perdoe. 
L. Senhor, que pensais em nós muito antes de nosso nascimento, tende piedade de 

nós.  
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos revelais o amor do Pai e nos convidais a viver nele, tende piedade 

de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que percorrestes com determinação o caminho da missão, enfrentando a 

perseguição, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz.... 
A. Amém. 

Hino de louvor
(Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja ...
P. OREMOS. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o 

coração, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. PNSrJC. 
A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 4º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 888-892)
Anim. Em seu plano de amor, desde antes do nascimento, Deus chama todos à 

missão profética, que deve ser vivida com a firmeza e a força de Cristo, rejeitado 
em sua própria terra. 

1ª Leitura: Jr 1,4-5.17-19
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias. 
Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: 

“Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci; antes de saíres do seio 
de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o 
cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer: não tenhas medo, 
senão, eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje 
numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra 
todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo 
da terra; eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou 
contigo para defender-te”, diz o Senhor. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 70(71)
S. Minha boca anunciará todos os dias / vossas graças incontáveis, ó Senhor!
A. Minha boca anunciará todos os dias / vossas graças incontáveis, ó Senhor!



- 7 -

S. 1. - Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor:* que eu não seja envergonhado para 
sempre! - Porque sois justo, defendei-me e libertai-me!* Escutai a minha voz, 
vinde salvar-me!

2. - Sede uma rocha protetora para mim,* um abrigo bem seguro que me salve! = 
Porque sois a minha força e meu amparo,+ o meu refúgio, proteção e segurança!* 
Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. 

3. - Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança,* em vós confio desde a minha 
juventude! - Sois meu apoio desde antes que eu nascesse,* desde o seio maternal, 
o meu amparo.

4. - Minha boca anunciará todos os dias* vossa justiça e vossas graças incontáveis. - 
Vós me ensinastes desde a minha juventude,* e até hoje canto as vossas maravilhas. 

2ª Leitura: 1Cor 12,31-13,13 
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: 
Aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho 

incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos 
anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um címbalo 
que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda 
a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse 
caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos 
pobres, se entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse a caridade, isso de 
nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna; não é invejosa, não é vaidosa, 
não se ensoberbece; não faz nada de inconveniente, não é interesseira; não se 
encoleriza, não guarda rancor; não se alegra com a iniquidade, mas se regozija 
com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade 
não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência 
desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é 
imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. 
Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava 
como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. 
Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas, então, veremos face a face. 
Agora, conheço apenas de modo imperfeito, mas, então, conhecerei como sou 
conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. 
Mas a maior delas é a caridade. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 4,21-30
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. Foi o Senhor, quem me mandou/ boas notícias anunciar; /ao pobre, a quem está 

no cativeiro,/ libertação eu vou proclamar!
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
A liturgia da Palavra de hoje nos apresenta dois exemplos de pessoas fiéis 

à sua própria missão: Jeremias e Jesus, que passaram por situações semelhantes e 
tiveram que anunciar também coisas desagradáveis aos seus ouvintes.

A primeira leitura fala da vocação de Jeremias. Deus prevendo as dificuldades 
que o profeta iria enfrentar encoraja-o a permanecer firme, como uma coluna de 
ferro. O Evangelho narra a rejeição a Jesus, por parte dos seus conterrâneos, irritados 
com a sua mensagem. 

A liturgia de hoje nos recorda que também nós somos chamados a profetizar. 
O profeta tem por missão: anunciar a Palavra de Deus e também ser a consciência 
crítica junto ao povo. No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como profeta para 
mostrar que sua missão é querida por Deus.

Jesus não veio a este mundo para resolver os nossos problemas com o impacto 
de milagres. Não interfere nos acontecimentos humanos, alterando as leis da natureza. 
Enquanto Jesus fazia milagres, era sempre bem-vindo; mas, quando questionava a 
presença da injustiça provocadora da miséria, era “expulso da cidade”. O perigo 
continua ainda hoje: muitos procuram Jesus para satisfazer seus interesses pessoais, 
mas não estão dispostos a ver as causas da dor que aflige as pessoas. Quando ele diz 
que veio para todos e não apenas para um grupo de pessoas, é rejeitado. 

No Evangelho, também percebemos que o egoísmo é outra razão que dificulta 
a muitas pessoas a dar o passo da fé. Pessoas que até ouvem com simpatia a palavra 
de Jesus, mas por causa do egoísmo, querem um Deus a serviço de suas necessidades 
e não admitem que todos tenham os mesmos direitos à graça divina. Para se fazer o 
passo da fé, necessariamente deve-se cortar a autossuficiência, pois o autossuficiente 
não sente necessidade da fé.

Jesus encantou multidões, convidou seguidores, converteu pecadores. Porém, 
em sua própria terra fez poucos milagres. Não foi aceito pelos seus conterrâneos. 
Apesar disso, não deixou de anunciar um novo jeito de ser e de viver. Quem carrega 
Jesus no coração é chamado a ser sinal de esperança. O Deus que não vemos se faz 
presente nos irmãos que vemos.

A origem simples de Jesus fazia com que seus conterrâneos não acreditassem, 
não tivessem fé n’Ele. Jesus lembra que um profeta não é aceito em sua própria 
terra, no meio de sua gente. Jesus, hoje, precisa de nós. Busquemos, com a força 
divina, vivermos a profecia em nossa sociedade e, acima de tudo, testemunharmos 
Jesus Cristo nos vários ambientes que marcamos presença.  

Que Deus abençoe a sua comunidade e a ajude a crescer cada vez mais na fé 
e no seguimento a Jesus. 

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

Oração dos fiéis
P. Confiando na infinita bondade de Deus para conosco, apresentemos-lhes nossos 

pedidos.
A. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. 
L. 1. Para que a Igreja seja firme e profética na defesa e promoção da vida, 

especialmente frente à contestação de forças contrárias, peçamos, irmãos. 
2. Para que os enviados do Senhor não se deixem abater pelas adversidades na 

missão, peçamos irmãos.
3. Para que os religiosos e religiosas, lembrados de modo especial no Dia Mundial 

da Vida Consagrada, neste sábado, tenham a graça divina para viverem o 
compromisso assumido, peçamos, irmãos.

4. Para que a certeza do amor de Deus e a solidariedade dos irmãos e irmãs fortaleçam 
os que enfrentam o desânimo e a depressão, peçamos, irmãos. 

5. Para que, pela intercessão de São Brás, usemos nossa voz para louvar a Deus e o 
diálogo fraterno e sejamos livres dos males da garganta, peçamos, irmãos.

6. ...
P. Pedindo para que adolescentes e jovens percebam e sigam o chamado que Deus 

lhes dirige e sejam ardorosos discípulos missionários, como os seminaristas Lucas 
André Stein e Felipe Felippini, que recebem o ministério diaconal, rezemos: 

A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Muitos evangelizadores enfrentam rejeição e perseguição em sua missão. 

Vamos unir sua vida às nossas oferendas.
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com amor sem medida....
P. Para vos servir, ó Deus, apresentamos para vós nossos dons; acolhei-

os com bondade, e concedei-nos vossa graça para alcançarmos nossa 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
E. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, nós vos louvamos, ó Deus, porque nos revelais a sabedoria e o amor com 

que criastes o universo e porque sois bondoso e fiel, estendendo sobre todos os 
seres humanos a vossa infinita misericórdia.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque nos enviastes vosso Filho, rosto de vossa 

misericórdia, que nos trouxe a salvação e nos destes o Espírito Santo para ajudar 
a recordar e a viver tudo o que Ele nos ensinou.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos somos imensamente gratos porque nos reunistes em vosso Filho Jesus 

pelo dom da fé em vossa Igreja. Que ela seja sempre servidora, missionária e 
solidária, com o Papa N. , nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) e todos os agentes de 
pastoral.

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

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

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

Espírito Santo.
A. Amém.

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

Deus e roguemos com as mesmas palavras de Cristo: Pai nosso...
D. Como na Sinagoga de Nazaré, neste espaço sagrado de nossas celebrações, Jesus 

declara: Hoje se cumpre a Palavra da Escritura que ouvir. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Em gesto de amor infinito, Cristo nos dá seu Corpo, Pão descido do céu. 

Assim alimentados, podemos viver o amor, sem o qual nada do que fazemos tem 
valor para Deus, conforme o ensinamento de São Paulo na segunda leitura de hoje. 

A. (Nº 291) 1. Não pode faltar a palavra, não pode 
P. OREMOS! Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos 

pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir 
na verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 
Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
/ por todos os religiosos e religiosas / pelos dois seminaristas a serem ordenados 
diáconos, Lucas André Stein e Felipe Fioravante Filippini / ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim. Praticar e anunciar a Palavra é exigente e pode acarretar rejeição como 

aconteceu aos profetas e ao próprio Cristo. Mas não podemos renunciar à missão 
da Palavra. 

A. ((Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./ Hoje quero 
confirmar, confirmar minha vocação.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sua graça; vos dê saúde de alma e de corpo; vos faça amar a 

todos como irmãos e servi-los com alegria e generosidade. E que vos abençoe 
Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. Anunciai a todos a Boa Notícia. Sede testemunhas do amor. Ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- No próximo sábado e domingo, em todas as comunidades católicas do Brasil, 

coleta em favor da organização do 18º Congr. Euc. Nac. em Recife, PE, de 12 
a 15/11/2020, com o tema “Pão em todas as mesas” e o lema: “Repartiam o pão 
com alegria e não havia necessitados entre eles”.

- sexta-feira, 19h30, na igr. São Cristóvão, Erexim, ordenação diaconal de Felipe 
Filippini.

- Domingo, na ig. São Valentim, festa do padroeiro, com crismas e comemoração 
dos 75 anos de criação da Par.; igr. Sag. Cor. de Jesus, Paulo Bento, festa de N. 
Sra. de Lourdes e Romaria da Saúde.

Leituras da semana:
dia 04/02, 2ªf: Hb 11,32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-20; dia 05/02, 3ªf, Sta. Águeda: Hb 

12,1-4; Sl 21(22); Mc 5,21-43; dia 06/02, 4ªf, S. Paulo Miki e comps.: Hb 12,4-
7.11-15; Sl 102(103); Mc 6,1-6; dia 07/02, 5ªf: Hb 12,18-19.21-24; Sl 47(48); Mc 
6,7-13; dia 08/02, 6ªf: S. Jerônimo Emiliani e Sta. Josefina Bakhita: Hb 13,1-8; Sl 
26(27); Mc 6,14-29; dia 09/02, sáb.: Hb 13,15-17.20-21; Sl 22(23); Mc 6,30-34; 
dia 10/02, dom, 5º do TC-C; Is 6,1-2a.3-8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11; 
(Pesca abundante).
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Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 10.02.2019

 - O chamado de Cristo a participar de sua missão de salvar a todos
  Cor litúrgica: VERDE                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(ver entronização do livro da Palavra de Deus no início da liturgia 
da Palavra, motivada pela 1ª leitura, com velas ou tocha...) 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 477) Ref. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, 

que queres de mim?/ Mostra-me os teus caminhos! 
Senhor, que queres de mim?

Anim.: Reunidos neste espaço sagrado para celebrar 
a santidade de Deus em nossa vida, somos sempre convidados a retomar o 
compromisso da missão de evangelizar, numa “Igreja em saída”, como nos propõe 
o Papa Francisco. 

A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
P. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama e nos envia a anunciá-

lo nas “águas profundas” da nossa realidade, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia 
(... segunda-feira, 27ª Jornada Mundial do Doente /  neste sábado e domingo, coleta 

em favor da organização do 18º Congresso Eucarístico Nacional, em Recife, PE, 
em 2020 /...)  

Ato penitencial
P. Pela tentação do comodismo, por pouco espírito missionário ou por buscarmos 

justificativa em nossas limitações, não atendemos prontamente aos apelos de 
Deus. Confiando na sua infinita misericórdia, peçamos que nos perdoe.  

L. Senhor, que sois a plenitude da graça e da verdade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos fizestes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que viestes fazer de nós vosso povo santo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P. Deus, fonte de toda santidade, ...
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! ...
P. OREMOS. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor; 

e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 (Entronização do livro da Palavra de Deus – Lecionário Dominical, 5º DTC-C, 

Paulinas-Paulus, p. 893-897). 
Anim. Na celebração de seu louvor, Deus nos revela sua glória e nos dá força para a 

avançar com determinação e confiança na ampla missão a que nos chama.  
A. (Nº 113) /:Que arda como brasa, tua Palavra nos renove, esta chama que a 

boca proclama.:/

1ª Leitura: Is 6,1-2a.3-8

Salmo: Sl 137(138)
S. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, / e ante o vosso templo vou prostrar-me. 
A. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, / e ante o vosso templo vou prostrar-

me. 
S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,* porque ouvistes as palavras dos 

meus lábios! - Perante os vossos anjos vou cantar-vos* e ante o vosso templo vou 
prostrar-me.

2. - Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,* porque fizestes muito mais que 
prometestes; - naquele dia em que gritei, vós me escutastes* e aumentastes o vigor 
da minha alma. 

3. - Os reis de toda a terra hão de louvar-vos,* quando ouvirem, ó Senhor, vossa 
promessa. - Hão de cantar vossos caminhos e dirão:* “Como a glória do Senhor 
é grandiosa!”

4. - Estendereis o vosso braço em meu auxílio* e havereis de me salvar com vossa 
destra. - Completai em mim a obra começada;* ó Senhor, vossa bondade é para 
sempre! - Eu vos peço: não deixeis inacabada* esta obra que fizeram vossas mãos! 

2ª Leitura: 1Cor 15,1-11 

Evangelho Lc 5,1-11
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. “Vinde após mim!” o Senhor lhes falou, “e vos farei pescadores de homens”. 
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
A Palavra de Deus nos relata que Jesus sobe na barca de Simão Pedro para de 

lá falar ao povo e depois pede para Simão Pedro avançar para águas mais profundas 
e lançar novamente as redes para a pesca. O Evangelho observa que havia outras 
barcas, mas Jesus optou pela de Pedro. Na simbologia do Evangelho, a barca de 
Pedro passou a simbolizar a Igreja.

Pode-se fazer uma comparação da barca de Pedro com a Igreja de Cristo. 
A Igreja vai navegando ao longo da história, sacudida sempre por ondas e ventos, 
favoráveis ou contrários ao seu destino.

Jesus continua chamando pessoas para a sua missão, para serem seus discípulos 
e missionários e não exige que sejam perfeitos. Mas são necessárias duas condições:

1ª) confiar em Jesus. Pedro era um pescador experiente e sabia muito bem 
que, se não haviam pescado durante a noite, não seria agora de dia que as redes 
se encheriam de peixes. Mas confiou na palavra de Jesus. Pedro vai além da sua 
experiência pessoal, ele confia no Senhor. Essa confiança em Jesus é uma qualidade 
essencial do apóstolo;

2ª) a segunda condição a encontramos em Pedro ajoelhado diante do Senhor, 
reconhecendo sua pequenez, seu estado de pecador. Se a primeira condição tocava 
na “autossuficiência”, essa segunda toca no orgulho. E autossuficiência e orgulho 
prejudicam todo trabalho feito na comunidade, na Igreja. É interessante perceber 
que a pesca milagrosa não é o resultado da iniciativa e da habilidade de Pedro, mas 
da força da Palavra de Jesus. A exemplo de Pedro, também nós somos chamados a 
confiar em Jesus e obedecer à sua Palavra.

O texto do Evangelho de hoje e o exemplo de Pedro nos ensinam a viver melhor 
em comunidade. No milagre da pesca, Jesus poderia ter trabalhado sozinho, mas 
preferiu contar com a ajuda de Pedro e André, que por sua vez pediram ajuda a Tiago 
e João para recolher os peixes. Jesus não trabalhou sozinho na “pesca milagrosa”.

Assim também deve ser com as pessoas que assumem responsabilidades nas 
comunidades. Devem procurar criar um clima de colaboração mútua e deixar de lado 
a autossuficiência e o orgulho. Devem procurar sempre fazer o melhor que podem em 
favor da comunidade e não necessariamente querer fazer mais do que os outros.

Nós e nossa comunidade somos convidados a darmos ouvido à Palavra de 
Jesus. Muitas vezes, quem sabe, “damos ouvido” à pessoas e palavras que ao invés 
de nos ajudarem procuram nos afastar de Deus e da comunidade. Sejamos nós 
também obedientes  e atenciosos à Palavra de Jesus, pois isto nos garante  fartura de 
vida e de esperança.

Que a mensagem de Jesus ressoe em nossos ouvidos e em nossos corações. 
Que o Bom Deus vos abençoe! 

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

Oração dos fiéis 
P. A Deus, que nos revela seu projeto de amor e nos confia a missão de anunciá-lo a 

todos, apresentemos nossa súplica confiante.
A. Acolhei nosso pedido, Senhor!  
L. 1. Para que a Igreja esteja sempre “em saída” para realizar sua missão diante dos 

desafios de nosso tempo, rezemos, irmãos. 
2. Para que todos, com a graça divina, sejamos zelosos na realização da missão a que 

fomos chamados, rezemos, irmãos.
3. Para que nossas celebrações litúrgicas proporcionem sempre profunda experiência 

do mistério divino e nos revigorem na solidariedade com os mais necessitados, 
rezemos, irmãos.

4. Para que nunca faltem a confiança em Deus e a nossa solicitude aos doentes, 
lembrados especialmente em seu dia mundial nesta segunda-feira, rezemos, 
irmãos.

4. Para que as famílias fortaleçam sua união e sua fé pela oração constante, pela leitura 
da Palavra de Deus e pela participação na celebração litúrgica da comunidade, 
rezemos, irmãos.

P. Motivados pela ordenação diaconal dos seminaristas Lucas André Stein e Felipe 
Fioravante Filippini, rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas:

A. “Senhor Jesus, que chamastes quem quisestes, chamai muitos de nós para 
trabalhar para Vós, para trabalhar convosco. Vós que iluminastes com vossa 
palavra aqueles que chamastes, iluminai-nos com o dom da fé em Vós. Vós 
que os amparastes nas dificuldades, ajudai-nos a vencer as nossas dificuldades 
dos jovens de hoje. E se chamardes algum de nossos jovens para se consagrar 
totalmente a vós, que o vosso amor anime essa vocação desde o seu germinar 
e a faça crescer, cada dia e perseverar. Assim seja.” (João Paulo II)

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Unidos a todas as comunidades católicas do Brasil, na coleta do rito de oferta, 

fazemos nossa doação para a organização do Congresso Eucarístico Nacional em 
2020 em Recife.

A. (Nº 203) Sabes, Senhor, o que temos....
P. Senhor nosso Deus, que criastes a terra e seus bens e os colocastes à nossa 

disposição. Fazei que usando-os com cuidado e fraternidade alcancemos 
a vida  eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
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A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, ó Deus de bondade, sentimo-nos agradecidos porque nos dais a graça de 

elevar a vós o nosso louvor, podendo assim manifestar-vos nosso carinho de filhos 
e filhas.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Nossa gratidão a vós, porque nos enviastes vosso Filho Jesus para dar-nos a 

conhecer toda a verdade e mostrar-nos o caminho da salvação.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Tendo anunciado o Reino por palavras e gestos de amor, aceitou ser pregado na 

cruz para dar sua vida pela redenção da humanidade. Morrendo e ressuscitando, 
abriu para todos a esperança da vida plena junto de vós na eternidade.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Caminhando na esperança, olhamos confiantes para a Virgem Maria que Ele nos 

deu por Mãe, para São José, seu esposo e para todos os santos e santas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Ao elevar para vós nosso louvor, lembramos toda a Igreja, com o Papa N, o nosso 

Bispo N, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e ministras.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que 

realizaram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Que nossos louvores e nossas súplicas sejam acolhidos por vós, ó Deus, pois as 

manifestamos em nome de vosso Filho Jesus Cristo, nosso eterno mediador, que 
vive convosco na unidade do Espírito Santo.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Continuemos nossos louvores e nossas súplicas, recitando juntos a oração que o 

Senhor nos ensinou.... (--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre 
o altar....)

D. Jesus declarou a Pedro: De hoje em diante serás pescador de homens. Eis o 
Cordeiro de Deus....

Anim.: Para avançarmos na missão, Cristo nos alimenta com o Pão do Céu. 
A. (nº 475) 1. Tu vieste à margem do lago,/ não buscaste ....
P. OREMOS! Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão 

da vida; fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a 
alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor.

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

N. Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo 
/ Doentes, em seu dia nesta segunda-feira / .......)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Como Isaías no Templo de Jerusalém, em cada celebração em nosso espaço 

sagrado, percebemos melhor a missão a que Deus nos envia.
A. (Nº 491) Ref. Vem! Vamos juntos caminhar, / pois, sozinho, ninguém pode 

chegar lá, /:porque Deus nos escolheu, Cristo nos chamou,/ o Espírito de 
amor nos enviou!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para realizardes a missão a que vos chama de lançar as redes nas águas desafiadoras 

da realidade de hoje, abençoe-vos Deus, infinitamente misericordioso, Pai, Filho 
e Espírito Santo. 

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

Leituras da Semana:
dia 11/02, 2ªf., Nossa Senhora de Lourdes Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-56; 

dia 12/02, 3ªf: Gn 1,20-2,4a; Sl 8,4-5.6-7.8-9(R/.2a); Mc 7,1-13; dia 13/02, 4ªf: 
Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23; dia 14/02, 5ªf, S. Cirilo, monge, e 
S. Metódio: Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30; dia 15/02, 6ªf,  Gn 3,1-8; Sl 
31(32); Mc 7,31-37; dia 16/02, sáb., Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10; dia 17/02, 
Dom, 6º do TC-C: Jer 17,5-8; Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.Sl 39,5a); 1Cor 15,12.16-20; Lc 
6,17.20-26 (Bem-aventuranças). 

Chamados a “pescar homens”
Perante este acontecimento extraordinário (a pesca milagrosa), Simão Pedro 

lança-se aos pés de Jesus, dizendo: “Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um 
homem pecador”. Aquele sinal milagroso convenceu-o de que Jesus não é apenas 
um Mestre formidável, cuja palavra é genuína e poderosa, mas que Ele é o Senhor, 
a manifestação de Deus. E esta presença aproximada suscita em Pedro uma forte 
sensação da própria mesquinhez e indignidade. Sob um ponto de vista humano, 
pensa que deve haver distância entre o pecador e o Santo. Na verdade, precisamente 
a sua condição de pecador exige que o Senhor não se afaste dele, do mesmo modo 
como um médico não se pode distanciar de quem está doente. 

A resposta de Jesus a Simão Pedro é reconfortante e decisiva: “Não temas; 
doravante serás pescador de homens”. E de novo o pescador da Galileia, depositando 
a sua confiança nesta palavra, deixa tudo e segue Aquele que se tornou o seu Mestre 
e Senhor. E assim agiram também Tiago e João. Esta é a lógica que orienta a missão 
de Jesus e a missão da Igreja: ir à procura, “pescar” homens e mulheres, não para 
fazer proselitismo mas para restituir a todos a plena dignidade e liberdade, mediante 
o perdão dos pecados. Eis a essência do cristianismo: propagar o amor regenerante 
e gratuito de Deus, com atitude de acolhimento e de misericórdia para com todos, a 
fim de que cada um possa encontrar a ternura de Deus e receber a plenitude de vida. 
... (Papa Francisco, Oração do Angelus, 07/02/2016)
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Celebração da Palavra de Deus
6º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 17.02.2019

 - O caminho da verdadeira felicidade 
 Cor litúrgica: VERDE                                                  Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 137) Ref. /:Tu és, Senhor, o meu pastor!/  Por isso 

nada em minha vida faltará!:/
Anim.: Vivendo na fé, encontramos em Deus o vigor de nossa 

vida e a força de percorrermos o caminho da verdadeira 
felicidade, que é o do despojamento, da justiça, da fidelidade. 

A. (Nº 45) /:Conversão, justiça, comunhão/ e alegria no 
cristão é missão de cada dia.:/

1. Feliz quem tem coração de pobre...

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 

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

A vida na liturgia
P. (... a busca de todos pelo sentido e felicidade da vida / a experiência de sofrimento 

de muitos por causa da doença, do desemprego, da situação familiar, da depressão 
/ pessoas em férias e em cursos de formação cristã ...). 

Ato penitencial
P. Confiando em Deus e seguindo seus ensinamentos, podemos ser como árvores 

perto de água corrente que dão frutos abundantes.  Reconhecendo que nem sempre 
colocamos nele a razão de nossa vida, peçamos seu perdão (pausa). 

L. Senhor, que proclamais felizes os que a vós se confiam, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que indicais a pobreza evangélica como caminho de vida plena, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis a felicidade eterna a quem vos é fiel, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz na ...
P. OREMOS. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros 

e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, que possais habitar 
em nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 898-900)
Anim.: A pobreza evangélica possibilita a escolha do caminho da verdadeira 

felicidade, diferente daquela que o mundo propõe. 

1ª Leitura: Jr 17,5-8

Salmo: Sl 1
S. É feliz quem a Deus se confia!
A. É feliz quem a Deus se confia!
S. 1. - Feliz é todo aquele que não anda* conforme os conselhos dos perversos; - que 

não entra no caminho dos malvados,* nem junto aos zombadores vai sentar-se; - 
mas encontra seu prazer na lei de Deus* e a medita, dia e noite, sem cessar. 

2. - Eis que ele é semelhante a uma árvore,* que à beira da torrente está plantada; = 
ela sempre dá seus frutos a seu tempo,+ e jamais as suas folhas vão murchar.* Eis 
que tudo o que ele faz vai prosperar.

3. = Mas bem outra é a sorte dos perversos.+ Ao contrário, são iguais à palha seca* 
espalhada e dispersada pelo vento. - Pois Deus vigia o caminho dos eleitos,* mas 
a estrada dos malvados leva à morte. 

2ª Leitura: 1Cor 15,12.16-20 

Evangelho: Lc 6,17.20-26
A. Aleluia, aleluia, aleluia. 
L. Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois, tendes um prêmio bem grande nos 

céus. Ficai muito alegres, saltai de alegria, amém! Aleluia, Aleluia!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A liturgia de hoje nos apresenta o texto do Evangelho que fala das Bem-

aventuranças. As pessoas correm ao encontro de Jesus porque sabem que ele veio 
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de junto do Pai e traz uma mensagem de vida e salvação. São felizes os que se põem 
em atitude de escuta e O seguem.

Jesus oferece a sua bênção a todos os que são humildes, pacíficos e que têm 
um coração simples e também dirige sua palavra de repúdio por aqueles que colocam 
sua confiança em si mesmos e nas coisas deste mundo. 

O Reino de Deus consiste na realização plena da vontade de Deus, que quer 
liberdade e vida para todos. A predileção de Jesus pelas pessoas discriminadas pela 
sociedade revela uma verdade sublime: o que interessa são as atitudes interiores, a 
disposição em acolher a sua Palavra e segui-lo.

No Evangelho, vemos que embora Jesus esteja cercado de uma grande 
multidão de pessoas, as Bem-aventuranças são ditas aos discípulos. Mesmo assim 
não podemos achar que as Bem-aventuranças são direcionadas somente aos 
seguidores mais próximos de Jesus. Elas são dirigidas a todos nós. 

O papa Francisco escrevendo sobre a santidade apresenta as Bem 
Aventuranças como caminho de santidade. É o caminho que o próprio Jesus trilhou 
e quer que façamos o mesmo. As Bem aventuranças são uma proposta de felicidade, 
de realização humana. É claro que a sociedade nos apresenta outros caminhos de 
felicidade. A proposta de Jesus não é uma felicidade passageira, de momento, mas 
duradoura. 

O ensinamento das Bem-aventuranças é coisa que deve sempre de novo ser 
repetida e sempre de novo ser posta em prática. Os 12 apóstolos e todos aqueles que 
entraram sucessivamente em seu lugar, têm como uma de suas maiores obrigações 
proclamar e viver as Bem-aventuranças, tais como as proclamou Jesus.

Certamente não deixa de causar surpresa o que o Senhor nos fala.  Estamos 
habituados e talvez até conformados com o que os meios de comunicação social, a 
opinião comum das pessoas e da sociedade nos apresentam como valores e ideais de 
vida: ter, poder e prazer, nas suas mais variadas e discretas expressões.

Somente entenderemos as bem-aventuranças de Jesus se olharmos para Ele, 
que, antes de propor para nós, as viveu em si mesmo. Ele é o modelo dos bem-
aventurados. Não é feliz aquele que coloca a sua confiança em si mesmo e nas coisas 
deste mundo.

Bem-aventuradas são todas aquelas pessoas que conseguem perceber que os 
valores mais importantes da nossa vida como a felicidade, a paz, não dependem dos 
bens que possuímos. Que Nossa Senhora nos ajude a vivermos as Bem aventuranças 
propostas por seu Filho Jesus. Que Deus vos abençoe! 

          Dom José Gislon
      Bispo Diocesano de Erexim
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Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Imploremos o auxílio divino, sem o qual nossa vida perde o vigor e não dá frutos 

abundantes para o bem de todos e para a glória de Deus. 
A. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia.
L. 1. Para que a Igreja anuncie com vigor e testemunho de despojamento a alegria 

das bem-aventuranças, peçamos, irmãos.
2. Para podermos percorrer sempre o caminho do serviço aos irmãos e irmãs, na 

confiança total na graça divina, peçamos, irmãos. 
3. Para que os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil garantam vida 

digna para todos os pobres e excluídos, peçamos, irmãos. 
4. Para que os agentes de pastoral tenham especial solicitude com os que vivem 

situação de angústia, desânimo e mesmo depressão, peçamos, irmãos.
5. Para que as pastorais e obras sociais disponham sempre de recursos e agentes para 

suas atividades de promoção humana, peçamos, irmãos.
6. Para que o novo ano escolar seja de crescimento nos princípios fundamentais 

da vida para professores, pais, alunos e funcionários dos estabelecimentos 
educacionais, peçamos, irmãos.

7. ...
P. Atendei, ó Deus, nossa súplica e concedei-nos continuamente a vossa graça para 

sermos vigorosos na prática do bem. Por Cristo, nosso Senhor. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Agradecidos, apresentemos a Deus o que com sua graça podemos realizar.
A. (Nº 206) 1. Um novo dia...
P. Ó Deus, que esta nossa celebração de vosso louvor e a oferenda de nossos 

dons nos purifiquem e renovem, e sejam fonte de eterna recompensa para 
os que fazem a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, 

nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos 
bendizemos.
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A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento 

de vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na 
diversidade dos que formamos esta comunidade.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece 

sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em 
nossa caminhada de fé.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada 
pelo(s) padre(s)N.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe 

e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos 

(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são 
fiéis.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossas súplicas às palavras do próprio Cristo e rezemos 

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

D. Pelas bem-aventuranças, Jesus nos indica o caminho da vida. Eis o Cordeiro de 
Deus....

Anim.: Com a força da Palavra e do Pão do Altar, do qual agora podemos participar, 
seremos vigorosos como plantas regadas com água abundante para dar muitos 
frutos de amor e justiça.  

A. (Nº 294) 1. Sempre há mais um lugar na mesa...
P. OREMOS. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos 

desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 
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D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 
Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
/ pessoas em especial situação de sofrimento por doença, problemas de família, 
desemprego, depressão../ ...)

RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: O caminho da felicidade verdadeira é o da convivência fraterna, da partilha 

generosa na confiança absoluta em Deus. 
A. (Nº 495) Ref. Eis que eu vou proclamar tua vida./ Sim, eu vou anunciar 

teu amor./ Livre pra poder amar./ Feliz por querer te anunciar./ Pronto para 
escutar quando tua voz me falar!

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

a fim de que, sustentados por Ele em vossas ações, produzais muitos frutos de 
justiça e de paz. E que vos Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo. A. Amém. 

P. Proclamai ao mundo que só o Senhor é a plena segurança; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.
 
Hino da Campanha da Fraternidade 2019
(está gravado no site da Diocese de Erexim, em acervo digital, áudios)
1. “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação/ e revelou sua justiça às nações”. 

Que, neste tempo quaresmal, nossa oração / transforme a vida, nossos atos e 
ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça libertados,/ povos, nações de tantas raças e 
culturas./ Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados,/ somos em Cristo, hoje, 
novas criaturas.

2.  Foi no deserto que Jesus nos ensinou/ a superar toda ganância e tentação. 
/ Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou,/ tempo de Paz, Justiça e 
reconciliação.

3. Em Jesus Cristo uma nova aliança/ quis o Senhor com o seu povo instaurar./ 
Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade, onde todos têm lugar.

4. Ser um profeta na atual sociedade,/ da ação política, com fé, participar/ é o 
dom de Deus que faz, do amor, fraternidade,/ e bem comum faz bem de todos 
se tornar!
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Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada com as 

coordenadoras paroquiais da Pastoral da Criança, no Centro Diocesano de Pastoral; 
18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano. 

- Quinta-feira, início do ano letivo dos seminaristas da Filosofia na Universidade de 
Passo Fundo.

- Sábado, Aniversário de nascimento de Dom José Gislon (1957).

Leituras da semana:
dia 18/02, 2ªf, Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13; dia 19/02, 3ªf, Gn 6,5-8;7,1-

5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-21; dia 20/02, 4ªf, Ss. Francisco e Jacinta Marto: Gn 
8,6-13.20-22; Sl 115(116B); Mc 8,22-26; dia 21/02, 5ªf, S. Pedro Damião: Gn 
9,1-13; Sl 101(102); Mc 8,27-33; dia 22/02, 6ªf, Cátedra de São Pedro: 1Pd 5,1-
4; Sl 22(23); Mt 16,13-19; dia 23/02, sáb., S. Policarpo: Hb 11,1-7; Sl 144(145); 
Mc 9,2-13; dia 24/02, dom., 7º do TC-C: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102(103); 
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38; (Misericordiosos como o Pai).

Bem-aventurados vós, os pobres! Ai de vós, os ricos! 
Enquanto Mateus refere oito bem-aventuranças pronunciadas por Jesus, Lucas 

refere só quatro. Em compensação, Lucas reforça as quatro bem-aventuranças, 
opondo a cada uma delas uma maldição introduzida por um “ai!”. Mais ainda: 
enquanto o discurso de Mateus é indireto: “Bem-aventurados os pobres!”, o de Lucas 
é direto: “Bem-aventurados vós, os pobres!”. Mateus acentua a pobreza espiritual 
(«bem-aventurados os pobres de espírito), Lucas acentua a pobreza material (“bem-
aventurados vós, os pobres”). ....

Duas categorias, dois mundos. À categoria dos bem-aventurados pertencem os 
pobres, os famintos, os que agora choram e os que são perseguidos e proscritos por 
causa do Evangelho. À categoria dos desventurados pertencem os ricos, os saciados, 
os que agora riem e os que são tratados na palma da mão por todos. .... trata-se de saber 
sobre que coisa se fundamenta sua própria segurança, sobre que terreno está construido 
o edifício de sua vida: se sobre aquele que passa ou sobre aquele que não passa. 

A página de hoje do Evangelho separa, traça dois destinos diametralmente 
opostos. É como o meridiano de Greenwich, que divide o leste do oeste do mundo. 
Mas, por sorte, com uma diferença essencial. O meridiano de Greenwich está fixo: 
as terras que estão ao leste não podem passar ao oeste, como está fixo o equador 
que divide o sul pobre do mundo rico e opulento. A linha que divide, em nosso 
Evangelho, os “bem-aventurados” dos “desventurados” não é assim; é uma barreira 
móvel, absolutamente possível de atravessar. Não só se pode passar de um setor ao 
outro, mas toda esta página do Evangelho foi pronunciada por Jesus para convidar-
nos e animar-nos a passar de uma à outra esfera. (Pe. Antonio Rivero)
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Celebração da Palavra de Deus
7º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 24.02.2019

  - Amar sem medida e sem restrições como o Pai 
  Cor litúrgica: VERDE                                            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 145) Ref. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar / e a 

tua bondade infinita, me perdoar./ Vou ser o teu seguidor e 
te dar o meu coração./ Eu quero sentir o calor de tuas mãos.

Anim.: Na celebração da misericórdia divina, encontraremos 
o caminho para superar o clima de animosidade, e as forças 
da violência, da criminalidade, sendo sempre e em todo lugar 
presença de perdão e de paz. 

A. (Canto Lit. 2016/2) 1. A ti, meu povo, amado da aliança,/ se abre a porta da 
misericórdia,/ do meu perdão que é fonte de esperança,/ que gera a paz, a 
vida e a concórdia.

Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos como o Pai!:/
2. Perdoa até setenta vezes sete,/ procura amar irmãos e inimigos;/ celebra a 

volta de quem se converte: eis o que peço aos meus irmãos e amigos.
4. Vai ser sinal do meu amor ternura,/ consola aflitos, perdoa as ofensas;/ reparte o 

pão e o teu amor que cura,/ faze orações, pratica a paciência.
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a misericórdia do Pai, o infinito amor de Jesus Cristo, que nos convida a 

perdoar sempre e a todos, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (... neste sábado, aniversário natalício de Dom José – 1957 / Terça-feira, reunião 

dos diáconos, padres e bispos, no Seminário de Fátima / retomada das atividades 
escolares ...). 

Ato penitencial
P. Pedindo-nos para sermos misericordiosos com todos como nosso Pai, “Cristo nos 

apresenta um programa 
de vida empenhativo e rico de alegria e paz”. Peçamos que nos perdoe pelas vezes 

que não o vivemos e nos conceda assumir a misericórdia “como estilo de vida”. 
L. Senhor, que sois rico em misericórdia e nunca vos cansais de perdoar, tende 

piedade de nós. 
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A. Senhor, tende piedade de nós
L. Cristo, que sois o rosto da misericórdia do Pai, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que concedestes o perdão e garantistes o paraíso ao ladrão que pediu 

vossa clemência na cruz, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

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

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

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.
P. OREMOS. Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, procurando conhecer 

sempre o que é reto, realizemos a vossa vontade em nossas palavras e 
ações. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 7º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 901-904)
Anim. Assim como “o perdão de Deus para nossos pecados não conhece limites”, 

nosso amor não pode excluir ninguém, pois só assim pensaremos e agiremos como 
o Pai dos céus.

1ª leitura: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23
L. Leitura do Primeiro Livro de Samuel.
Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha 

acompanhado de três mil homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi 
no deserto de Zif. Davi e Abisai dirigiram-se de noite até ao acampamento, e 
encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança 
à cabeceira, fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. 
Abisai disse a Davi: “Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou 
cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe”. Mas 
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Davi respondeu: “Não o mates! Pois quem poderia estender a mão contra o 
ungido do Senhor, e ficar impune?” Então Davi apanhou a lança e a bilha de 
água que estavam junto da cabeceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém os 
viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um 
profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro 
lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. 
E Davi disse: “Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la! 
O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois 
ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão 
contra o ungido do Senhor . - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo 102(103)
S. O Senhor é bondoso e compassivo.
A. O Senhor é bondoso e compassivo.
S. 1. - Bendize, ó minha alma ao Senhor,* e todo o meu ser, seu santo nome! - 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor,* não te esqueças de nenhum de seus favores!
2. - Pois ele te perdoa toda culpa,* e cura toda a tua enfermidade; - da sepultura ele 

salva a tua vida* e te cerca de carinho e compaixão.
3. - O Senhor é indulgente, é favorável,* é paciente, é bondoso e compassivo. - 

Não nos trata como exigem nossas faltas,* nem nos pune em proporção às nossas 
culpas.

4. - Quanto dista o nascente do poente,* tanto afasta para longe nossos crimes. - 
Como um pai se compadece de seus filhos,* o Senhor tem compaixão dos que o 
temem. 

2ª leitura: 1Cor 15,45-49

Evangelho: 6,27-38
A. Aleluia...
L. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem, agora, vos dou; que, também 

vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. 
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
A liturgia de hoje nos convida a sermos instrumentos da misericórdia de Deus. 

Jesus nos ensina a fazer o bem também aos que não merecem. Devemos abrir nosso 
coração aos outros, bons e maus, porque esse é o comportamento do Pai do Céu. 
Deus perdoa sempre e a todos, sem impor condições.
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O perdão, quem sabe, não seja a primeira reação que temos quando alguém 
nos faz o mal.  Por isso mesmo, o cristão deve educar-se para o perdão. Para dar e 
para receber o perdão. Perdoar não é fácil, reconheçamos. Se alguém nos fez o mal, 
nossa própria natureza desperta a antipatia, o distanciamento. Jesus sabia e tinha 
consciência dessa dificuldade humana. O perdão não ignora a realidade humana. O 
que Jesus pede é que tenhamos a coragem de ir além do modo comum de viver. O 
perdão faz bem. 

Os cristãos devem se esforçar para ir um passo a mais do que os outros, pois 
amar apenas os que nos amam, fazer o bem aos que nos fazem o bem, perdoar quem 
nos perdoa, são atitudes que até mesmo os pecadores têm. Porém, esse ir além, esse 
passo a mais do que os outros, pode exigir-nos sacrifícios, mudança de mentalidade, 
correção pessoal. Jesus chama a tudo isso de “conversão”.

Não há muitas razões humanas que apoiam o amor aos inimigos ou o perdão 
das ofensas. Jesus, hoje, nos exorta: “Sede misericordiosos como o vosso Pai é 
misericordioso”. Nosso coração deve ser parecido com o coração de Jesus. Um 
coração misericordioso, bondoso. Se vamos guardando em nosso coração ódio, 
espírito de vingança, raiva ele vai se tornando duro como pedra. Por isso o perdão 
faz bem, alivia, nos traz a paz, nos deixa em harmonia. 

Se Cristo nos pede para ir além do instinto humano e sermos misericordiosos 
para com todos, amigos e inimigos, é porque Deus é misericordioso. Se Cristo nos 
pede para amar os inimigos, abençoar os que nos maldizem e rezar pelos que nos 
maltratam, é porque ele agiu assim. 

O perdão está ligado ao amor. Nosso amor não pode excluir ninguém. Como 
dizia o salmista: “O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e 
compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção 
às nossas culpas”. Sobre todos nós Deus estende sua misericórdia. Isto nos faz 
lembrar que também nós devemos ser misericordiosos com os outros e não sermos 
juízes que condenam. 

Que Nossa Senhora nos ajude e ajude nossas comunidade a viverem mais 
o perdão e a misericórdia sendo espaços onde se viva realmente o amor de Deus. 
Coloquemo-nos a disposição de continuamente fortalecermos nossa capacidade de 
fazer o bem, de perdoar e de amar. Que o Bom Deus vos abençoe e vos proteja. 

      Dom José Gislon
                                               Bispo Diocesano de Erexim

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula da p. 14 do livro “ao redor da mesa...” 
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Oração dos fiéis
P. A oração é grande meio para relações de harmonia e paz com os irmãos e irmãs. 

Com o coração disposto a um amor gratuito a todos para superar qualquer discórdia 
ou divisão, façamos nossas preces a Deus que nos quer fraternos e misericordiosos.

A. Ouvi-nos, ó Deus de misericórdia.  
L. 1. Para que a Igreja, anunciando a misericórdia divina, promova o entendimento 

entre os povos e cheguem à paz desejada, peçamos, irmãos. 
2. Para que a sociedade busque sempre a superação da violência e da criminalidade 

pela força do diálogo e do perdão e não pela força das armas, peçamos, irmãos.
3. Para resolvermos eventuais conflitos familiares e comunitários pela paciência e 

compreensão, peçamos, irmãos. 
4. Por todas as pessoas que fazem da não violência seu ideal de vida e seu princípio 

de superação das discriminações de grupos e de conflitos sociais, peçamos, irmãos. 
5. Para que “a busca da paz vença os conflitos, o perdão supere o ódio e a vingança 

dê lugar à reconciliação”, peçamos, irmãos. 
6. Para sermos todos promotores do entendimento e nunca causa de discórdia e de 

divisão, peçamos, irmãos.
7. ...
P. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque sempre usais de misericórdia conosco. 

Concedei-nos um coração generoso para podermos perdoar sempre e cultivar 
relações pacíficas com todos os irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferenda, coloquemos todas as iniciativas e gestos de reconciliação 

que reaproximam as pessoas que têm dificuldades de relacionamento entre si. 
A. (Nº 224) 1. Um coração para amar, pra perdoar e ....
P. Ao recordar com reverência vossa misericórdia, nós vos suplicamos, ó 

Deus, que a nossa celebração litúrgica em vossa honra seja útil à nossa 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-

Vos porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o 
caminho da salvação.
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A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
D. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que 

nos enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos 

bendizemos pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos 
santos e santas, cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com 

o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre 
frutuosa, com a força de vossa graça.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos nossos 

falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória eterna.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de 

vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Recitemos o modelo de oração que o Senhor nos entregou: Pai nosso... (--- 

ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar...)
D. O Senhor nos exorta a sermos misericordiosos como o Pai celeste é misericordioso.  

Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Comungando do mesmo Pão da Vida, devemos viver na comunhão fraterna, 

sendo presença de paz e de reconciliação onde quer que estejamos. 
A. (Nº 364) Senhor, fazei de mim um instrumento ...
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos alcançar a salvação 

eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo, nosso senhor. 
A. Amém. 
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
início do novo ano / Dom José em seu aniversário neste sábado / reunião dos 
padres e diáconos, terça-feira / retomada das atividades escolares / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)
Anim. Devemos amar a todos como Deus ama a cada um de nós. Por isso, querer o 

bem do outro sem levar em conta o que nos possa ter feito de mal.
A. (Canto Lit. 2012/17/3º Ref.). Quem ama, perdoa! Quem ama, perdoa!/ O 

perdão é prova, prova de amor./ /:Quem perdoa, constrói a paz!:/
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P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, protetor dos que nele esperam, vos enriqueça com seus dons, vos salve, 

proteja e conduza, para que, livres de todo mal, persevereis em seu amor. E que 
vos abençoe Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo. 

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

Hino da Campanha da Fraternidade 2019
(está gravado no site da Diocese de Erexim, em acervo digital, áudios)
1. “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação/ e revelou sua justiça às nações”. Que, 

neste tempo quaresmal, nossa oração / transforme a vida, nossos atos e ações.
Ref. Pelo direito e a Justiça libertados,/ povos, nações de tantas raças e 

culturas./ Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados,/ somos em Cristo, hoje, 
novas criaturas.

2.  Foi no deserto que Jesus nos ensinou/ a superar toda ganância e tentação. 
/ Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou,/ tempo de Paz, Justiça e 
reconciliação.

Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reunião das coordenadoras da Pastoral da Saúde, no Centro 

Diocesano; 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Diocesano, após, 
reunião do Colégio de Consultores; 19h, reunião da Coordenação de Pastoral, no 
Centro Diocesano; às 20h, 1ª reunião do ano da equipe de Pastoral Vocacional, no 
Centro Catequético de Getúlio Vargas; início do ano letivo da Teologia no Itepa 
Faculdades. 

- Terça-feira, às 08h30, reunião dos Diáconos, Padres e Bispos no Seminário de 
Fátima. 

- Quinta-feira, missa de abertura do ano no Seminário São José, em Passo Fundo, 
com a presença dos Bispos de Erechim e de Chapecó, Dom José Gislon e Dom 
Odelir Magri (o Seminário acolherá dois seminaristas daquela Diocese). 

Leituras da semana:
dia 25/02, 2ªf: Eclo 1,1-10; Sl 92(93); Mc 9,14-29; dia 26/02, 3ªf: Eclo 2,1-13; Sl 

36(37); Mc 9,30-37; dia 27/02, 4ªf:Eclo 4,12-22; Sl 118(119); Mc 9,38-40; dia 
28/02, 5ªf: Eclo 5,1-10; Sl 1,1-2.3.4.6(R/.39,5a); Mc 9,41-50; dia 01/03, 6ªf: Eclo 
6,5-17; Sl 118(119); Mc 10,1-12; dia 02/03, sáb.: Eclo 17,1-13; Sl 102(103); Mc 
10,13-16; dia 03/03, dom., 8º do TC-C; Eclo 27,5-8; Sl 91(92); 1Cor 15,54-58; Lc 
6,39-45; (O guia cego, a árvore e seus frutos).



O grito dos pobres
“O grito dos pobres: é o grito 

estrangulado de bebês que não po-
dem vir à luz, de crianças que pas-
sam fome, de adolescentes acostu-
mados ao estrondo das bombas ao 
invés da algazarra alegre das brin-
cadeiras. É o grito de idosos des-
cartados e deixados sozinhos. É o 
grito de quem se encontra a enfren-
tar as tempestades da vida sem uma 
presença amiga. É o grito daqueles 
que têm de fugir, deixando a casa 

e a terra sem a certeza dum refúgio. É o grito de populações inteiras, privadas 
inclusive dos enormes recursos naturais de que dispõem. É o grito dos inúmeros 
Lázaros que choram, enquanto poucos epulões se banqueteiam com aquilo que, 
por justiça, é para todos. A injustiça é a raiz perversa da pobreza. O grito dos po-
bres torna-se mais forte a cada dia, e a cada dia é menos ouvido, porque abafado 
pelo barulho de poucos ricos, que são sempre menos e sempre mais ricos.”

O cristão não pode ficar de braços cruzados
Segundo Francisco, “diante da dignidade humana espezinhada, muitas ve-

zes fica-se de braços cruzados ou então de braços abertos, impotentes diante da 
força obscura do mal. Mas o cristão não pode ficar de braços cruzados, indiferen-
te, nem de braços abertos, fatalista! Não... O fiel estende a mão, como Jesus faz 
com ele. Junto de Deus, o grito dos pobres encontra refúgio, mas em nós? Temos 
olhos para ver, ouvidos para escutar, mãos estendidas para ajudar? «Nos pobres, 
o próprio Cristo como que apela em alta voz para a caridade dos seus discípu-
los». Pede-nos para O reconhecermos em quem tem fome e sede, é forasteiro e 
está privado de dignidade, doente e encarcerado”.

“O Senhor estende a mão: é um gesto gratuito, não devido. É assim que se 
faz. Não somos chamados a fazer o bem só a quem nos ama. Retribuir é normal, 
mas Jesus pede para ir mais longe dar a quem não tem para restituir, isto signifi-
ca, amar gratuitamente”, concluiu o Papa.

Fonte: Vatican News
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Papa: ao encontro definitivo
com o Senhor levaremos o que doamos

Na mensagem antes da oração do Angelus do dia 18 de novembro, 33º DT-
C-B, 2º Dia Mundial dos Pobres, na Praça São Pedro, Papa Francisco comentou 
o Evangelho do dia (Mc 13,24-32). Para ele, Jesus diz que a história dos povos e 
a de cada um têm um fim e uma meta a ser alcançada: o encontro definitivo com 
o Senhor. 

Frisou que no Evangelho do dia, Jesus “quer instruir os seus discípulos sobre 
os eventos futuros. Não está em primeiro lugar um discurso sobre o fim do mundo, 
mas o convite a viver bem o presente, a vigiar e estar sempre prontos para quando 
seremos chamados a prestar contas de nossa vida. Jesus diz: ‘Nesses dias, depois 
da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão 
a cair do céu’.”

Rosto radiante de amor
Essas palavras nos fazem pensar no início do Livro do Gênesis que fala da 

criação: o sol, a lua e as estrelas que desde o início dos tempos brilham em sua 
ordem e iluminam, sinal de vida, aqui são descritos em sua decadência, enquanto 
mergulham na escuridão e no caos, sinal do fim.

 “Ao invés, a luz que naquele último dia resplandecerá será única e nova: será 
a luz do Senhor Jesus que virá na glória com todos os santos. Naquele encontro ve-
remos, finalmente, o seu Rosto na luz plena da Trindade; um rosto radiante de amor, 
diante do qual todo ser humano aparecerá em total verdade”, disse o Papa.

Francisco sublinhou que “a história da humanidade, assim como a história 
pessoal de cada um de nós, não pode ser entendida como uma simples sucessão de 
palavras e fatos que não fazem sentido”.

Encontro definitivo com o Senhor
“Não pode ser também interpretada à luz de uma visão fatalista, como se 

tudo já estivesse pré-estabelecido segundo um destino que subtrai todo espaço de 
liberdade, impedindo fazer escolhas que sejam o fruto de uma decisão verdadeira.”

Nesse Evangelho, Jesus diz que a história dos povos e a de cada um têm um 
fim e uma meta a ser alcançada: o encontro definitivo com o Senhor.

“Não sabemos a hora e nem como acontecerá. O Senhor reiterou que «nin-
guém sabe nada, nem os anjos no céu, nem o Filho». Tudo é mantido no segredo do 
mistério do Pai. Sabemos, todavia, um princípio fundamental com o qual devemos 
nos confrontar: ‘Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão’.”
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Segundo o Papa, 
“o verdadeiro ponto 
crucial é esse. Naque-
le dia, cada um de nós 
entenderá se a Palavra 
do Filho de Deus ilu-
minou a própria exis-
tência pessoal, ou se 
virou as costas para ela, 
preferindo confiar nas 
próprias palavras. Será 
mais do que nunca o 
momento de nos aban-
donarmos definitivamente ao amor do Pai e confiar-nos à sua misericórdia”.

O Papa destacou que “ninguém escapa desse momento, nenhum de nós esca-
pa desse momento”.

Levaremos somente o que doamos
“A esperteza, que muitas vezes colocamos em nossos comportamentos para 

dar crédito à imagem que queremos oferecer, não será mais necessária. Da mesma 
forma, o poder do dinheiro e dos meios econômicos com os quais pretendemos 
com presunção comprar tudo e todos, não poderá ser mais ser usado. Não teremos 
conosco nada além do que realizamos nessa vida, acreditando em sua Palavra: tudo 
e nada do que vivemos ou deixamos de realizar. Levaremos conosco somente o que 
doamos, o que oferecemos.”

Francisco convidou a invocar a intercessão da Virgem Maria a fim de que a 
constatação do nosso tempo provisório na terra e de nossa limitação não nos afunde 
na angústia, mas nos chame à responsabilidade para comigo, o próximo e o mundo 
inteiro.

Fonte: Vatican News

Palavras do Papa Francisco na conclusão
da 15ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos

Sala do Sínodo, sábado, 27 de outubro de 2018
Também eu devo dizer obrigado, a todos. Ao Cardeal Baldisseri, a D. Fabe-

ne, aos Presidentes delegados, ao Relator, aos Secretários especiais — eu disse que 
tinham “deixado a pele” no documento preparatório; agora, acho que nos deixam os 
ossos, porque perderam tudo! — obrigado aos Peritos: vimos como se passa de um 
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texto mártir para uma comissão mártir, para aquela de redação, que fez isto com muito 
esforço e muita penitência. Obrigado! Obrigado a todos vós, aos Auditores e, entre os 
Auditores, especialmente aos jovens, que aqui na Sala nos trouxeram a sua música — 
“música” é a palavra diplomática para dizer barulho, mas é assim... Obrigado!

Duas coisinhas que me estão a peito. Primeira: afirmar mais uma vez que 
o Sínodo não é um Parlamento. É um espaço protegido para que o Espírito Santo 
possa agir. Por isso, as informações que se dão são gerais e não são as coisas mais 
particulares, os nomes, o modo de dizer as coisas, com que o Espírito Santo trabalha 
em nós. E este foi um espaço protegido. Não esqueçamos isto: foi o Espírito quem 
trabalhou aqui. Segunda coisa, como eu disse no início, o resultado do Sínodo não 
é um documento. Estamos cheios de documentos. Não sei se este documento terá 
algum efeito fora, não sei. Mas sei com certeza que ele deve tê-lo em nós, deve agir 
em nós. Nós fizemos o documento, a comissão; fomos nós que o estudamos e que o 
aprovamos. Agora, o Espírito oferece-nos o documento para que trabalhe no nosso 
coração. Somos nós os destinatários do documento, não as pessoas fora. Que este 
documente aja; e é preciso recitar orações com o documento, estudá-lo, pedir luz... 
O documento é principalmente para nós. Sim, ajudará muitas outras pessoas, mas 
nós somos os primeiros destinatários: foi o Espírito que realizou tudo isto, e volta 
para nós. Por favor, não podemos esquecer-nos disto!

E uma terceira coisa: penso na nossa Mãe, a Santa Mãe Igreja. Os últimos 
três números sobre a santidade [no documento] mostram no que consiste a Igreja: 
a nossa Mãe é Santa, mas nós, filhos, somos pecadores. Somos todos pecadores! 
Não nos esqueçamos daquela expressão dos Padres, a “casta meretrix”, a Igreja 
santa, a Mãe santa com filhos pecadores. E por causa dos nossos pecados, o grande 
Acusador aproveita-se sempre, como reza o primeiro capítulo de Jó: dá voltas pela 
Terra procurando alguém para acusar. Neste momento está a acusar-nos fortemente, 
e esta acusação torna-se até perseguição; o Presidente de hoje [o Patriarca Sako] 
pode dizê-lo: o seu povo [a Igreja no Iraque] é perseguido, assim como o são muitos 
outros do Oriente ou de outras partes. E torna-se também outro tipo de perseguição: 
acusações contínuas para sujar a Igreja. Mas a Igreja não deve ser conspurcada; nós, 
filhos, somos todos sujos, mas a Mãe não. E por isso é o momento de defender a 
Mãe; e a Mãe é defendida contra o grande Acusador mediante a oração e a penitên-
cia. Por isso pedi, neste mês que termina daqui a poucos dias, que se recite o Terço, 
que se reze a São Miguel Arcanjo, que se ore a Nossa Senhora, a fim de que ampare 
sempre a Mãe Igreja. Continuemos a fazê-lo. Trata-se de um momento difícil, por-
que quando nos ataca a nós, o Acusador ataca a Mãe, mas na Mãe não se toca. Era 
isto que eu queria dizer de coração, no final do Sínodo.

E agora, o Espírito Santo oferece este documento a todos nós, inclusive a mim, 
para refletirmos sobre o que nos quer dizer. Muito obrigado a todos, obrigado a todos!
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L i t u r g i a

Celebração da vida, morte
e ressurreição de Cristo


