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HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
SANTA MISSA NA SOLENIDADE DE MARIA SANTÍSSIMA MÃE DE 

DEUS 51º DIA MUNDIAL DA PAZ
Basílica Vaticana, segunda-feira, 1° de janeiro de 2018

O Ano tem início sob o nome da Mãe de Deus. Mãe de Deus é o título 
mais importante de Nossa Senhora. Mas a alguém poderia vir a pergunta: 
por que dizemos «Mãe de Deus», e não Mãe de Jesus? Alguns, no passado, 
pediram para nos cingirmos a isto, mas a Igreja afirmou: Maria é Mãe de 
Deus. Devemos estar-lhe agradecidos, porque, nestas palavras, se encerra 
uma verdade esplêndida sobre Deus e sobre nós mesmos, ou seja: desde que 
o Senhor Se encarnou em Maria – desde então e para sempre –, traz a nossa 
humanidade agarrada a Ele. Já não há Deus sem homem: a carne que Jesus 
tomou de sua Mãe, continua ainda agora a ser d’Ele e sê-lo-á para sempre. 
Dizer «Mãe de Deus» lembra-nos isto: Deus está perto da humanidade como 
uma criança da mãe que a traz no ventre.

A palavra mãe (mater) remete também para a palavra matéria. Em sua 
Mãe, o Deus do céu, o Deus infinito fez-Se pequenino, fez-Se matéria, não 
só para estar connosco, mas também para ser como nós. Eis o milagre, eis a 
novidade: o homem já não está sozinho; nunca mais será órfão, é para sempre 
filho. O Ano tem início com esta novidade. E nós proclamamo-la dizendo 
assim: Mãe de Deus! É a alegria de saber que a nossa solidão está vencida. 
É a maravilha de nos sabermos filhos amados, de sabermos que esta nossa 
infância nunca mais nos poderá ser tirada. É espelharmo-nos em Deus frágil 
e menino nos braços da Mãe e vermos que a humanidade é querida e sagrada 
para o Senhor. Por isso, servir a vida humana é servir a Deus, e toda a vida – 
desde a vida no ventre da mãe, até à vida envelhecida, atribulada e doente, à 
vida incómoda e até repugnante – deve ser acolhida, amada e ajudada.

Deixemo-nos agora guiar pelo Evangelho de hoje. Da Mãe de Deus, 
diz-se apenas uma frase: «guardava todas estas coisas, meditando-as no seu 
coração» (Lc 2, 19). Guardava. Simplesmente… guardava; Maria não fala: 
d’Ela, o Evangelho não refere uma palavra sequer, em toda a narração do 
Natal. Também nisto a Mãe Se associa ao Filho: Jesus é infante, ou seja, 
«sem dizer palavra». Ele, o Verbo, a Palavra de Deus que «muitas vezes e de 
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muitos modos falara nos tempos antigos» (Heb 1, 1), agora, na «plenitude 
dos tempos» (Gal 4, 4), está mudo. O Deus, na presença de Quem se guarda 
silêncio, é um menino que não fala. A sua majestade é sem palavras, o seu 
mistério de amor desvenda-se na pequenez. Esta pequenez silenciosa é a 
linguagem da sua realeza. A Mãe associa-Se ao Filho e guarda no silêncio.

E o silêncio diz-nos que também nós, se nos quisermos guardar a nós 
mesmos, precisamos de silêncio. Precisamos de permanecer em silêncio, 
olhando o presépio. Porque, diante do presépio, nos redescobrimos amados; 
saboreamos o sentido genuíno da vida. E, olhando em silêncio, deixamos 
que Jesus fale ao nosso coração: deixamos que a sua pequenez desmantele o 
nosso orgulho, que a sua pobreza desinquiete as nossas sumptuosidades, que 
a sua ternura revolva o nosso coração insensível. Reservar cada dia um tempo 
de silêncio com Deus é guardar a nossa alma; é guardar a nossa liberdade das 
banalidades corrosivas do consumo e dos aturdimentos da publicidade, da 
difusão de palavras vazias e das ondas avassaladoras das maledicências e da 
balbúrdia.

Maria guardava – continua o Evangelho – todas estas coisas, 
meditando-as. Quais eram estas coisas? Eram alegrias e aflições: por um 
lado, o nascimento de Jesus, o amor de José, a visita dos pastores, aquela 
noite de luz; mas, por outro, um futuro incerto, a falta de uma casa, «porque 
não havia lugar para eles na hospedaria» (Lc 2, 7), o desconsolo de ver fechar-
lhes a porta; a desilusão por fazer Jesus nascer num curral. Esperanças e 
angústias, luz e trevas: todas estas coisas preenchiam o coração de Maria. E 
que fez Ela? Meditou-as, isto é, repassou-as com Deus no seu coração. Nada 
conservou para Si, nada encerrou na solidão nem submergiu na amargura; 
tudo levou a Deus. Foi assim que guardou. Entregando, guarda-se: não 
deixando a vida à mercê do medo, do desânimo ou da superstição, não se 
fechando nem procurando esquecer, mas dialogando tudo com Deus. E Deus, 
que Se preocupa conosco, vem habitar nas nossas vidas.

Aqui temos os segredos da Mãe de Deus: guardar no silêncio e levar 
a Deus. Isto realizava-se – conclui o Evangelho – no seu coração. O coração 
convida a pôr os olhos no centro da pessoa, dos afetos, da vida. Também 
nós – cristãos em caminho –, ao princípio do Ano, sentimos a necessidade de 
recomeçar do centro, deixar para trás os pesos do passado e partir do que é 
importante. Temos hoje diante de nós o ponto de partida: a Mãe de Deus. Pois 
Maria é como Deus nos quer, como quer a sua Igreja: Mãe terna, humilde, 
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para a Solenidade da Mãe de Deus, Maria – 1º.01.2019

  - Maria de Nazaré, Mãe de JESUS - a nossa PAZ
  - 52º Dia Mundial da Paz
  Cor litúrgica: BRANCO                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. Canto Lit. 2016/16 e cantos de Maria/16) Ref. /:Maria, Mãe 

do puro amor,/ rogai por nós, Rainha da paz!:/ 
Anim.: Iniciamos o novo ano bendizendo a Deus pela 

maternidade  divina de Maria, por quem nos deu seu Filho 
Jesus, nossa PAZ, que derrubou o muro da separação para 
formar um só povo. Que Ele nos ajude a vivermos como 
irmãos e irmãs, sem preconceitos e exclusões, para termos a 
paz que tanto desejamos para todos em cada dia deste novo ciclo anual. 

A. (Cantos dedicados a Maria/1) 1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave, Maria!/ És a 
alegria do Povo de Deus! Ave, Maria!

2. Tu és a honra da humanidade! Ave, Maria!/ És ditosa por Deus escolhida! Ave, 
Maria!

3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria!/ És o refúgio do Povo de Deus! 
Ave, Maria!

4. O que fizeste agradou ao Senhor! Ave, Maria!/ Bendita sejas por Deus poderoso! 
Ave Maria!

5. Povos da terra, louvai a Maria! Ave, Maria!/ Eternamente aclamai o Seu nome! 
Ave, Maria!

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que, hoje e ao longo deste ano novo, a misericórdia e o perdão de Deus Pai, que, 

pela Maternidade divina de Maria, no Espírito Santo, nos dá Cristo, nossa Paz, 
estejam convosco. 

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

A vida na liturgia
D. (... Oitava de Natal / Solenidade da Mãe de Deus, Maria / Passagem de ano – 

confraternizações, mensagens, votos, projetos para um novo período anual / 52º 
Dia Mundial da Paz – “A boa política está a serviço da paz” / posse dos novos 
governantes do País e dos Estados – novos membros do Legislativo Federal e 
Estadual) 
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Pedido de perdão
D. São Tiago diz que “o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que praticam 

a paz”. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que não cultivamos relações pacíficas 
e imploremos sua clemência pelas situações de divisão, de ódio, de discriminação 
e seus responsáveis.  

L. Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que assumindo a nossa condição humana, conheceis e compreendeis nossa 

fraqueza, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade 

de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 432) 1. Glória a Deus e paz na terra! Hinos ..
D. OREMOS. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à 

humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, 
pois ela nos trouxe o autor da vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, Paulinas-Paulus, 

p. 722-724)
Anim.: Guardando no coração, como Maria, tudo o que se passou em relação a seu 

Filho Jesus, a nossa Paz, poderemos viver bem este novo ano. 

1ª Leitura: Nm 6,22-27 

Salmo: 66(67)
S. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
A. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,* e sua face resplandeça sobre 

nós! - Que na terra se conheça o seu caminho* e a sua salvação por entre os povos.
2. - Exulte de alegria a terra inteira,* pois julgais o universo com justiça; - os povos 

governais com retidão,* e guiais, em toda a terra, as nações.
3. - Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,* que todas as nações vos glorifiquem! 

- Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,* e o respeitem os confins de toda a 
terra!
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2ª Leitura: Gl 4,4-7 

Evangelho: Lc 2,16-21 
A. Aleluia...
L. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas; nestes tempos 

derradeiros, nos falou pelo seu Filho. 
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
É com alegria que saúdo a todos, desejando um abençoado Ano Novo. O 

primeiro dia do novo ano de 2019 é dedicado à paz. Sem paz é impossível viver com 
dignidade. Porém, a paz, além de ser um dom de Deus, é uma construção diária que 
depende muito de nós.

Celebramos, hoje, a festa de Maria, Mãe de Deus. Nela recordamos a 
importância de Maria no plano da salvação. Maria foi a escolhida de Deus para 
dar à luz ao seu Filho. Seu papel na história da salvação é dar Jesus ao mundo, em 
benefício de toda a humanidade.

Às vezes, temos dificuldades de compreender a proclamação de Maria, 
Mãe de Deus. Em Jesus, não podemos separar a humanidade da divindade. Em 
sua pessoa, é Deus mesmo que age e vive em forma humana. Maria é a grande 
missionária, continuadora da missão de seu Filho Jesus e formadora de missionários. 
Assim como ela nos deu Jesus, que ela nos ensine a seguir os passos de seu Filho 
para que consigamos santificar todos os dias deste ano.

Para o dia da paz, o Papa sempre envia uma mensagem chamando a atenção 
de todos para o valor e para a necessidade da paz no mundo. A Mensagem do papa 
Francisco, para o dia Mundial da Paz, deste ano, tem como tema: “A boa política está 
a serviço da Paz”.  A intenção do Papa é encorajar todos os povos, especialmente as 
pessoas que atuam na política, a sentirem-se responsáveis pela construção da paz.

O menino que os pastores encontraram é chamado de o “Príncipe da Paz” 
porque veio restabelecer a paz entre nós, com Deus e com as criaturas. A paz só 
acontecerá quando formos capazes de nos reconciliar, nos acolher, nos perdoar, 
jogar fora mágoas e ressentimentos. A 1ª leitura de hoje é uma fórmula de bênção: 
“O Senhor te abençoe e te guarde,... volte para ti o seu rosto e te dê a paz!” Na Bíblia 
encontramos muitas bênçãos.

A benção é a comunicação da presença de Deus. Também nós somos 
chamados a sermos portadores de bênçãos: na família, na comunidade, no trabalho. 
Invoquemos com confiança a benção do Senhor, o Deus de bondade, sobre todos 
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os povos e nações, neste dia Mundial da Paz. Que ele guarde, ilumine, mostre a 
sua face de Pai e dê a paz a todos. Com Jesus, o Filho de Maria, a maior benção da 
salvação para toda a humanidade, nos comprometemos a trabalhar alegremente na 
construção da paz.

Quem é abençoado recebe a paz. Quem abençoa comunica a paz. Que nosso 
abraço e saudação de Feliz Ano Novo seja portador da bênção de Deus.

Dom José Gislon
Bispo diocesano de Erexim

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula mais extensa,  página 14 do livro de cantos da Diocese de 

Erexim)

Oração dos fiéis
D. A Deus, fonte de todos os bens e doador de todos os dons, apresentemos nossas 

preces, pedindo sua graça para realizarmos nossos projetos para este novo ano. 
A. Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L.1. Para que todas as nações busquem solidariamente a superação das guerras, da 

fome, das migrações forçadas, das ameaças à casa comum, peçamos, irmãos. 
2. Para que os recursos financeiros e tecnológicos investidos na fabricação de armas 

sejam aplicados na produção de alimentos, na construção de moradias, no cuidado 
com a saúde, peçamos, irmãos.

3. Para cultivarmos sempre o diálogo, a harmonia e o perdão em nossas famílias e 
na comunidade, peçamos, irmãos. 

4. Pelos que assumem o Governo dos Estados e a Presidência do País, com seus 
secretariados e ministérios, para que possam exercer o mandato como verdadeiro 
serviço ao povo, especialmente aos mais necessitados, peçamos, irmãos. 

5. Para que todos os brasileiros vivam seus deveres de cidadãos e tenham seus 
direitos assegurados, peçamos, irmãos. 

6. Para que sejam realizadas as reformas inadiáveis em nosso País para superar as 
desigualdades sociais e eliminar os privilégios, sem o que não há paz verdadeira, 
peçamos, irmãos.

7. (Outras...)
D. “Senhor Deus de misericórdia, que nos criastes e nos chamais a viver como 

irmãos e irmãs, dai-nos força para sermos cada dia artesãos da paz, com olhar de 
benevolência para quem encontrarmos no caminho, e renovai nossos corações e 
nossas mentes, a fim de que o nosso jeito de viver revele que ‘somos da Paz’, ‘da 
vossa Paz’!” Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: A exemplo de Maria, rainha da paz, coloquemos nossa vida a serviço da 

convivência pacífica com todos e apresentemos a Deus nossos dons. 
A. (Nº 512 – só primeira estrofe e estribilho – não a segunda estrofe...)  (Nº 513) 1. 

Vivo ofertório de Maria... 
D. Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, na 

festa da Mãe de Deus, que, alegrando-se com as primícias da vossa graça, possam 
alcançar a sua plenitude. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos 

porque nos destes vosso Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito 
Santo, para ser o nosso Salvador. 

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

D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 
misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade de 
vossa serva, a Virgem Maria, a enriquecestes com a maternidade divina.

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

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

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

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

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

D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 
nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores 
de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles 
vivam para sempre na vossa glória.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!
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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. Na alegria de iniciarmos um novo ano, digamos juntos a oração que Cristo, 

Filho da Virgem Maria, nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no 
Sacrário e coloca no altar...)

D. O Menino nascido em Belém da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, é 
nossa grande Bênção. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno....
Anim. Se os pastores puderam contemplar o Menino Jesus junto de Maria e José, 

nós podemos receber o próprio Corpo de Cristo como alimento de nossa fé e 
sustento para este tempo novo que se abre para nós. 

A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1. Povo de Deus, foi assim:/ Deus cumpriu a 
palavra que diz:/ “Uma virgem irá conceber”,/ e a visita de Deus me fez mãe!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo aprender/ a humildade, a 
confiança total,/ e escutar o teu Filho que diz: 

Ref. /:Senta comigo à minha mesa,/ nutre a esperança, reúne os irmãos!/ Planta 
meu Reino, transforma a terra,/ mais que coragem, tens minha mão!:/

2. Povo de Deus, foi assim:/ nem montanha ou distância qualquer/ me impediu 
de servir e sorrir./ Visitei com meu Deus. Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa 
mãe,/ nós queremos contigo aprender/ desapego, bondade, teu “Sim”,/ e 
acolher o teu Filho o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:/ meu menino cresceu e entendeu/ que a vontade do 
Pai conta mais,/ e a visita foi Deus quem nos fez./ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ 
nós queremos contigo aprender:/ a justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu 
Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim:/ da verdade jamais se afastou./ Veio a morte e ficou 
nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a verdade, a firmeza, o perdão,/ e seguir o teu 
filho que diz:

D. OREMOS. Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos 
celestes; concedei que eles nos conduzam à vida eterna, a nós que 
proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 
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Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
início do novo ano / paz no mundo e nas famílias,  /  novos governantes do Estado 
e do País e novos Deputados e Senadores...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Cheios de esperança, a exemplo de Maria, queremos guardar no coração e 

testemunhar a todos o grande dom do Pai para todos nós em seu Filho Jesus, como 
os pastores que louvavam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido.  .

A. (Cantos a Maria/19) Ref. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar! E 
de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar Cristo 
em nós!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nos conceda a sua 

graça, derrame sobre nós as suas bênçãos e nos guarde sãos e salvos todos os dias 
deste ano. 

A. Amém. 
D. Que Ele nos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes na 

caridade até o fim. 
A. Amém. 
D. Que ele disponha em sua paz vossos atos e nossos dias; atenda sempre as nossas 

preces e vos conduza um dia à vida eterna.
A. Amém. 
D. Abençoe-nos Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. A graça de Deus e a proteção de Maria sejam vossa força todos os dias deste ano; 

ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2016/16 e cantos de Maria/16) 1. Uma mensagem de paz/ ressoa com 
ternura em nosso coração./ É Deus a nos falar:/ “ó meus amados filhos, vinde 
à oração!”

Ref. /:Maria, Mãe do puro amor,/ rogai por nós, Rainha da paz!:/ 
2. Cristo é nossa paz/ e destruiu o muro da separação./ Pelo seu sangue e cruz,/ nós 

fomos resgatados, não há divisão. 
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Parte da Oração do Papa Francisco para a paz 
(adaptada - no encontro de oração com representantes de Israel e da Palestina,

no dia 08 de junho de 2014, no Vaticano)
“Senhor, dai-nos a vossa paz, ensinai-nos a vossa paz, guiai-nos para a vossa paz.
Abri nossos olhos e nossos corações. Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito 

dos irmãos e irmãs que nos pedem para transformar as armas em instrumentos 
de paz, os medos em confi ança e as tensões em perdão. Conservai em nós a 
chama da esperança para criarmos, com perseverança, opções de diálogo e de 
reconciliação, para que vença fi nalmente a paz. Do coração de todos ser humano 
sejam banidas as palavras: divisão, ódio, violência, guerra! Senhor, desarmai 
nossa língua e nossas mãos. Amém!

Feliz 2019! Que a luz que brilhou nas trevas em Belém há mais de 2.000 anos, 
envolva a você e aos seus neste novo ano, para serem luz do mundo e sal da 
terra, realizando o lema do Ano Nacional do Laicato, para superarmos a 
violência e termos a paz anunciada pelos anjos aos pastores. Votos de Dom José 
Gislon, bispo diocesano, de Dom Girônimo Zanandréa, bispo emérito, da Cúria 
Diocesana, da Coordenação Diocesana de Pastoral.

Papa Francisco na mensagem de Natal 2017

Queridos irmãos e irmãs!
Também a nós é indicado, como sinal do Natal, «um menino envolto em 

panos» (Lc 2, 12). Como a Virgem Maria e São José, como os pastores de 
Belém, acolhamos no Menino Jesus o amor de Deus feito homem por nós e 

comprometamo-nos, com a sua graça, a tornar o nosso mundo mais humano, mais 
digno das crianças de hoje e de amanhã.

Que o nascimento de Cristo Salvador renove os corações, suscite o desejo de 
construir um futuro mais fraterno e solidário, conceda alegria e esperança a todos. 

Feliz Natal! (na mensagem à cidade de Roma e ao mundo

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

Livraria Diocesana: Av. Sete de Setembro, 1251
Centro Diocesano de Pastoral e Administração.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para a Solenidade da Epifania do Senhor – 06.01.2019

 - Como os magos, ir ao encontro de Cristo e oferecer-lhe o melhor de nossa vida
  Cor litúrgica: BRANCO                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

 1. RITOS INICIAIS
 A. (Nº 419) Ref. /:Ele nasce esperança, traz libertação,/ 

ensina o caminho ao Pai e ao irmão.:/
Anim.: Como os magos ou sábios do Oriente foram a Belém 

guiados pelo sinal da estrela e encontraram o Menino Jesus, 
nós, à luz da fé, viemos à nossa celebração comunitária para louvar a Deus pelo 
nascimento do Salvador. Como os magos, queremos retornar sempre mais por 
outro caminho, o indicado por Ele.  

A. (Nº 429) 1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de Cristo, Luz dos Povos, o amor infinito do Pai e a força de 

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

A vida na liturgia
D. (... dia de oração pelas vocações e da partilha / a busca de Deus nas diferentes 

culturas e religiões / ...)

Pedido de perdão
D. Os magos “viram a estrela e puseram-se a caminho”. Olhando só para nós ou 

só para a terra, não percebemos os sinais de Deus, ou, se os percebemos, não nos 
colocamos a caminho. Peçamos a Deus que nos mantenha sempre atentos e nos 
dê o seu perdão. 

L. Senhor, rei da paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, imagem do ser humano renovado, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de ternura e de bondade...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, ...
D. OREMOS. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as 
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pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela 
fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 (Lecionário Dominical, Epifania do Senhor, Paulinas-Paulus, 730-732)
Anim.: Seguindo o sinal de Deus, os sábios do Oriente, em sua busca persistente, 

chegaram ao Menino Jesus, luz das nações, que estava com sua Mãe. 
1ª Leitura: Is 60,1-6 

Salmo 71(72)
S. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,* vossa justiça ao descendente da 

realeza! - Com justiça ele governe o vosso povo,* com equidade ele julgue os 
vossos pobres.

2. - Nos seus dias a justiça florirá* e grande paz, até que a lua perca o brilho! - De 
mar a mar estenderá o seu domínio,* e desde o rio até os confins de toda a terra!

3. - Os reis de Társis e das ilhas hão de vir* e oferecer-lhe seus presentes e seus 
dons; - e também os reis de Seba e de Sabá* hão de trazer-lhe oferendas e tributos. 
- Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,* e todas as nações hão de servi-lo.

4. - Libertará o indigente que suplica,* e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. - Terá 
pena do indigente e do infeliz,* e a vida dos humildes salvará.

 
2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6 
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: Se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o 

seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. 
Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas 
acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas: 
os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, 
são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus. 
A. Aleluia, aleluia, aleluia....
L. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor.
A. Aleluia....

 Evangelho: Mt 2,1-12 

Anúncio da Páscoa e demais festas litúrgicas (de pé)
Anim.: Segundo uma antiga tradição da Igreja, hoje se faz o anúncio do dia da 

Páscoa e das demais festas litúrgicas deste ano. 
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D. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou e sempre há de se manifestar 
no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas variações do 
tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. 

O centro de todo Ano Litúrgico é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e 
ressuscitado, que culminará no Domingo da páscoa, este ano no dia 21 de abril. 

Em cada Domingo, Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande 
acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração 
da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico: as Cinzas, 
início da Quaresma, a 06 de março; a Ascensão do Senhor, no dia 02 de junho; 
a festa de Pentecostes, a 09 de junho; o primeiro Domingo do Advento, no dia 1º 
de dezembro. 

Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e santas e na 
comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a 
Páscoa do Senhor.

A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e 
glória pelos séculos dos séculos. Amém. 

A. (Ref. nº 429) Oh! vinde, adoremos! Oh! vinde adoremos!/ Oh! vinde, 
adoremos o salvador.

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Neste primeiro domingo de 2019, vivendo as alegrias deste novo ano, 

celebramos a Epifania do Senhor. A Epifania celebra a manifestação de Jesus Cristo, 
luz e salvação de Deus, a todos os povos e nações.

Os magos são sábios do Oriente que representam os que se deixam guiar pela 
luz, pelo projeto de Deus a serviço da vida. Quem se deixa iluminar pela sabedoria de 
Deus, acolhe e reconhece Jesus como o Messias prometido, o portador da salvação 
a toda a humanidade. A ambição, o poder, como os de Herodes, leva a rejeitar a 
presença do Salvador desde o seu nascimento.

Os magos souberam ler os sinais dos tempos, simbolizados pela estrela vista 
no Oriente. Sua fé brotou da vida, dos fatos, da contemplação da natureza. Todos 
estes são caminhos dos quais Deus se serve para conduzir seus filhos à luz. Em 
Jesus, a luz da salvação se projeta sobre todos os povos.

A estrela indica um caminho alternativo, caminho que não passa pelo 
conhecimento dos grandes, mas pelo discernimento de pessoas mais simples. Assim 
foi o caminho que conduziu os reis magos ao Menino de Belém. Deus, em sua 
imensa bondade, é acessível a todos.

A festa da Epifania faz a gente sentir-se peregrino na fé, junto com toda a 
humanidade, que enfrenta as dificuldades da vida e o cansaço do caminho. Não basta 
saber que Jesus existe. É preciso segui-lo e pôr em prática os seus ensinamentos.
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O encontro com o menino mudou o rumo dos magos, eles voltam por outro 
caminho. Mudar de direção é sinal de conversão. O encontro com o recém-nascido 
provoca nas pessoas mudança de direção e de atitudes. A história dos magos é a 
nossa história na busca de Deus.

Em nossos dias, como no tempo de Jesus, diante da estrela, as pessoas tomam 
posições diferentes. Há os que, como os magos, se ajoelham, isto é, reconhecem 
nele a luz do mundo e a seguem; há outros que ficam indiferentes e por fim há outros 
que procuram apagar esta luz.

A salvação trazida por Jesus é um caminho a ser percorrido. A chegada do 
Messias ao mundo não nos dispensa de procurá-lo. Os magos hoje nos dão também 
essa grande lição. Sua longa viagem é símbolo da estrada que cada um de nós deve 
percorrer para encontrar a salvação.

Que a luz de Cristo nunca se apague em vossas vidas.
Dom José Gislon

Bispo Diocesano de Erechim

Profissão da fé - Oração dos fiéis
D. Na atitude dos sábios do Oriente que, seguindo o sinal divino, chegaram ao 

“Recém-nascido” de Belém e O adoraram, apresentemos nossas preces a Deus 
que estende sua luz a todos os povos. 

A. Senhor, guiai-nos por vossa luz.
L. 1. Para que a Igreja, em sua ação evangelizadora, irradie com intensidade o 

esplendor de Cristo, adorado pelos magos, rezemos, irmãos. 
2. Para que em Cristo, rei da justiça, todos sejam libertados de qualquer escravidão, 

rezemos, irmãos.  
3. Para que a exemplo dos magos, saibamos perceber os sinais de Deus em nossa 

vida, rezemos, irmãos.  
4. Para que ninguém se canse de procurar o Senhor e de renovar a fé nele, com o 

testemunho da justiça, rezemos, irmãos.
5. Para que os líderes e governantes dos povos respeitem e garantam as diferentes 

manifestações religiosas das pessoas, rezemos, irmãos.  
L. Neste primeiro domingo do mês e do ano, renovemos nosso pedido diocesano 

pelas vocações: 
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
Anim.: Como os magos ofereceram seus presentes ao Menino Jesus, apresentemos 

nossos dons a Deus com a disposição de servi-lo com alegria. 
A. (Canto Lit. 2013/14) Ref. Que poderemos ao Senhor apresentar,/ quando seu 

Filho de presente Ele nos dá?
1. O infinito do universo e o sorriso das crianças,/ nossas lutas e alegrias, nossas 

dores e esperanças. 
2. Toda flor que desabrocha, toda lágrima que cai,/ o clamor dos pequeninos, 

todo riso e todo ai.
D. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja, que não mais 

vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas os frutos da fé e da pregação do 
Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

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

louvor porque, no mistério do Natal, revelais vosso Filho como luz para todos os 
povos, representados nos sábios que, entendendo os vossos sinais a Ele se dirigem 
para filial adoração.

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

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

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

vosso Filho como nosso Salvador e por seu esposo, São José; nós vos bendizemos 
pelos santos e santas, por São (Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a, que nele 
serviram com fidelidade e se tornaram nossos modelos e intercessores.

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

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

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

participantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na 
assembleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 
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A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

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

A. Amém. 

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

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

D. Adorado em Belém pelos sábios do Oriente, Cristo se dá a nós como alimento 
não Pão consagrado e conservado em nosso sacrário. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Ao coração humano que busca a plenitude de vida, Deus oferece seu Filho, 

luz das nações, que se dá a nós em alimento na comunhão eucarística.
A. (Nº 430) Ref. No presépio pequenino, Deus é hoje 
D. OREMOS! Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz 

celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de 
que nos destes participar. 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 / paz no mundo e nas famílias,  /  vocações sacerdotais e 
religiosas / pessoas em visita a familiares...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Os magos viram o sinal de Deus, puseram-se na estrada, ofereceram seus 

presentes ao Filho de Maria e voltaram por outro caminho. Procuremos seguir 
estes mesmos passos em nossa vida. 

A. (Nº 352) 4. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia/ e se as mães 
fossem Maria e se os pais fossem José,/ e se a gente parecesse com Jesus de 
Nazaré.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
D. Deus, que nos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre nós as suas 

bênçãos e nos confirme na fé, na esperança e na caridade.
A. Amém.
D. Porque seguimos confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz 

entre as trevas, Deus nos torne também uma luz para os nossos irmãos e irmãs.
A. Amém.
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D. Terminada a nossa peregrinação, possamos chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, 
que os magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram.

A. Amém.
D. Abençoe-nos Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Glorifi cai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2013/15) 1. Senhor, que no Natal nasceste para nós,/ queremos que 
tu nasças em nosso coração. 

2. Assim como o presépio, de luzes carregado,/ queremos estar cheios de nossas 
boas obras. 

3. Igual àquela estrela que brilha sobre a gruta,/ queremos nós também brilhar 
em nossa fé. 

5. Seguindo o teu exemplo de amor à humanidade, / queremos sempre mais, 
viver a caridade. 

Na festa da Epifania do Senhor, três atitudes
O Evangelho (cf. Mt 2, 1-12) apresenta-nos três atitudes com as quais foram 

acolhidas a vinda de Cristo Jesus e a sua manifestação ao mundo. 
A Busca amorosa: os Magos não hesitaram em pôr-se a caminho para procurar o 

Messias. Fizeram longa viagem e procuraram encontrar onde pode estar o Rei 
recém-nascido. 

A indiferença dos sacerdotes e doutore da lei: Eles não se incomodavam. Conheciam 
as Escrituras e eram capazes de dar a resposta certa sobre o lugar do nascimento: 
“Em Belém de Judeia”.  Sabem, mas não se dão ao trabalho de ir visitar o Messias. 
E Belém está a poucos quilômetros, mas eles não se movem.

O Medo de Herodes: Ele tem medo que aquele Menino o prive do poder. Chama 
os Magos para que lhe digam quando lhes apareceu a estrela, e envia-os a Belém 
dizendo: “Ide, e perguntai [...] pelo menino e, quando o achardes, participai-me, 
para que também eu vá e o adore”. Na realidade, Herodes não queria ir adorar 
Jesus; quer saber onde se encontra o menino não para o adorar, mas para o eliminar, 
porque o considera um rival. O medo leva sempre à hipocrisia. 

Qual das três atitudes assumir? (Papa Francisco na oração do Angelus na Epifania 
de 2018)

Leituras da semana: dia 07, 2ªf, S. Raimundo de Penyafort: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2,7-
8.10-11; Mt 4,12-17.23-25; dia 08, 3ªf: 1Jo 4,7-10; Sl 71(72); Mc 6,34-44; dia 
09, 4ªf, 1Jo 4,11-18; Sl 71(72); Mc 6,45-52; dia 10, 5ªf: 1Jo 4,19-5,4; Sl 71(72); 
Lc 4,14-22a; dia 11, 6ªf: 1Jo 5,5-13; Sl 147(147B); Lc 5,12-16; dia 12, sáb.: 1Jo 
5,14-21; Sl 149; Jo 3,22-30; dia 13, dom.: Domingo do batismo do Senhor: Is 
42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22; (Jesus batizado por João).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para a Festa do Batismo do Senhor /Ano C – 13.01.2019

 - No batismo de Cristo, prefiguração do nosso, Ele inicia sua missão, da qual também participamos
 Cor litúrgica: BRANCO                                              Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(Para a procissão, algum símbolo do batismo, jarra(s) com água, a ser(em) utilizada(s) na 
aspersão da assembleia, no Pedido de perdão)

1.  RITOS INICIAIS
(Nº 53) Ref. Irmão, é bom se encontrar, é bom começar sempre 

de novo!/ Irmão, é bom repensar, é bom celebrar a vida do 
povo!

Anim. Nascido entre nós, no Batismo do Jordão por João Batista, 
Jesus de Nazaré é revelado Filho amado do Pai e dá início à 
sua missão de nos congregar no amor divino. Na festa do seu 
Batismo, lembramos o nosso e renovamos nosso compromisso 
de segui-lo com fidelidade, como seus discípulos missionários. 

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!:/

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 nome da vida!
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça e a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho amado do Pai, 

ungido com o Espírito Santo no batismo de João Batista, estejam convosco!
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. ( ... Batismo do Senhor – nosso Batismo / agentes da pastoral do Batismo / quinta-

feira, aniversário de ordenação episcopal de Dom Girônimo Zanandréa - 1988....)

Pedido de perdão – aspersão da assembleia
D. Na festa do Batismo do Senhor, louvamos a Deus Pai porque o enviou para 

nos dar vida nova em nosso próprio batismo. Recordando esta graça, peçamos a 
bênção de Deus para esta água, com a qual seremos aspergidos. 

Oremos! Nós vos louvamos, ó Deus nosso Pai e Criador, pela graça batismal que nos 
deu vida nova em vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Redentor, no qual somos 
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vossos filhos e filhas. Aben†çoai esta água, criatura vossa. Aspergida sobre nós, 
nos purifique de todo pecado e nos renove nos compromissos da fé. Por Cristo, 
nosso Senhor! (segue a aspersão)

A. (Cantar a Lit – Música Litúrgica 2016/3) Banhados em Cristo,/ somos uma 
nova criatura./ As coisas antigas já se passaram,/ somos nascidos de novo!/ 
/:Aleluia, aleluia, aleluia!:/

D. Des onipotente e bondoso.....
A. Amém.

Hino de louvor
D. Glória a Deus nas alturas, ...
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, sendo o Cristo batizado no 

Jordão, e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente 
vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do 
Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Batismo do Senhor, Paulinas-Paulus, p. 733-735)
Anim.: Ao ser batizado por João, Jesus de Nazaré é envolvido pelo Espírito Santo e 

Deus Pai o declara seu filho amado, no qual, pelo nosso batismo, também nos faz 
seus filhos queridos. 

1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7 
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Assim fala o Senhor: “Eis o meu servo - eu o recebo; eis o meu eleito - nele se 

compraz minh’alma; pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento 
das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 
Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega; mas 
promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará 
abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra; os países distantes esperam 
seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão; 
eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para 
abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que 
vivem nas trevas”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
 
Salmo: Sl 28(29) 
S. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
A. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
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S. 1. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder! Dai-lhe a 
glória devida ao seu nome; adorai-o com o santo ornamento!

2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas! Eis a voz do 
Senhor com poder!  Eis a voz do Senhor majestosa.

3. Sua voz no trovão reboando! No seu templo os fiéis bradam: “Glória!” É o Senhor 
que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre!

 
2ª Leitura: At 10,34-38 

Evangelho: Lc 3,15-16.21-22 
A. /: Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado; 

escutai-o, todos vós!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
A Palavra de Deus deste segundo domingo de 2019 nos recorda o dia em 

que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Solidário com os que buscavam a 
conversão e a vida nova, Jesus se deixou batizar, enquanto permaneceu em oração. 
Em sintonia com o povo e com Deus, Jesus ouviu a voz do Pai que o consagrou para 
cumprir o seu plano de salvação.

Com o batismo, Jesus começa a sua missão de pregar o Evangelho e de 
anunciar o Reino de Deus. Com isso Jesus nos ensina que com o batismo também 
nós começamos um jeito novo de viver, mais comprometidos com Deus e com a 
Comunidade. 

Pelo batismo, as criaturas humanas são chamadas a vivenciar a fé, e, pela 
fé,  fazer parte do Povo de Deus. Por um lado, o batismo nos faz filhos de Deus. 
Por outro lado, nos faz membros da comunidade cristã. Assumir o compromisso do 
batismo na forma de testemunho é a missão de todos os cristãos.

Nosso batismo nos coloca no grupo de Jesus, a serviço da mesma missão. A 
missão é grande, abrange a terra inteira. Mas se a missão é grande, maior é a esperança 
naquele que mantém os céus abertos e nos chama de filhos. O Pai gostará de ver os 
filhos a caminho, juntos no que é possível, a serviço da vida e transformando nossas 
palavras e boas intenções em gestos concretos de vida e esperança. Quem o segue no 
caminho do discipulado é impelido a trilhar o seu caminho de justiça e solidariedade.

No Evangelho de hoje, Lucas apresenta Jesus em oração, aberto à vontade 
do Pai desde o início de sua missão. O Pai se manifesta abrindo o céu, enviando-lhe 
o espírito e declarando-o seu Filho amado. Isso mostra a sintonia de sua missão com 
a vontade do Pai.
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Chama nossa atenção a atitude de oração de Jesus em seu batismo. Ele procura 
pela oração a vontade do Pai. O silêncio, a oração que nos imergem no mistério 
da vida divina são fundamentais para recebermos, reconhecermos e assumirmos a 
nossa missão.

Assumir o compromisso do batismo na forma de testemunho é uma missão 
urgente de todos os cristãos. E apontar caminhos de esperança, que dão sentido à 
vida dos irmãos e irmãs se constituem, talvez, na maior contribuição que todos nós 
batizados podemos dar. Precisamos transformar nossas palavras e boas intenções 
em gestos concretos de vida e esperança.

Que o nosso batismo nos ajude a sermos verdadeiros discípulos missionários 
de Jesus.

Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erechim 

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

Oração dos fiéis 
D. Assumidos por Deus como seus filhos amados em nosso Batismo, apresentemos-

lhe com toda confiança nossas preces comunitárias. 
A. (196) Atendei a nossa prece, Senhor, /e fazei-nos acolher nosso irmão.
L. 1. Para que a Igreja viva sempre melhor sua missão de anunciar a alegria do 

Evangelho, oferecendo o batismo em nome da Trindade aos que o acolhem, 
rezemos, irmãos.  

2. Para que a Pastoral do Batismo renovada ajude as famílias a fortalecerem sua vida 
de fé, rezemos, irmãos.

3. Para que a celebração do sacramento do Batismo renove a participação comunitária 
dos pais e padrinhos, rezemos, irmãos.

4. Para que as crianças batizadas tenham a necessária iniciação à vida cristã em suas 
próprias famílias, rezemos, irmãos.

5. Por todos os que passam dificuldades em sua fé para que a luz do Espírito os ajude 
a superá-las, rezemos, irmãos.

6. Para que Deus conserve Dom Girônimo, de aniversário de ordenação episcopal 
quinta-feira, com saúde e feliz em seu ministério, rezemos, irmãos.

7. ....
D. Reavivai em nós, ó Deus, a graça batismal e sustentai-nos com vossa força na 

fidelidade aos compromissos da fé. Por Cristo, Nosso Senhor. 
A. Amém. 
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3. RITO DE OFERTA
Anim. No altar do Senhor, colocamos os frutos de nosso esforço de fidelidade aos 

compromissos do batismo.
A. (Nº 203)) Ref. Sabes, Senhor, o que temos....
D. Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso 

Filho, que por sua misericórdia lavou os pecados do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

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

e 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  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. Ao ser batizado no rio Jordão, Cristo santificou as águas para o Batismo da Nova 
Aliança. No sacramento do altar, Ele nos dá o alimento da fé recebida ao sermos 
batizados.  Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Na mesa do altar, Deus serve o Pão da vida a seus filhos renascidos em 

Cristo pela graça do Batismo. 
A. (Nº 292) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei 
D. OREMOS! Nutridos pelo Pão da vida, dai-nos, ó Pai, a graça de ouvir 

fielmente o vosso Filho amado, para que, chamados filhos de Deus, nós o 
sejamos de fato. 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 / agentes da Pastoral do Batismo /  famílias que vão batizar 
seus filhos neste ano / Dom Girônimo em seu aniversário de ordenação episcopal, 
quinta-feira ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Na celebração do batismo do Senhor, renovemos nossa disposição de 

permanecer n’Ele e com Ele levar o amor a todos.
A. (Nº 377) Ref. Sim, eu quero que a luz de Deus que, um dia, em mim brilhou,/ 

jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor./ Sim, eu quero que 
o meu amor ajude o meu irmão/ a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, 
em tua luz, Senhor.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus conserve viva a luz da fé que recebemos no batismo, nos renove com os 

outros sacramentos e nos conduza com sua Palavra. E que nos abençoe, proteja 
e defenda de todo mal, o mesmo Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém.
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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O Batismo do Senhor e o nosso 
A hodierna festa do Batismo do Senhor encerra o tempo do Natal e convida-nos a 

pensar no nosso batismo. Jesus quis receber o batismo pregado e administrado 
por João Batista no Jordão. Tratava-se de um batismo de penitência: quantos se 
aproximavam dele manifestavam o desejo de ser purifi cados dos pecados e, com a 
ajuda de Deus, comprometiam-se a encetar uma nova vida.

Então compreendemos a grande  humildade de Jesus, Aquele que não tinha pecado, 
ao pôr-se em fi la com os penitentes, misturando-se entre eles para ser batizado 
nas águas do rio. Quanta humildade tem Jesus! E, agindo assim, Ele manifestou 
aquilo que celebramos no Natal: a disponibilidade de Jesus a imergir-se no 
rio da humanidade, a assumir sobre si as faltas e as debilidades dos homens, a 
compartilhar o seu desejo de libertação e de superação de tudo o que afasta de 
Deus e nos torna alheios aos irmãos. 

O Evangelho de hoje ressalta que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma 
visível, como pomba (Lc 3, 22). O Espírito Santo, que tinha agido desde o princípio 
da criação, guiando Moisés e o povo no deserto, agora desce em plenitude sobre 
Jesus para lhe infundir a força para cumprir a sua missão no mundo. O Espírito 
é o artífi ce do Batismo de Jesus, e também do nosso batismo. Ele abre os olhos 
do nosso coração para a verdade, para toda a verdade. Impele a nossa vida pela 
vereda da caridade. 

A festa do Batismo de Jesus convida cada cristão a fazer memória do próprio 
batismo. É o dia da nossa santifi cação inicial, é a data em que o Pai nos concedeu 
o Espírito Santo que nos impele a caminhar, é a data do grande perdão. (Papa 
Francisco, na oração do Angelus de 07 de janeiro de 2018)

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf: Hb 1,1-6; Sl 96(97); Mc 1,14-20; dia 15, 3ªf: Hb 2,5-12; Sl 8,2a e 5.6-

7.8-9; Mc 1,21b-28; dia 16, 4ªf: Hb 2,14-18; Sl 104(105); Mc 1,29-39; dia 17, 5ªf: 
Sto. Antão: Hb 3,7-14; Sl 94(95); Mc 1,40-45; dia 18, 6ªf: Hb 4,1-5.11; Sl 77(78); 
Mc 2,1-12; dia 19 sáb.: Hb 4,12-16; Sl 18(19B); Mc 2,13-17; dia 20, Dom, 2º do 
Tempo Comum: Is 62,1-5; Sl 95(96); 1Cor 12,4-11; Jo 2,1-11 (Bodas em Caná).

 

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

Livraria Diocesana: Av. Sete de Setembro, 1251
no Centro de Administração e Pastoral.

Disponibiliza livros e subsídios para a ação pastoral
e devoção popular, com objetos religiosos.

Repassa mensalmente recurso fi nanceiro para as atividades pastorais da Diocese.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 2º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 20.01.2019

 - Por intercessão de Maria, Cristo realiza seu primeiro sinal e os discípulos creem n’Ele
  Cor litúrgica: VERDE                                            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS 
A. ((Nº 56) Ref. /:O Senhor é bom, eterno é seu amor! / O 

Senhor é bom, eterno é seu amor!:/
Anim.: Em diversas ocasiões e ambientes diferentes, Jesus esteve 

à mesa para a refeição, especialmente com os pecadores. Ele 
nos convida sempre para o banquete da vida, na celebração 
litúrgica da nova aliança, selada em seu sangue, o vinho novo 
que garante a verdadeira alegria que Ele quer para todos agora e 
na eternidade. 

A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que venho com amor e alegria!/ Vem provar 
misericórdia e perdão/ nesta fonte de esperança que sacia,/ te anima e te 
sustenta na missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre perdoado./ Acolhe! Pois o amor te faz feliz./ Um 
povo que é mais dor do que pecado/ precisa mais de mãe que de juiz.

2. Deus, o Pai, me escolheu e me ungiu,/ para a todos Boa-Nova anunciar./ Para 
salvar quem o pecado destruiu;/ seu amor-misericórdia proclamar.  

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança que sempre nos renova e enriquece com seus dons, em 

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

A vida na liturgia
D. (... de terça-feira a domingo, 34ª Jornada Mundial da Juventude, no Panamá – 

“Eis aqui a Serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua Palavra”./ pessoas em 
férias / ...). 

Pedido de perdão
D. Ao celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, também nós somos 

convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconhecendo-
nos necessitados da misericórdia divina, imploremos o perdão de nossos pecados. 

L. Senhor, que viestes estabelecer a nova aliança em vosso sangue redentor, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes renovar a humanidade em vosso amor, tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que socorreis quem está em dificuldades, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus, rico em misericórdia...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 94) 1. Glória a Deus, que por amor à sua imagem nos criou./ Glória ao 

Pai, eternamente, que à vida nos chamou.
Ref. /:Aleluia, aleluia, aleluia, glória a Deus!:/ 
2. Glória a Cristo, imagem viva, luz de nosso coração./ Sua vida nos revela 

verdadeira vocação.
3. Ao Espírito, que anima nosso ser e nosso agir,/ seja dada toda a glória pela 

paz que faz sentir.
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, 

escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa 
paz. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 879-881)
Anim. Por um sinal de solidariedade, numa festa de casamento, Jesus de Nazaré 

revela sua missão de trazer vida nova e feliz para todos, com a abundância dos 
bens messiânicos.

1ª Leitura: Is 62,1-5 

Salmo: Sl 95(96)
S. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / manifestai os seus prodígios entre os 

povos! 
A. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / manifestai os seus prodígios entre 

os povos! 
S. 1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 

- Cantai e bendizei seu santo nome!* Cantai e bendizei seu santo nome!
2. Dia após dia anunciai sua salvação,* manifestai a sua glória entre as nações, - e entre 

os povos do universo seus prodígios!* E entre os povos do universo seus prodígios. 
3. Ó família das nações, dai ao Senhor,* ó nações, dai ao Senhor poder e glória, - 

dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!* Oferecei um sacrifício nos seus átrios.
4. Adorai-o no esplendor da santidade,* terra inteira, estremecei diante dele! - 

Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”*  pois os povos ele julga com justiça. 
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2ª Leitura: 1Cor 12,4-11

Evangelho: Jo 2,1-11 
A. /: Aleluia, aleluia, aleluia:/
S. No casamento de Caná, de água vinho fez Jesus, manifestou-lhes a sua glória e 

os discípulos creram na luz. 
A. / Aleluia...:/

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, nos apresenta as bodas de Caná. Graças 

ao pedido da mãe Maria, sensível e atenta, Jesus realiza seu primeiro milagre. De 
uma festa familiar, como as bodas de Caná, o Evangelista consegue ver a realização 
de toda a missão de Jesus.

João fala em primeiro sinal, palavra típica de seu Evangelho, que às vezes 
vem traduzido simplesmente como “milagre”. Mas o conteúdo da palavra é bem 
maior: é como um dedo que aponta diretamente para a origem divina de Jesus e sua 
missão na terra.

O vinho era considerado uma bebida de imortalidade, expressão da força de 
Deus que penetra o coração das criaturas. O vinho lembrava a divindade. A água, 
por sua vez, se tornou o símbolo da vida. Temos, portanto, dois símbolos: um, da 
vida divina que se derrama sobre a humanidade; outro, da vida humana à espera da 
vida divina.

A missão de Jesus é fazer da água vinho, ou seja, divinizar a humanidade, fazer 
com que a criatura humana, apesar de sua fragilidade, participe da natureza divina. O 
gesto de Jesus de transformar a água em vinho é um retrato de toda a sua missão.

Na primeira leitura, o profeta Isaías usa o símbolo das núpcias para falar da ternura 
e da intimidade da nova relação de Deus com o seu povo. Ele não é um Deus severo, mas 
amigo, capaz de amar com ternura e compaixão, de encontrar alegria no amor ao seu 
povo. A religião quando desligada da vida não alimenta a comunhão com Deus.

O Evangelho apresenta não só o primeiro milagre de Jesus, mas também 
o primeiro dos seus “sinais”. Numa festa de casamento, algo tão humano, Jesus 
dá início aos sinais de sua manifestação ao mundo. Jesus, antes de realizar o seu 
primeiro milagre, manda encher as talhas de água.

Com isso Ele quer nos ensinar que o milagre não acontece a partir do nada, 
começa com a oferta daquilo que se tem. Deus não quer transformar nada sem a 
nossa contribuição. Não adianta ficar só esperando que as coisas mudem. A realidade 
da vida se transforma com a nossa participação.
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Jesus realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. O casamento 
é o início de uma nova família. É na família que vão sendo assimilados os valores da 
vida. Que Deus faça crescer a alegria e a esperança nas famílias e nesta comunidade. 
Que Maria de Nazaré lembre a Jesus as vossas necessidades.

Dom José Gislon Bispo
Diocesano de Erechim

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

Oração dos fiéis
D. Nas bodas de Caná da Galileia, Nossa Senhora falou a Jesus da dificuldade dos 

noivos pela falta de vinho para os convidados da festa. Por meio dela, manifestemos 
a Deus as nossas necessidades e as de nossos irmãos e irmãs através das preces 
comunitárias.

A. Por Maria, escutai nossa prece, Senhor!
L.1. Para que a Igreja, fazendo-se presente junto às pessoas nas mais diversas realidades, 

as ajude a perceber os sinais de Deus e a chegar à fé em Cristo, rezemos, irmãos.
2. Para que os ministros ordenados e leigos, a exemplo de Maria, estejam sempre 

atentos às necessidades das famílias e comunidades e sejam solícitos em servi-las, 
rezemos, irmãos. 

3. Para que os participantes da Jornada Mundial da Juventude, nesta semana, no 
Panamá, vivam e irradiem a alegria do encontro transformador com Cristo, 
rezemos, irmãos.

4. Para que os casais renovem constantemente sua união pela oração, pela Palavra 
de Deus e pela Eucaristia, rezemos, irmãos.

5. Para que as festas de casamento e outras confraternizações resultem sempre em 
verdadeira alegria para todos, rezemos, irmãos.

6. Para que os jovens que vão casar neste ano construam sua união em Cristo, 
rezemos, irmãos.

D. Concedei, ó Deus, que nunca nos falte o vinho novo do vosso amor e a generosidade 
em oferecê-lo aos nossos irmãos e irmãs em suas diversas necessidades. Por 
Cristo, Nosso Senhor. 

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Para realizar seu primeiro sinal, em Caná da Galileia, Cristo precisou da 

água que os serventes colocaram à sua disposição. Em cada celebração de louvor, 
ele conta com nosso trabalho para a sua obra.
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A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais vida...
D. Concedei-nos, ó Deus, a graça de celebrar constantemente o vosso louvor na 

assembleia litúrgica, pois todas as vezes que o fazemos torna-se presente a nossa 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação
D. A Vós, ó Deus de misericórdia, apresentamos nosso louvor porque sois o Criador 

de todas as coisas, nos fizestes à vossa imagem e semelhança e quereis que todos 
Vos conheçam na verdade e vos sirvam na santidade.

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Vós nos concedeis bendizer-vos, mesmo que não preciseis de louvores. Mas, se 

nada acrescentam à vossa grandeza, por eles manifestamos nossa gratidão filial e 
nosso desejo de sermos fiéis à vossa Palavra Salvadora.

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Caminhando na esperança em vossa Igreja, vos louvamos pelo nosso Papa N. 

e por nosso Bispo N., por nosso(s) padre(s) e por todos os ministros de nossas 
comunidades. Concedei-lhes sempre vossa graça em sua missão.

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Somos gratos a Vós porque nos dais a Virgem Maria e os santos e santas como 

nossos intercessores e modelos de fidelidade ao vosso amor. 
A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos pelos membros de nossa comunidade já falecidos, 

entre eles NN, pelos quais pedimos a recompensa eterna prometida aos que Vos 
são fiéis.

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos sempre no vosso amor e no 

vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossos pedidos na oração que o próprio Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca no altar....)
D. Cristo é o Pão vivo descido do Céu. Quem dele se alimenta viverá eternamente. 

Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
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Anim.: A água transformada em vinho por Cristo em Caná da Galileia foi o sinal 
que despertou a fé dos discípulos. O pão transformados em Corpo de Cristo na 
celebração da missa em nossa comunidade é o alimento de nossa fé e de nosso 
compromisso de trabalharmos para que a ninguém falte o alimento, a paz e a 
alegria. 

A. (Nº 501) 1. Quando teu Filho contigo vier 
D. OREMOS! Infundi em nós, ó Deus, o vosso Espírito de caridade, para que 

vivam unidos no vosso amor os que formais com vossa Palavra e sustentais 
pelo Pão da vida.  Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Sra. por necessidades específi cas da comunidade local, da diocese, do mundo.... / 
Jornada Mundial da Juventude, nesta semana, no Panamá...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Maria continua a nos pedir para fazer o que seu Filho nos diz. Dispostos a 

fazê-lo, peçamos-lhe que também interceda por nossas necessidades junto a Seu 
Filho, lembrando especialmente os participantes da Jornada Mundial da Juventude, 
no Panamá, nesta semana.

A. (Nº 505) Ref. Maria, medianeira divinal, se pedes, teu Jesus atenderá./Repete o teu apelo 
maternal assim como nas bodas de Caná.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, por intercessão de Maria, nossa mãe, nos conserve sempre atentos e 

solidários com os irmãos e irmãs. E nos abençoe, defenda e console Deus todo-
poderoso e fonte da vida, 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. 

Oração da Jornada Mundial da Juventude no Panamá 
“EIS AQUI A SERVA DO SENHOR,

FAÇA-SE EM MIM SEGUNDO A TUA PALAVRA”

Pai Misericordioso, Tu nos chamas a viver nossa vida como um caminho de 
salvação. Ajuda-nos a contemplar o passado com gratidão, a assumir o presente 
com coragem, a construir o futuro com esperança.

Senhor Jesus, amigo e irmão, agradeço por teu olhar de amor; faze que escutemos 
tua voz, que ressoa no coração de cada um com a força e a luz do Espírito Santo.
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Concede-nos a graça de ser Igreja em saída, anunciando com fé viva e com rosto 
jovem a alegria do Evangelho, para trabalhar na construção da sociedade mais 
justa e fraterna que sonhamos.

Pedimos-te pelo Papa e pelos bispos; pelos sacerdotes e diáconos; pela vida 
consagrada e pelos voluntários; pelos jovens, por todos que participarão da 
Jornada Mundial da Juventude no Panamá e por todos que se preparam para 
acolhê-los.

Santa Maria la Antigua, Padroeira do Panamá, faze que possamos orar e viver com 
tua mesma generosidade: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo 
a tua palavra” (Lc 1,38). Amém.

Bem-aventuranças e Maria nos temas das últimas 6 Jornadas Mundiais da 
Juventude

Em 2014, 29ª Jornada Mundial da Juventude - JMJ (âmbito dioc.): “Felizes os 
pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu” (Mt 5,3). Na 30ª JMJ (âmbito 
dioc.), em 2015: “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus” (Mt 5,8). 
Para a grande celebração internacional (31ª) de 2016 em Cracóvia, Polônia, no 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia: “Felizes os misericordiosos, porque 
encontrarão misericórdia” (Mt 5,7).

Os temas para o triênio 2017-2019 têm forte conotação mariana, retomando, ao 
mesmo tempo, a imagem de uma juventude em caminho entre o passado (2017), 
o presente (2018) e o futuro (2019), animada pelas três virtudes teologais: fé, 
caridade e esperança”. Está em sintonia com o tema da recente As. Geral do 
Sínodo dos Bispos: ‘os jovens, a fé e o discernimento vocacional’”. - 32ª JMJ, 
2017 (âmbito dioc.): “Grandes coisas fez por mim o Onipotente” (Lc 1,49). - 33ª 
JMJ, 2018 (âmbito dioc.): “Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de 
Deus” (Lc 1,30). -34ª JMJ, 2019 (âmbito mundial, no Panamá): “Eis aqui a serva 
do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38). 

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, Santa Inês: Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2,18-22; dia 22, 3ªf, S. Vicente: 

Hb 6,10-20; Sl 110(111); Mc 2,23-28; dia 23, 4ªf: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); 
Mc 3,1-6; dia 24, 5ªf, S. Francisco de Sales: Hb 7,25-8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12; 
dia 25, 6ªf: Conversão de S. Paulo: At 22,3-16; ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 
16,15-18; dia 26, sáb., São Timóteo e São Tito: 2Tm 1,1-8; Sl 95(96); Lc 10,1-9; 
dia 27, dom., 3º do Tempo Comum: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18(19); 1Cor 12,12-
30; Lc 1,1-4; 4,14-21 (Jesus em Nazaré).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 3º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 27.01.2019
  - Conduzido pelo Espírito, Cristo proclama a Boa Nova da Salvação para todos
 Cor litúrgica: VERDE                                           Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 121) 1. Eu vim para escutar...
Ref. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.
Anim.: Normalmente, procuramos estar a par das notícias de 

cada dia. Mas a grande Boa Nova que permanece sempre 
atual é o anúncio da salvação proclamada por Cristo. Em cada 
celebração litúrgica, especialmente a dominical, podemos 
acolher a Palavra de Deus que ilumina nossa vida e com a 
qual fortalecemos nossa comunhão fraterna.  

A. (nº 35) Ref. Venha, povo de Deus, celebrar...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça, o amor e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo, enviado para anunciar a 

Boa Nova aos pobres, com a força do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... neste domingo, enceramento da 34ª Jornada Mundial da Juventude no Panamá 

– “eis aqui a serva do Senhor – faça-se em mim segundo a tua Palavra” / terça-
feira, aniversário de ordenação presbiteral do Pe. Claudino Talaska, Pároco de 
Áurea – 1994 – jubileu de prata / pessoas em férias – em visita a familiares na 
comunidade ou em outras ...)

Pedido de perdão
D. Com tantas informações dos modernos meios de comunicação, corremos o 

perigo de não reservarmos tempo para o diálogo pessoal e para acolher, viver e 
testemunhar a alegria do Evangelho, a permanente Boa Nova de Deus. Confiando 
na sua misericórdia, peçamos seu perdão. 

L. Senhor, Palavra viva do Pai a nos mostrar o caminho da salvação, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, ungido e enviado para proclamar-nos o tempo favorável da graça do Pai, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que continuamente realizais entre nós o que a Sagrada Escritura anuncia, 

tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 95) 1. Glória a Deus Trindade que primeiro ...

D. OREMOS. Ó Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o 
vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas 
obras. PNSrJC.

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA  
(Lecionário Dominical, 3º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 882-887)
Anim. Em nossas celebrações, Cristo, com a força do Espírito, continua a anunciar a 

Boa Nova da Salvação como na sinagoga de Nazaré, onde havia crescido.

1ª Leitura: Ne 8,2-4a.5-6.8-10 
L. Leitura do Livro de Neemias. 
Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a Lei diante da assembleia de homens, 

de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia 
do sétimo mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das Águas, Esdras fez 
a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, 
das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo 
escutava com atenção a leitura do livro da Lei. Esdras, o escriba, estava de pé 
sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais 
alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando abriu o livro, todo o povo 
ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, 
levantando as mãos: “Amém! Amém!” Depois inclinaram-se e prostraram-se 
diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da 
Lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender 
a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que 
instruíam o povo, disseram a todos: “Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso 
Deus! Não fiqueis tristes nem choreis”, pois todo o povo chorava ao ouvir as 
palavras da Lei. E Neemias disse-lhes: “Ide para vossas casas e comei carnes 
gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois 
este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do 
Senhor será a vossa força”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
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Salmo: Sl 18(19)
S. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida!
A. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida!
S. 1. - A lei do Senhor é perfeita,* conforto para a alma! - O testemunho do Senhor 

é fiel,* sabedoria dos humildes.
2. - Os preceitos do Senhor são precisos,* alegria ao coração. - O mandamento do 

Senhor é brilhante,* para os olhos é uma luz.
3. - É puro o temor do Senhor,* imutável para sempre. - Os julgamentos do Senhor 

são corretos* e justos igualmente.
4. - Que vos agrade o cantar dos meus lábios* e a voz da minha alma; - que ela 

chegue até vós, ó Senhor,* meu Rochedo e Redentor!

2ª Leitura 1Cor 12,12-30

Evangelho: Lc 1,1-4; 4,14-21 
A./: Aleluia, aleluia, 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...:/

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Há quase um mês já, iniciamos o ano com o Dia Mundial da Paz. Na mensagem 

para aquele dia, nosso Papa Francisco falou da “Boa política a serviço da Paz”. A 
paz que tanto desejamos no primeiro dia deste ano deve continuar embalando nosso 
coração e confirmando que é possível viver a proposta que Jesus trouxe ao mundo. 
Só assim, o ano será de fato novo, porque nova é a vida em nós.

Jesus tinha clareza da sua missão. Dele recebemos, como herança, a mesma 
missão. Não apenas nos envia, mas nos concede o mesmo poder que recebeu do 
Pai. O desejo de Jesus é que a nossa missão seja uma continuação de tudo o que Ele 
realizou.

A Palavra de Deus é uma fonte geradora de vida. A Comunidade, que se 
organiza ao seu redor, terá sempre a possibilidade de regenerar sua vida religiosa e 
social. Quando a Comunidade se inspira na Palavra de Deus ela renasce, gera vida 
e provoca partilha.

Como é bom a gente se reunir em celebração, na comunidade, aos domingos. 
E perceber que a comunidade cristã precisa de todos os seus membros, cada um 
em seu lugar, fazendo bem o que lhe foi confiado como missão. Uma comunidade 
organizada, unida é aquela em que todos se sentem integrados e atuantes.
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Conforme ouvimos no Evangelho de hoje, era também costume de Jesus se 
reunir na sinagoga e participar do culto. Ouvimos hoje que ele levantou-se e fez a 
leitura, tirada do livro do profeta Isaías e em seguida sentou-se e ensinava como 
um verdadeiro mestre. Jesus expõe o seu plano de evangelização, no qual, os mais 
necessitados vão ter uma atenção especial. E diz que, para realizar este plano, conta 
com a força do Espírito.

O evangelista Lucas relata que Jesus tinha o costume de frequentar todos os 
sábados a sinagoga. Lucas faz questão de acentuar que Jesus era um homem de 
oração. Jesus não veio apenas para salvar almas, mas veio para salvar pessoas. E era 
profundamente misericordioso para com os mais necessitados. 

Jesus procurou atender as necessidades do seu tempo. Estejamos também nós 
atentos para as urgências de nosso tempo. Há muito por ser feito, pois o sofrimento 
se multiplica ao nosso redor. A soma dos pequenos gestos permitirá a transformação 
de tudo o que pode e deve ser melhor. Ter fé necessariamente implica em multiplicar 
as obras de caridade.

 Que o bom Deus os abençoe! Tenham todos uma ótima semana. 
         Dom José Gislon

Bispo Diocesano de Erechim

Profissão da fé 

Oração dos fiéis 
D. Como membros da Igreja, Corpo de Cristo, apresentemos nossas preces 

comunitárias a Deus, que nos dirige sua Palavra para revelar-nos seu plano de 
amor.

A. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor.
L. 1. Para cultivarmos a leitura pessoal e a acolhida familiar e comunitária da Palavra 

de Deus, peçamos, irmãos.
2. Para que a Igreja, anunciando a Palavra de Deus, ajude a todos a serem solidários 

com os mais necessitados, a quem Cristo foi enviado preferencialmente, peçamos, 
irmãos.  

3. Para que os missionários, conduzidos pelo Espírito Santo, superem as dificuldades 
em sua missão, peçamos, irmãos.

4. Para que os participantes da Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, possam 
retornar para seus ambientes “anunciando com fé viva e rosto jovem a alegria do 
Evangelho e trabalhando por uma sociedade justa e fraterna”, peçamos, irmãos.

5. Pelo Pe. Claudino Talaska, que completa 25 anos de ordenação presbiteral terça-
feira, para que se sinta confirmado e revigorado em seu ministério em nossa 
Diocese, peçamos, irmãos. 
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6. Por todas as pessoas que realizam cursos no período de férias, especialmente de 
teologia e pastoral, peçamos, irmãos.

7. ... 
D. Disponde, ó Deus, nossa mente e nosso coração para acolher com a devida 

atenção vossa Palavra e praticá-la com fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor!
A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Coloquemos em nossa oferta a vida e a ação evangelizadora dos que 

anunciam a Palavra de Deus.
A. (Nº 217) Ref. Não se deve dizer nada posso....
D. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para que sejam 

santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus, Pai e Criador, Senhor da História, nosso hino 

de gratidão pelos dons que nos concede em seu Filho Jesus que Ele enviou para 
ser nosso Salvador. 

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Nossa gratidão a Deus porque seu Filho Jesus deu sua vida para nos salvar. Por 
sua vitoriosa ressurreição e gloriosa ascensão, nos abriu o caminho para a vida 
eterna.

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Bendigamos a Deus por ter enviado o Espírito Santo para sustentar a Igreja em 
sua missão. Nela, lembramos nosso Papa N., nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) N. 
e todos os animadores das comunidades.

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Nosso louvor a Deus pela intercessão e testemunho da Virgem Maria, de São José 
e de todos os santos e santas que nos precederam no caminho da santidade.

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Nosso reconhecimento a Deus também por todos os membros de nossas famílias 
e de nossa comunidade já falecidos pelo bem realizado entre nós. Que Ele lhes 
conceda a recompensa prometida aos que são fiéis à sua Palavra
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(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Ó Deus, sede favorável a este nosso louvor que vos apresentamos, nesta liturgia 
dominical, reunidos em vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém.

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

agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor, Pai nosso...
D. Cristo nos garantiu que quem recebe o seu Corpo tem a vida eterna. Eis o Cordeiro 

de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: A Igreja, na diversidade de seus membros, sempre à escuta da Palavra, 

sustenta sua unidade no único Corpo do Senhor, dado em alimento de vida eterna.
A. (Nº 290) 1. Na mesa sagrada se faz unidade..
D. OREMOS! Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, tendo recebido a graça 

de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. 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.... 
Aniversário de ordenação presbiteral do Pe. Claudino Talaska, terça-feira / 
encerramento da Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, neste domingo ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso) 
Anim. A recomendação dada ao povo comovido com a proclamação do livro da 

Lei foi de que se alegrasse, fizesse festa e partilhasse alimento com os que não o 
tinham. Irradiemos a alegria desta celebração.

A. (Canto Lit. 2011/10) Ref.: /: Que nossos olhos não se fechem à tua graça que 
nos renova.

Cremos, Senhor, e seguiremos os teus caminhos por toda a vida.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos ilumine com a luz do seu Espírito para proclamar a Boa Nova aos pobres, 

libertar os presos, recuperar a alegria e a esperança aos tristes e desanimados. 
Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, 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. 
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Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, S. Tomás de Aquino: Hb 9,15.24-28; Sl 97(98); Mc 3,22-30; dia 29, 3ªf: 

Hb 10,1-10; Sl 39(40); Mc 3,31-35; dia 30, 4ªf: Hb 10,11-18; Sl 109(110); Mc 
4,1-20; dia 31, 5ªf, São João Bosco: Hb 10,19-25; Sl 23(24); Mc 4,21-25; dia 1º, 
6ªf: Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34; dia 02, sáb., Apresentação do Senhor; 
Ml 3,1-4; Sl 23(24); Lc 2,22-40; dia 03, dom., 4º do Tempo Comum: Jr 1,4-5.17-
19; Sl 70(71);1Cor 12,31-13,13; 1Cor 13,4-13; Lc 4,21-30;(Jesus e os Nazarenos)

Papa Francisco aos jovens
(Na mensagem para a Jornada Mundial da Juventude 2018 – em âmbito diocesano)
À jovem Maria foi confi ada uma tarefa importante, precisamente porque era 

jovem. Vós, jovens, tendes força, atravessais uma fase da vida em que certamente 
não faltam as energias. Usai essa força e essas energias para melhorar o mundo, 
começando pelas realidades mais próximas de vós. Desejo que, na Igreja, vos 
sejam confi adas responsabilidades importantes, que se tenha a coragem de vos 

deixar espaço; e vós, preparai-vos para assumir estas responsabilidades.
Convido-vos ainda a contemplar o amor de Maria: um amor solícito, dinâmico, 
concreto. Um amor cheio de audácia e todo projetado para o dom de Si mesma. 
Uma Igreja impregnada por estas qualidades marianas será sempre uma Igreja 

em saída.... Se nos deixarmos contagiar pelo exemplo de Maria, viveremos 
concretamente aquela caridade que nos impele a amar a Deus acima de tudo e 

de nós mesmos, a amar as pessoas com quem partilhamos a vida diária. ... É um 
amor que se torna serviço e dedicação, sobretudo pelos mais fracos e os mais 

pobres, que transforma os nossos rostos e nos enche de alegria.
Queridos jovens, o Senhor, a Igreja, o mundo esperam também a vossa resposta 
à vocação única que cada um tem nesta vida! À medida que se aproxima a JMJ 

do Panamá, convido-vos a preparar-vos para este nosso encontro com a alegria e 
o entusiasmo de quem deseja fazer parte duma grande aventura. A JMJ é para os 
corajosos! Não para jovens que procuram apenas a comodidade, recuando à vista 

das difi culdades. Aceitais o desafi o?
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pobre de coisas e rica de amor, livre do pecado, unida a Jesus, que guarda 
Deus no coração e o próximo na vida. Para recomeçar, ponhamos os olhos na 
Mãe. No seu coração, bate o coração da Igreja. Para avançar – diz-nos a festa 
de hoje –, é preciso recuar: recomeçar do presépio, da Mãe que tem Deus nos 
braços.

A devoção a Maria não é galanteria espiritual, mas uma exigência da 
vida cristã. Olhando para a Mãe, somos encorajados a deixar tantas bagatelas 
inúteis e reencontrar aquilo que conta. O dom da Mãe, o dom de cada mãe 
e cada mulher é tão precioso para a Igreja, que é mãe e mulher. E, enquanto 
o homem muitas vezes abstrai, afirma e impõe ideias, a mulher, a mãe sabe 
guardar, fazer a ligação no coração, vivificar. Porque a fé não se pode reduzir 
apenas a ideia ou a doutrina; precisamos, todos, de um coração de mãe que 
saiba guardar a ternura de Deus e ouvir as palpitações do homem. A Mãe, 
autógrafo de Deus sobre a humanidade, guarde este Ano e leve a paz de 
seu Filho aos corações, aos nossos corações, e ao mundo inteiro. E, como 
filhos d’Ela, convido-vos a saudá-La hoje, simplesmente, com a saudação 
que os cristãos de Éfeso pronunciavam diante dos seus Bispos: «Santa Mãe 
de Deus!» Com todo o coração, digamos três vezes, todos juntos, fixando-A 
[voltados para a sua imagem posta ao lado do altar]: «Santa Mãe de Deus!»

Política, em busca do bem comum
O Papa Francisco anunciou ao mundo dia 06 de novembro  o tema da 

mensagem do 52º Dia Mundial da Paz, que será celebrado em 1° de janeiro 
de 2019: “A boa política está a serviço da paz”.

“Todos nós queremos a paz. E, mais do que ninguém, a deseja quem 
sofre com a sua falta”. Foi o que disse o Papa Francisco na mensagem em 
vídeo para as intenções de oração do mês de novembro. “Podemos pronunciar 
palavras esplêndidas - disse - mas se a paz estiver faltando no coração do 
homem, ela não existirá nem mesmo no mundo”. A consciência do Papa é 
que “com zero de violência e 100% de ternura, poderemos construir a paz 
evangélica que não exclui ninguém”. Portanto, o convite a rezar juntos 
para que a “linguagem do coração e do diálogo prevaleça sempre sobre a 
linguagem das armas”.
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E o Papa Francisco anunciou ao mundo nesta semana o tema da 
mensagem do 52ª Dia Mundial da Paz, que será celebrado em 1° de janeiro 
de 2019: “A boa política está a serviço da paz”.

A política, a “boa”, tem um longo olhar. Ao tentar interpretar a realidade 
cotidiana em que está imersa, se preocupa com o amanhã, olha para o “futuro 
da vida e do planeta”, pensa nos “mais jovens e nos pequenos”, se pergunta 
como dar respostas à sua “sede de realização”.

Compromisso para com o bem comum
Na Mensagem para o  Dia Mundial da Paz o Papa vai à raiz do 

compromisso para com o bem comum. Uma “missão” - explica - que não 
pode ignorar a “salvaguarda do direito” e o incentivo” ao diálogo entre os 
atores da sociedade, entre as gerações e entre as culturas”.

“A boa política está a serviço da paz” este é o tema da Mensagem cujo 
texto será divulgado em breve. Um reconhecimento, melhor uma recordação, 
que, enquanto enfatiza que “a responsabilidade política pertence a todos os 
cidadãos”, acrescenta que esse princípio se aplica “em especial àqueles que 
receberam o mandato de proteger e governar”. Cabe a eles, em primeiro lugar, 
assumir compromissos, ações, medidas capazes de fortalecer a comunidade, 
de colocar em diálogo componentes mesmo muito distantes, de trabalhar para 
que se entendam. Longe de preconceitos, na fraternidade. “Não há paz, de 
fato, sem confiança mútua” - ressalta o breve comentário divulgado pela Sala 
de Imprensa do Vaticano no qual dá o anúncio do tema. “E a confiança tem 
como primeira condição o respeito pela palavra dada”. Não às promessas vãs 
então, aquelas prefiguradas já sabendo que não podem ser mantidas. Sim, 
a ações capazes de envolver todos os atores sociais na construção do bem 
comum.

Liberdade de escolha
“De acordo com a sua vocação – escreveu Paulo VI em sua Carta 

Apostólica ‘Octogesima adveniens’ -, o poder político deve saber como se 
desvincular de interesses particulares para considerar cuidadosamente a sua 
responsabilidade para com o bem de todos, superando inclusive os limites 
nacionais. Levar a política a sério em seus diferentes níveis - local, regional, 
nacional e mundial - significa afirmar o dever do homem, de todo homem, 
de reconhecer a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que 
lhe é oferecida para tentar realizar juntos o bem da cidade, da nação, da 
humanidade”.
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A política, portanto, como matéria frágil e poderosa, não deve ser 
tratada como lugar comum desgastado, mas deve sempre ser respeitada. 
Respeitada como vocação e compromisso.

A política como a mais alta forma de caridade, para retomar uma 
imagem de São Paulo VI citada muitas vezes pelo Papa Francisco, rejeitando 
sem apelo, teorias, ações, intervenções pensadas e realizadas apenas para 
construir muros, para fazer prevalecer uns sobre os outros, para fortalecer as 
divisões culturais, sociais e políticas. “Hoje os populismos estão na moda, 
r nada têm a ver com o” popular “- repetiu o Pontífice - em 6 de outubro 
último: o popular é a cultura do povo, e a cultura do povo é expressa na arte 
, se expressa na festa: cada povo faz festa à sua maneira. Mas o populismo 
é o oposto: é o fechamento em um modelo, “estamos fechados, estamos 
sozinhos” e, quando estamos fechados, não avançamos “.

Consciência de pertencer à mesma comunidade
A Mensagem para o dia de 1º de janeiro de 2019, ao contrário, traz 

consigo as sementes boas da comunidade que é baseada na amizade social, 
que valoriza as peculiaridades, que se traduz em compromisso pessoal e 
coletivo para o bem de todos. “Quando o homem é respeitado nos seus direitos 
- recordava São João XXIII na encíclica ‘Pacem in terris’ (1963) – brota nele 
o sentido do dever de respeitar os direitos dos outros. Os direitos e os deveres 
do homem aumentam a consciência de pertencer à mesma comunidade, com 
os outros e com Deus”. Somos, portanto, chamados - diz a nota da Sala de 
Imprensa do Vaticano - “a levar e anunciar a paz como a boa notícia de um 
futuro em que cada ser vivo será considerado em sua dignidade e em seus 
direitos”.

Trata-se de pensar em grande e especialmente no plural, de não nos 
limitarmos ao hoje, mas de desenhar autênticas perspectivas de futuro, de 
alimentar - escreve o Papa Francisco na Evangelii gaudium - “um diálogo 
autêntico que se oriente eficazmente para curar as raízes profundas e não a 
aparência dos males do nosso mundo! A política, tão denegrida - continua 
a Exortação Apostólica - é uma vocação muito elevada, é uma das mais 
preciosas formas de caridade, porque busca o bem comum”.

Fonte: Vatican News
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1º de janeiro

Dia Mundial da PAZ

“A boa Política
está a serviço da PAZ”

(Papa Francisco)


