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A Quaresma na catequese do Papa
na quarta-feira de cinzas (05/3/14)

Queridos irmãos e irmãs, bom dia
Começa hoje, Quarta-Feira de Cinzas, o itine-

rário quaresmal de quarenta dias que nos conduzirá 
ao Tríduo pascal, memória da paixão, morte e res-
surreição do Senhor, coração do mistério da nossa 
salvação.

A Quaresma nos prepara para este momen-
to tão importante, por isto é um tempo “forte”, um 
ponto de reviravolta que pode favorecer em cada 
um de nós a mudança, a conversão. Todos nós te-

mos necessidade de melhorar, de mudar para melhor.
A Quaresma nos ajuda e assim saímos dos hábitos cansados e do preguiçoso 

costume ao mal que nos engana. No tempo quaresmal, a Igreja nos dirige dois im-
portantes convites: adotar uma consciência mais viva da obra redentora de Cristo; 
viver com mais empenho o próprio Batismo.

A consciência das maravilhas que o Senhor fez para a nossa salvação dispõe a 
nossa mente e o nosso coração a uma atitude de gratidão para Deus, por quanto Ele 
nos deu, por tudo aquilo que realiza em favor do seu povo e de toda a humanidade.

Daqui parte a nossa conversão: essa é a resposta grata ao mistério maravilho-
so do amor de Deus. Quando nós vemos este amor que Deus tem por nós, sentimos 
a vontade de nos aproximarmos Dele: esta é a conversão.

Viver a fundo o Batismo – eis o segundo convite – significa também não se 
habituar às situações de degradação e de miséria que encontramos caminhando pe-
los caminhos das nossas cidades e dos nossos países.

Há o risco de aceitar passivamente certos comportamentos e de não se sur-
preender diante das tristes realidades que nos cercam. Nós nos acostumamos com a 
violência, como se fosse uma notícia cotidiana deduzida; habituamo-nos aos irmãos 
e irmãs que dormem pelas ruas, que não têm um teto para abrigar-se.

Habituamo-nos aos refugiados em busca de liberdade e dignidade, que não 
são acolhidos como se deveria. Habituamo-nos a viver em uma sociedade que pre-
tende fazer pouco de Deus, na qual os pais não ensinam mais aos filhos rezar nem 
fazer o sinal da cruz.

Eu pergunto a vocês: os vossos filhos, as vossas crianças sabem fazer o sinal 
da cruz? Pensem. Os vossos netos sabem fazer o sinal da cruz? Vocês ensinaram 
a eles? Pensem e respondam no vosso coração. Sabem rezar o Pai Nosso? Sabem 
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rezar à Nossa Senhora com a Ave Maria? Pensem e respondam. Este costume a com-
portamentos não cristãos e de comodismo narcotiza o nosso coração!

A Quaresma vem a nós como tempo providencial para mudar a rota, para 
recuperar a capacidade de reagir diante da realidade do mal que sempre nos desafia. 
A Quaresma seja vivida como tempo de conversão, de renovação pessoal e comuni-
tária mediante a aproximação a Deus e a adesão confiante ao Evangelho.

Deste modo, permite-nos também olhar com olhos novos para os irmãos e as 
suas necessidades. Por isto a Quaresma é um momento favorável para se converter 
ao amor para com Deus e para com o próximo; um amor que saiba fazer propria-
mente a atitude de gratuidade e de misericórdia do Senhor, que “fez-se pobre para 
enriquecer-nos com a sua pobreza” (cfr 2 Cor 8, 9).

Meditando sobre os mistérios centrais da fé, a paixão, a cruz e a ressurreição 
de Cristo, perceberemos que o dom sem medida da Redenção nos foi dado por ini-
ciativa gratuita de Deus.

Dar graças a Deus pelo mistério do seu amor crucificado; fé autêntica, con-
versão e abertura de coração aos irmãos: estes são elementos essenciais para viver 
o tempo da Quaresma.

Neste caminho, queremos invocar com particular confiança a proteção e a aju-
da da Virgem Maria: seja Ela, primeira crente em Cristo, a nos acompanhar nos dias 
de oração intensa e de penitência, para chegar a celebrar, purificados e renovados no 
espírito, o grande mistério da Páscoa do seu Filho.

Fonte: ACIDigital.

Um itinerário para aprofundar
a Espiritualidade Quaresmal

O tempo quaresmal deve ser para o cris-
tão, um momento oportuno para recordar, na 
vida pessoal, as ações de Jesus, pois convida a 
dar um salto qualitativo, à luz da vida do Do-
ador de Vida que convoca a cada um de nós a 
um itinerário de seguimento e a fazer a experi-
ência da via amorosa e reconciliadora, presen-
te no mistério pascal.

Esta realidade tem implicações profun-
das na vida e não é uma tarefa fácil, uma vez que pede de cada um, certos elementos 
que rompem com o comodismo, com a passividade e requer nova postura frente à 
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Celebração da Palavra de Deus
8º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 03.3.2019

 - As palavras e as obras revelam as disposições de cada pessoa
  Cor litúrgica: VERDE                                                    Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
(Nº 50) Ref. /:Que a comunicação não se canse 

jamais/ de estar a serviço da verdade e da 
paz!:/

Anim.. Em tempo de comunicação instantânea e 
por muitos meios, precisamos de prudência no 
que comunicamos, discernimento em relação ao 
que ouvimos, vemos e lemos, bem como esforço permanente para evitar julgar os 
outros, condenando neles falhas que nós mesmos temos.  

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.

5. Como julgas, tu também serás julgado!/ Não perdoas... como pedes meu 
perdão?/ Do teu olho tira a trave do pecado;/ poderás, então, cuidar do teu 
irmão.  

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça de Deus sempre pronto a perdoar, o amor de Jesus Cristo, rosto 

da misericórdia do Pai e a luz do Espírito Santo, dado a nós para o perdão 
dos pecados, estejam convosco. 

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

A vida na liturgia
(... 25 anos – jubileu de prata - de ordenação presbiteral do Pe. João Dirceu Nardino, 

Pároco de Severiano de Almeida, terça-feira / dias mais intensos do carnaval / 
42ª Romaria da Terra na Diocese de Uruguaiana, terça-feira / quarta-feira, cinzas, 
início da quaresma e Campanha da Fraternidade - “Fraternidade e Políticas 
Públicas” - “Serás libertado pelo direito e pela justiça”  / Dia Internacional da 
Mulher, sexta-feira / primeira romaria da mulher no Santuário de N. Sra. da Salete, 
Marcelino Ramos – sábado).
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Ato penitencial
P. “Os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, enquanto o Pai vê o 

íntimo. Não julgar nem condenar significa, positivamente, saber perceber o 
que há de bom em cada pessoa e não permitir que venha a sofrer pelo nosso 
juízo parcial.” Peçamos o perdão de Deus e a graça de perdoarmos como somos 
perdoados. (Pausa)

L. Senhor, que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos quereis misericordiosos como o Pai do céu, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso... 
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos ....
P. OREMOS. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na 

paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir, alegre e tranquila. PNSrJC.
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 8º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 905-907)
Anim. A Palavra de Deus nos indica prudência e discernimento em relação ao que 

se fala e coerência de vida para se progredir na obra do Senhor. 

1ª Leitura: Eclo 27,5-7

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

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

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

e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus: meu Rochedo, não existe nele o mal!” 
C. A vitória de Cristo sobre a morte nos mostra que nossos cansaços não são inúteis 

e que vale a pena permanecer firmes na obra do Senhor.
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2ª leitura: ICor 15,54-58 

Evangelho: Lc 6,39-45
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Como astros no mundo vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo 

anunciando; da vida a Palavra, com fé, proclamais, quais astros luzentes no mundo 
brilhais!

A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Neste domingo, que antecede a quaresma, a Palavra de Deus nos convida 

a refletirmos com mais atenção sobre a palavra, aquilo que nós dizemos, falamos 
e aquilo que nós fazemos. A primeira leitura do Livro do Eclesiástico nos dizia 
que o fruto revela como foi cultivada a árvore: “assim é a Palavra que provém 
do coração”.  O Evangelho vai nesta mesma direção e traz uma expressão muito 
conhecida: “a boca fala do que o coração está cheio”.

O salmo revela uma forma bonita de usarmos nossa palavra, nossa fala. E qual 
é? Usarmos a Palavra para agradecermos ao Senhor. Como é importante usarmos 
nossa Palavra para o bem, para a união, para a paz, para o perdão, para a justiça, 
para o amor, para cantar e rezar. Tudo isso demonstra que fazemos bom uso de nossa 
palavra, nossa voz. 

Sabemos, contudo, que não bastam belas palavras, belos discursos. Vale muito 
quando a palavra é acompanhada de gestos concretos. Conhecemos a árvore pelos 
frutos. “Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos 
bons”. Somos reconhecidos pelos frutos que produzimos.

O Evangelho nos alerta ainda que devemos ser prudentes, pois muitas vezes 
observamos e condenamos o erro dos outros e não olhamos para os nossos próprios 
erros. Todos nós, seres humanos, podemos errar e erramos. Não somos perfeitos. 
De nada adianta eu olhar e apontar para o cisco que está no olho do meu irmão, da 
minha irmã, se eu tenho um cisco maior ainda no meu olho. Ou seja vejo o erro e 
a falha do outro, mas mão consigo ver o meu próprio erro, a minha própria falha. 

Deus tem sempre uma Palavra de vida e de esperança para nos dar.  As palavras 
do Senhor são Palavras de salvação. Por isso a Palavra de Deus tem sempre a nos 
ensinar e desafia, também nós,  a sermos anunciadores da Boa Palavra. Sejamos 
aqueles que anunciam, mas que também vivem a palavra no cotidiano da vida. Que 
saibamos tirar coisas boas do tesouro de nosso coração. Não deixemos que palavras 
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más estraguem nosso ambiente familiar e comunitário. Sejamos coerentes com 
aquilo que dizemos e fazemos. Pela árvore conhecemos os frutos. Que o tempo da 
quaresma seja para nós um tempo de graça, de provarmos nossa conversão pelas 
obras. 

Peçamos a Nossa Senhora que acompanhe com ternura os romeiros que 
participarão da 42ª Romaria da Terra em Uruguaiana na próxima terça-feira e que o 
Carnaval seja marcado pela alegria e por uma sadia diversão. Abraço fraterno!       

                                                                                             Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erexim

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

Oração dos fiéis
P. Roguemos a Deus que sempre acolhe a súplica dos seus filhos e filhas para que 

renove nossa vida com a suavidade de seu Espírito, a fim de podermos produzir 
frutos abundantes de amor e perdão.

A. Atendei nossa prece, Senhor.
1. Para evitarmos todo tipo de julgamento e para que as autoridades judiciárias 

promulguem sentenças justas e objetivas segundo o espírito da lei, peçamos, 
irmãos.

2. Para iniciarmos a quaresma, quarta-feira, com toda a disposição de preparar-nos 
bem para a Páscoa, com a ajuda da Campanha da Fraternidade sobre políticas 
públicas, peçamos, irmãos.

3. Pelo Pe. João Dirceu Nardino, Pároco em Severiano de Almeida, que completa 
25 anos de ordenação presbiteral segunda-feira, para que Deus o confirme em seu 
ministério sacerdotal, peçamos, irmãos.

4. Para que não haja imprudência ou exagero nas diversões destes dias mais intensos 
de carnaval, evitando assim consequências desagradáveis para as famílias, 
peçamos, irmãos.

5. Par que a Romaria da Terra, terça-feira, na Diocese de Uruguaiana, fortaleça as 
organizações dos agricultores e confirme em todos a preservação da Casa Comum, 
peçamos, irmãos.

6. Para que as mulheres, lembradas de modo especial em seu dia, sexta-feira, com sua 
ternura e determinação, promovam relações humanas de misericórdia e inclusão, 
peçamos, irmãos.

P. Na oração comum pelas vocações em nossa Diocese no primeiro domingo de 
cada mês, rezemos: 

A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
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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. Apresentemos a Deus as atividades dos trabalhadores urbanos e rurais.
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra.....
P. Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e aceitais nossa oferta como um 

gesto de amor, fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, frutifiquem 
para nós em prêmio eterno. 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. Sim, ó Deus, sentimos dever e alegria em vos bendizer porque sois a fonte da 

vida e da verdade e nos acolheis, neste domingo festivo, para dirigir-nos vossa 
Palavra.

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

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

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

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

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

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

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

irmãos já falecidos (pode citar os últimos...) em nossas famílias e em nossa 
comunidade.
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A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, nós vos apresentamos nossos louvores por 

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

Rito da comunhão eucarística
D. Obedecendo ao mandato de Cristo e devidamente formados por Ele, podemos 

rezar como Ele mesmo nos ensinou – Pai nosso... (ministro busca hóstias no 
sacrário e coloca sobre o altar).

D. O Senhor prometeu dar-nos seu Corpo como Pão da vida. Eis o cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou....
Anim.. Comungando do mesmo Pão da Vida, devemos cultivar sentimentos de 

misericórdia com todos e produzir muitos frutos de justiça.
A. (Canto Lit. 2016/4) 1. Que alegria celebrar com meus amigos/ numa ceia 

pouco antes da paixão!/ Que alegria celebrar também contigo/  esta festa da 
partilha e do perdão. 

Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou o Deus que te conforta/ e te faz ser comunhão./ 
Vem, ó povo, e te sacia!/ Não mereces? Que importa?! /Te ofereço o meu 
perdão. 

2. Com Mateus e sua família pus-me à mesa;/ pecadores e excluídos quis 
também./ Fariseus me criticaram com dureza,/ mas eu amo o pecador e quero 
bem.  

3. De que vale o legalismo puro e frio/ que te impede ver no outro o teu irmão?/ 
Não me agradam os teus cultos tão vazios,/ quero, sim, misericórdia e 
compaixão.  

4. Vim buscar e libertar quem está perdido,/ eu não vim pra quem merece ou 
quem é bom./ O remédio é pra doentes e feridos,/ meu amor não é um prêmio, 
mas um dom. 

5. Não me alegro com a morte ou com a perda/ de quem peca, me ignora e até 
maldiz./ Meu desejo é que desperte e se converta,/ tenha vida, possa amar e 
ser feliz.  

6. Tive fome, estive nu, preso e doente,/ esperei por teu amor, foste me ver?/ O 
que fazes ao menor destes pequenos/ é a mim que estás fazendo, podes crer.  

P. OREMOS. Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos pedimos, ó Deus, 
que este sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça participar da vida 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão 
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de N. Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do 
mundo.... / pelo Pe. João Dirceu Nardino, Pároco de Severiano de Almeida, em 
seus 25 anos de ordenação presbiteral, terça-feira / pela Romaria da Terra, terça-
feira, na Diocese de Uruguaiana / pelas mulheres em seu dia, sexta-feira e a 
primeira romaria da mulher no Santuário de Marcelino Ramos, sábado / pelas 
vocações sacerdotais e religiosas / pelo bom início da quaresma e da Campanha 
da Fraternidade, quarta-feira ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)
Anim. Cultivando a autenticidade e a pureza de coração, nosso modo de pensar e de 

agir será agradável a Deus. 
A. (Nº 336) Ref. /:Ide pregar a paz de Cristo e o bem querer./ Ide anunciar que 

ele nos ama.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para sermos sempre puros de coração e retos no falar e no agir, abençoe-nos Deus 

Criador e Onipotente, Pai e Filho e Espírito Santo.   
A. Amém. 
P. 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:
- Terça-feira, 25 anos de Ordenação Presbiteral (Jubileu de Prata) do Pe. João 

Dirceu Nardino (Pároco de Severiano de Almeida); 42ª Romaria da Terra do 
Rio Grande do Sul, no Assentamento Conquista da Luta, Rincão dos Boeiras, 
Município de Itacurubi, Diocese de Uruguaiana.

- Quarta-feira, cinzas, abertura da Campanha da Fraternidade – “Fraternidade e 
Políticas Públicas” - “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).

- Sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. 
- Sábado, primeira romaria da mulher no Santuário de N. Sra. da Salete, Marcelino 

Ramos.
- Domingo, primeiro da quaresma.

Leituras da semana:
dia 04/03, 2ªf, São Casemiro: Eclo 17,20-28; Sl 31(32);  Mc 10,17-27; dia 05/03, 

3ªf: Eclo 35,1-15; Sl 49(50); Mc 10,28-31; dia 06/03, 4ªf, Cinzas: Jl 2,12-18; 
Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18; (A esmola, a oração e o jejum); dia 
07/03, 5ªf, Sta. Perpétua e Sta. Felicidade: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/.Sl 
39,5ª); Lc 9,22-25; dia 08/03, 6ªf: Is 28,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15; dia 09/03, 
sáb. Sta. Francisca Romana: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; dia 10/03, 
dom, 1º da Quar. C:  Dt 26,4-10; Sl 90(91); Rm  10,8-13; Lc 4,1-13; (Tentação 
de Jesus).

Objetivo da Campanha da Fraternidade 2019
Fraternidade e políticas públicas:

Estimular a participação em políticas públicas, à luz da Palavra de Deus 
e da Doutrina Social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem 
comum, sinais de fraternidade. Políticas públicas são as ações discutidas, 
aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter vida 
digna. São soluções específicas para necessidades e problemas da 
sociedade; a ação do Estado que busca garantir a segurança, a ordem, o 
bem-estar, a dignidade, por meio de ações baseadas no direito e na justiça. 
Política pública não é somente ação do governo, mas também a relação 
entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, 
envolvidos na solução de determinados problemas. Para isso, devem 
ser utilizados princípios, critérios e procedimentos que podem resultar 
em ações, projetos ou programas que garantam ao povo os direitos e 
deveres previstos na Constituição Federal e em outras leis (Texto base da 
Campanha, apresentação, p. 8).
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Celebração da Palavra de Deus
Quarta-feira de Cinzas – 06.3.2019

 - As práticas penitenciais que salvam e a forma de vivê-las
 - CF – “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
  Cor litúrgica: ROXO                                            Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2009/3) Ref.: /:Voltai para o Senhor de todo o 

coração,/ mudai as vossas obras em sinal de conversão!:/
Anim.: Com toda a Igreja, com o rito das cinzas, e aqui no 

Brasil também com a Campanha da  Fraternidade, iniciamos a 
preparação para a Páscoa deste ano, seguindo mais de perto a 
Cristo até o Calvário para com Ele celebrarmos a vitória sobre 
a morte e o pecado.

A. (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.

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!

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça de Deus Pai que nos dá este renovado tempo de reconciliação, o amor 

de Cristo que nos ensina a oração, a esmola e o jejum, na força do Espírito Santo, 
estejam convosco. 

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

A vida na liturgia 
P. (... Quaresma, tempo de intensificar práticas fundamentais da vida cristã – oração, 

jejum, esmola / Campanha da Fraternidade, um aspecto da vida no qual, a cada 
ano, aprofundar a conversão quaresmal – Políticas públicas – Serás libertado pelo 
direito e pela justiça... ) 

A. (Canto Lit. 2015/1) Ref. Quero uma Igreja solidária,/ servidora e missionária,/ 
que anuncia e saiba ouvir./ A lutar por dignidade,/ por justiça e igualdade,/ 
pois “EU VIM PARA SERVIR”.
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P. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, iniciar com este dia de 
jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate 
contra o espírito do mal. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Semanal, quarta-feira de cinzas – C, Paulinas-Paulus, p. 153-156)
Anim. Na preparação para a Páscoa, a Palavra de Deus nos indica virtudes a serem 

vividas mais intensamente e males a superar com determinação. 

1ª Leitura: Jl 2,12-18 

Salmo: Sl 50(51)
S. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
A. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
S. 1. – Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, 

purificai-me! – Do meu pecado todo  inteiro me lavai, * e apagai completamente 
a minha culpa!

2. – Eu reconheço toda a minha iniquidade, *o meu pecado está sempre à minha 
frente. – Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos!

3. – Criai em mim um coração que seja puro,* dai-me de novo um espírito decidido. 
– Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,* nem retireis de mim o vosso Santo 
Espírito!  

4. – Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso! 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor!

2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2

Evangelho: Mt 6,1-6.16-18
A. (Ref. nº 176) Cristo, Mestre e Senhor,/ a vós nosso louvor, dignai-vos falar!
L. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como no deserto!”
A. Cristo, Mestre...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Com a celebração das Cinzas, iniciamos a Quaresma, tempo especial para 

refletir acerca da nossa vida cristã. Este tempo litúrgico nos recorda a necessidade 
de conversão, de mudança de vida. A partir de hoje, a palavra de Jesus vai insistir na 
conversão de nosso jeito de ser.
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Este tempo chamado Quaresma começa hoje com o rito das cinzas, no qual se 
proclamam as palavras de Jesus: “Convertei-vos e crede no Evangelho”! Na Bíblia 
encontramos um duplo significado para as cinzas: em primeiro lugar, é sinal da 
fraqueza e da fragilidade da condição do ser humano. Em segundo lugar, as cinzas 
representam também um sinal externo de quem se arrepende do próprio pecado e 
decide retomar o caminho em direção a Deus.

Quaresma quer dizer 40 dias. É uma caminhada espiritual comunitária, que 
nos leva até a Páscoa. Uma caminhada feita de oração, reflexão e uma total confiança 
em Deus. Isso tudo se chama conversão, tema central da Quaresma. Converter-se 
significa voltar-se para Deus. Não há conversão sem oração e não há oração sem 
confiança em Deus. 

A Igreja, aqui no Brasil, durante o período da Quaresma, também realiza a 
Campanha da Fraternidade. Convida-nos a viver um tempo forte de evangelização 
em torno de um tema relacionado com a convivência fraterna em nossa sociedade.  
A Campanha da Fraternidade deste ano de 2019 traz como tema: “Fraternidade e 
Políticas Públicas” e como lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça”.

No Evangelho de hoje, Jesus nos alerta sobre a atitude com que devemos 
realizar as boas obras. Dar esmola é um sinal de reconhecimento da necessidade da 
partilha; é amor partilhado; é deixar-se tomar pela dinâmica da caridade. A oração 
é comunhão profunda com Deus. O Evangelho deixa claro que “Deus vê o que 
está escondido”. Ele sabe o que se passa dentro de nós, conhece nossas intenções e 
sentimentos. O problema é que temos forte inclinação para a vaidade, o orgulho, o 
egoísmo, a autossuficiência. E isso é terrível. Faz mal a nós e à sociedade. A oração 
feita para obter o aplauso humano não tem valor diante de Deus; nem é oração. Os 
seguidores de Jesus são orientados a evitar fazer exibição pública de si mesmos 
na oração. O jejum, outra prática quaresmal nos ajuda a quebrar nosso orgulho. 
A termos força e capacidade para jejuarmos não somente algum alimento, mas de 
gestos, palavra e atitudes que não condizem com o Evangelho. 

Quantas pessoas perderam o sentido da vida; sem perspectivas de futuro, 
perderam a esperança! Não podemos esquecer também da miséria espiritual, que nos 
atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor. Que esta Quaresma 
seja um tempo frutuoso para todos nós e as Cinzas que vamos receber hoje sejam 
sinal de nossa conversão. Boa quaresma!
                      Dom José Gislon
       Bispo Diocesano de Erexim
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Rito da imposição das cinzas
(Uma ou mais pessoas –ministro/as – com as cinzas, fica(m) na frente de quem 

preside)
Anim.: Participemos do rito de imposição das cinzas em nossa fronte com a 

disposição do coração de realizar a verdadeira conversão quaresmal.
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.:/
P. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a 

riqueza de sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em 
sinal de penitência.

(Todos rezam em silêncio)
P. Ó Deus, que não quereis a morte do pecado, mas a sua conversão, escutai 

com bondade as nossas preces e dignai-vos aben†çoar estas cinzas que vamos 
colocar sobre as nossas cabeças. E assim reconhecendo que somos pó e que ao 
pó voltaremos, consigamos, pela observância da Quaresma, obter o perdão dos 
pecados e viver uma vida nova, à semelhança do Cristo ressuscitado. Pelo mesmo 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Segue a imposição das cinzas. O ministro diz: “Converta-se e creia no Evangelho!”).
Anim.: Todo gesto revela ou deve expressar o íntimo de cada pessoa. Cinza na 

fronte indica atitude interior de volta para Deus e os irmãos, no compromisso de 
construir fraternidade também nas políticas públicas.   

A. (Nº 140) Ref. Eis o tempo de conversão, eis o dia da ...
Oração da CFE 2019
L. Pai misericordioso e compassivo,
A. que governais o mundo com justiça e amor,/ dai-nos um coração sábio para 

reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.
L. Em sua grande misericórdia, Jesus,/ o Filho amado,
A. habitando entre nós/ testemunhou o vosso infinito amor/ e anunciou o 

Evangelho da fraternidade e da paz./ Seu exemplo nos ensine a acolher/ 
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs/ com políticas públicas 
justas,/ e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.

L. O divino Espírito acenda em nossa Igreja 
A. a caridade sincera e o amor fraterno;/ a honestidade e o direito resplandeçam 

em nossa sociedade/ e sejamos verdadeiros cidadãos/ do “novo céu e da nova 
terra”. Amém!

A (Nº 81) 1. Perdoai-me, outra vez, Senhor, novamente eu me fechei/ dentro do 
meu desamor. Vossa imagem eu mutilei.

Ref. Perdoai-me, Senhor, não vivi minha vocação./ Perdoai-me, Senhor, não 
amei o meu irmão.
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2. Deveria ser bom discípulo, mas calei a minha voz,/ camuflando o ideal sem 
pregar a vossa paz.

3. RITO DE OFERTA
Anim.:  Apresentemos a Deus nossos propósitos para esta quaresma.
A. (Nº 217) Não se deve dizer: nada posso ofertar./ ...
P. Realizando esta celebração de vossa Palavra, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça 

de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, 
purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que 
vive e reina para sempre.

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. Ó Deus, fonte de toda santidade, nós vos bendizemos porque a cada ano nos 

dais este tempo especial de graça, para libertar-nos do egoísmo, das paixões 
desordenadas e do apego aos bens.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade infinita, porque nos chamais à penitência 

e à oração neste tempo quaresmal para prepararmo-nos para as festas pascais.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Bendito sejais, ó Deus, pela Igreja presente no mundo inteiro para anunciar a 

vossa misericórdia. Que ela cresça sempre mais com o Papa N., nosso Bispo N, 
nosso(s) padre(s) N., os ministros e os agentes de pastoral chamados a servir as 
comunidades.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, pela Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, pelos santos 

Apóstolos e todos os que neste mundo foram fiéis à vossa Aliança.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Recordamos, agradecidos, ó Deus, os nossos irmãos falecidos (pode citar o nome 

dos últimos...) que entre nós se esforçaram por realizar o bem na família e na 
comunidade.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos apresentamos nossa louvação, ó Deus, em nome daquele que veio reunir-

nos em vosso amor, Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a liberdade e a confiança de filhos pelo Espírito que Deus nos concedeu, 

rezemos a oração que Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias 
no sacrário e coloca sobre o altar).

D. Na celebração experimentamos quanto Deus é bom e quão feliz é quem nele 
coloca sua segurança. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com o vigor do Pão do Altar, poderemos viver o compromisso de cristãos 

por políticas públicas que fortaleçam a cidadania e o bem comum, sinais de 
fraternidade, um dos objetivos da Campanha da Fraternidade.

A. (Nº 280) 1. Senhor, quanto mais caminho mais vejo .....
P. OREMOS!  Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pela celebração que 

estamos concluindo, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva 
de remédio. 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.... 
/ pela Campanha da Fraternidade sobre Políticas Públicas / pelas vocações 
sacerdotais e religiosas / pelos enfermos e seus cuidadores e cuidadoras ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. A Campanha da Fraternidade hoje iniciada via nos recordar  que “os batizados 

em sua missão no mundo participam da construção de políticas públicas que 
construam fraternidade.”  

A. (Nº 132) Escutemos, hoje e sempre, a palavra do Senhor./ Ele educa o seu 
povo na verdade e no amor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor Jesus 

Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal para 
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta 
contra o mal para podermos celebrar a vitória da Páscoa. E que nos abençoe Deus 
onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Vivei o compromisso desta Quaresma; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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Campanha da Fraternidade 2019

Tema: Fraternidade e Políticas Públicas. Lema: “Serás libertado pelo direito 
e pela justiça” (Is 1,27).

Objetivo geral: Estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra 
de Deus e da Doutrina Social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem 
comum, sinais de fraternidade.

Objetivos específicos: “- Conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas 
Públicas

estabelecidas pelo Estado Brasileiro; - Exigir ética na formulação e na concretização 
das Políticas Públicas; - Despertar a consciência e incentivar a participação de 
todo cidadão na construção de Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual 
e municipal; - Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos sociais aos 
mais frágeis e vulneráveis; - Trabalhar para que as Políticas Públicas eficazes 
de governo se consolidem como políticas de Estado; - Promover a formação 
política dos membros de nossa Igreja, especialmente dos jovens, em vista do 
exercício da cidadania; - Suscitar cristãos católicos comprometidos na política 
como testemunho concreto da fé”.

Ser comunidade para perceber juntos
a vontade de Deus a nosso respeito

A Igreja recorda, rememora, visibiliza, celebra, recolhe a vida de Cristo na 
vida da comunidade no  Ano Litúrgico. Ele atualiza, na comunidade, o mistério 
pascal. Atualização significa uma transformação e maturação sempre mais 
vigorosa da vida recebida no Batismo. 

No Ano Litúrgico, a nós é oferecido o tempo da quaresma. É caminho 
de transformação em Cristo! Para esse tempo, a Igreja no Brasil oferece uma 
realidade a ser meditada, refletida, rezada. Neste ano, somos chamados a ver e a 
participar da realidade das políticas públicas. Como cristãos, somos chamados 
a participar da transformação da sociedade. Um modo de sermos cristãos ativos 
é ajudar na proposição, discussão e execução de políticas públicas para que as 
pessoas possam ser libertadas pelo direito e pela justiça. Construir fraternidade, 
cuidar do bem comum e fortalecer a cidadania expressam a força transformadora 
do Evangelho no cotidiano das comunidades. A política é, essencialmente, o 
cuidado para com o que é comum e busca realizar ações que ajudem na integração 
de todos na sociedade. (Folheto do 1º Domingo da Quaresma, subsídio da 
Campanha da Fraternidade).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 1º Domingo da Quaresma/Ano C – 10.3.2019

  - A força de Deus e a determinação pessoal para vencer as tentações
  - CF – “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
 Cor litúrgica: ROXO                                                    Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 129) Transformemos o coração, pratiquemos a penitência/ 

/:e vençamos a tentação do pecado, da violência.:/
Anim.: Com o rito das cinzas, quarta-feira, recordando nossa 

fragilidade e exortando-nos a confiar somente em Deus, em 
comunhão fraterna, iniciamos a preparação para a Páscoa. À 
luz de Cristo e com sua força, queremos vencer as tentações do 
maligno, renovando nossos compromissos batismais, ajudados 
pela Campanha da Fraternidade sobre políticas públicas. 

A. (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.

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!

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, conduzido pelo Espírito 

Santo, vence as tentações para ser fiel ao Plano do Pai, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
(... preparação à Páscoa, com CF sobre políticas públicas – para a Igreja, política é 

eminente forma de caridade  / ...)
 
Ato penitencial
P. Numa cultura da indiferença, do abandono dos princípios e valores fundamentais 

e de inúmeras propostas de busca de poder, de posse egoísta de bens, de prazer pelo 
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prazer, precisamos rever sempre nossas escolhas e retomar nossos compromissos 
batismais.  Peçamos a Deus perdão pelas vezes que cedemos às tentações do mal. 
(silêncio) 

S. (Canto Lit. 2013/5) Senhor,/ que fazeis passar da morte para a vida/ quem ouve a 
vossa Palavra,/ tende piedade de nós.

A. /:Senhor, tende piedade de nós.:/
S. Ó Cristo,/ que quisestes ser levantado da terra/ para atrair-nos a vós,/ tende 

piedade de nós.
A. /:Ó Cristo, tende piedade de nós.:/
S. Senhor,/ que nos submetereis ao julgamento/ da vossa cruz,/ tende piedade de nós.
A. /:Senhor, tende piedade de nós.:/ 
P. Deus, rico em misericórdia...
A. Amém. 
P. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo desta Quaresma, 

possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu 
amor por uma vida santa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 741-744)
Anim. A penitência quaresmal nos ajuda a fortalecer a fé para superarmos as 

tentações a fim de confirmarmos nossa fidelidade a Deus. 

1ª Leitura: Dt 26,4-10 

Salmo: Sl 90(91)
S. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim!
A. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim!
S. 1. - Quem habita ao abrigo do Altíssimo* e vive à sombra do Senhor onipotente, 

- diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,* sois o meu Deus, no qual confio 
inteiramente”. 

2. - Nenhum mal há de chegar perto de ti,* nem a desgraça baterá à tua porta; - pois 
o Senhor deu uma ordem a seus anjos * para em todos os caminhos te guardarem.

3. - Haverão de te levar em suas mãos,* para o teu pé não se ferir nalguma pedra. - 
Passarás por sobre cobras e serpentes,* pisarás sobre leões e outras feras.

4 – Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo* e protegê-lo, pois meu nome ele 
conhece. – Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo* e a seu lado eu estarei em 
suas dores. 

2ª Leitura: Rm 10,8-13
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Evangelho: Lc 4,1-13 
A. (Nº 175) /:Honra, glória, poder e louvor,/ a Jesus, nosso Deus e Senhor!:/
S. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. 
A. /: Honra, glória...

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
(N = Narrador; + = Jesus; L = Tentador)
N. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, 

ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não 
comeu nada naqueles dias e depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, a 
Jesus: L. “Se és Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão”.  N. Jesus 
respondeu: + “A Escritura diz: ‘Não só de pão vive o homem’”. N. O diabo levou 
Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe 
disse: L. “Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi 
entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante 
de mim em adoração, tudo isso será teu”. N. Jesus respondeu: + “A Escritura diz: 
‘Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás’”. N. Depois o diabo levou Jesus 
a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do Templo, e lhe disse: L. “Se és 
Filho de Deus, atira-te daqui abaixo! Porque a Escritura diz: ‘Deus ordenará aos 
seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado!’ E mais ainda: ‘Eles te 
levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra’”. N. Jesus, porém, 
respondeu: + “A Escritura diz: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’”.  N. Terminada 
toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. 

P. Palavra da Salvação. 
A. Glória a vós, Senhor!

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
No primeiro domingo da Quaresma, a Igreja coloca o texto do Evangelho que 

relata as tentações de Jesus no deserto. As três tentações sofridas por Jesus resumem 
as grandes tentações que a criatura humana sofre ao longo da vida. 

- A primeira é a tentação de colocar os bens materiais acima dos bens 
espirituais.

- A segunda é a tentação do poder, de dominar, que impedem a vida fraterna 
e comunitária.

- A terceira é a tentação do orgulho, que pode chegar ao ponto de querer 
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determinar o que Deus pode ou não pode fazer. O orgulhoso é incapaz de um 
relacionamento com Deus.

A primeira tentação visava desviar Jesus do seu caminho. O demônio faz 
uma proposta tentadora a Jesus: ele poderia transformar-se num rei que daria pão de 
graça a todos. A palavra pão resume todas as necessidades humanas. Isto agradaria 
muito ao povo. Também os romanos diziam que para ter um povo feliz bastaria 
dar-lhe pão e diversão. Jesus não veio apenas para satisfazer os desejos terrenos das 
criaturas. 

A segunda tentação levaria Jesus à liderança política. Mas uma liderança suja, 
porque compromissada com o demônio. Acontece que ele não veio apenas para 
libertar politicamente o povo, mas trazer-lhe a verdadeira liberdade dos filhos de 
Deus.

A terceira tentação toca num dos sentimentos mais caros de Jesus: a confiança 
no Pai do Céu. Mas essa velha tentação de querer impor a Deus o que ele deve fazer, 
não combinava com a missão de Jesus, que veio para fazer a vontade do Pai.

Para o evangelista Lucas, as tentações de Jesus devem ser interpretadas como 
uma síntese de todas as tentações. A tentação é uma experiência pela qual todos nós 
passamos e o modo como lidamos com estes desafios indica nossa maturidade na fé 
ou não. Nossa vida é cheia de tentações que querem afastar-nos de Deus. Sobretudo, 
no mundo moderno, há uma tentação muito forte que é a de organizar a própria vida 
sem nenhuma referência de Deus, de viver como se Deus não existisse.

Nesta Quaresma, a Palavra de Deus nos chama à conversão, à mudança de 
vida e a produzir frutos da paz e fraternidade para com o próximo. Mas, uma coisa 
deve ficar clara: a gente não luta sozinho. Quando participamos na comunidade, 
somos mais fortes na luta contra o mal.

Diz o Evangelho de Lucas que o diabo, vendo-se derrotado afastou-se de Jesus, 
para retornar em outra ocasião oportuna. Portanto, para não vacilarmos, precisamos 
estar sempre fortalecidos na fé. Busquemos em Deus as forças necessárias para 
superarmos todas as tentações. Que o Bom Deus continue vos acompanhando neste 
caminho quaresmal!

          Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erexim

Profissão da fé – Oração dos fiéis
P. Um dos meios para sermos fortes e resistirmos às tentações é a oração. Oremos, 

confiantes, a Deus para lhe sermos sempre fiéis.  
A. Escutai, Senhor, a súplica de vosso povo.
L. 1. Para vivermos em profundidade a reconciliação com Deus e com os irmãos e 

irmãs, própria deste tempo de quaresma, rezemos, irmãos.
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2. Para que, nesta preparação à Páscoa, dediquemos mais tempo à oração, sejamos 
mais desapegados dos bens e realizemos muitos gestos de partilha com os 
necessitados, rezemos, irmãos.

3. Para sermos sempre solícitos com os doentes, com os que passam por grandes 
provações, colocando-nos a seu serviço e ajudando-os a cultivar a esperança, 
rezemos, irmãos.

4. Para que a sociedade brasileira seja organizada a partir da justiça, do respeito às 
instituições, da  promoção humana dos excluídos, rezemos, irmãos.

P. Em comunhão com as comunidades católicas no Brasil, rezemos a oração da 
Campanha da Fraternidade sobre Políticas Públicas. Pai misericordioso e 
compassivo,

A. que governais o mundo com justiça e amor,/ dai-nos um coração sábio para 
reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.

P. Em sua grande misericórdia, Jesus,/ o Filho amado,
A. habitando entre nós/ testemunhou o vosso infinito amor/ e anunciou o 

Evangelho da fraternidade e da paz./ Seu exemplo nos ensine a acolher/ 
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs/ com políticas públicas 
justas,/ e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.

P. O divino Espírito acenda em nossa Igreja 
A. a caridade sincera e o amor fraterno;/ a honestidade e o direito resplandeçam 

em nossa sociedade/ e sejamos verdadeiros cidadãos/ do “novo céu e da nova 
terra”. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Lembrando a ação de Deus em sua história, o povo da Aliança fazia sua 

oferta a Deus. Agradecidos por tudo o que nos concede, nós também fazemos 
nossa oferta a Ele. 

A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com amor sem medida.... (sem a terceira estrofe...)
P. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda aos dons que vos oferecemos no 

início de nossa caminhada para a Páscoa. 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. Com alegria, nós vos louvamos e agradecemos, ó Deus, nosso Pai, porque nos 

indicais o jejum e a penitência para educar-nos na partilha fraterna e no desapego 
dos bens.
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A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque pela penitência da quaresma renovais 

nossos sentimentos, fortaleceis nosso espírito fraterno e renovais nossa esperança 
na recompensa eterna.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Em nosso louvor, ó Pai, vos pedimos pela Igreja, com nosso Papa N,, nosso 

bispo N., os outros bispos, os presbíteros, diáconos e todos os ministros e nossa 
comunidade.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Ao vos bendizer, ó Deus Altíssimo, nós vos lembramos também os irmãos 

falecidos de nossas famílias, de nossa comunidade (pode lembrar os últimos) e 
todos os outros que morreram na vossa amizade.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Pedimos também que nos concedais, com a Virgem Maria, com São José, seu 

esposo, com os apóstolos e santos, alcançar a herança eterna em vosso reino, para 
vos louvarmos e glorificarmos para sempre.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Seja-vos agradável, ó Deus, a louvação que vos apresentamos em nome do Filho 

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

Rio da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da comunhão eucarística, graça especial de reconciliação 

e de unidade fraterna, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso....
D. Cristo nos garantiu que quem se alimenta de seu Corpo, Pão do Céu, viverá 

eternamente. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno(a) ...
Anim. Cristo não aceitou a tentação do maligno de transformar as pedras em pães, 

mas transforma o pão que oferecemos em seu Corpo para alimentar nossa fé e 
sustentar nossa fidelidade ao Pai. 

A. (Canto Lit. 2015/14) 1. Vem, ó meu povo, partilhar da minha mesa./ Com 
muito amor esse banquete eu preparei./ Este alimento será força na fraqueza,/ 
levanta e come deste pão que consagrei.

Ref. /: Nós te louvamos, ó Senhor por teu carinho/ que se faz pão, se faz palavra 
e traz perdão./ A Eucaristia nos sustenta no caminho/ nutre a esperança e 
fortalece na missão.:/

2. Eu te proponho um novo Reino de Justiça,/ que tem por lei a igualdade, a 
compaixão./ Não te dominem o egoísmo e a cobiça!/ recorre à força da palavra 
e da oração.

3. No monte santo da oração, da Eucaristia/ encontrarás alento e paz, conforto, 
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enfim./ Mas na planície da missão, no dia-a-dia/ irmãos sofridos já te esperam. 
Vai por mim!

4. A minha casa é lar que acolhe, é doce abrigo,/ mas a morada que prefiro é o 
coração./ Me alegra o culto que me prestas, como amigo,/ me alegra mais de 
te ver cuidar do teu irmão.

5. Por tanto amar eu entreguei meu próprio Filho./ Pra te salvar Ele se deu, morreu 
na cruz./ Se o mal te fere e do teu rosto ofusca o brilho/ combate as trevas! Faze o 
bem! Procura a luz!

6. Dará mais frutos toda a planta que é podada/ A vida humana é uma longa 
gestação./ À luz da fé, a dor é poda abençoada,/ à luz da páscoa, a morte é luz, 
ressurreição.

P. OREMOS! Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, 
incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão 
vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. 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.... 
/ pela Campanha da Fraternidade sobre Políticas Públicas / pelas vocações 
sacerdotais e religiosas / pelos enfermos e seus cuidadores e cuidadoras ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim. As escolhas fundamentais da vida que a Quaresma nos convida a confirmar 

devem ter, conforme a Campanha da Fraternidade, repercussões no compromisso 
com as Políticas Públicas para o bem de todos. 

A. (Canto Lit. 2013/12) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre,/ sejam luminosas 
vossas mãos e as mentes!/ /:Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz!:/

P. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor Jesus 
Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal para 
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta 
contra o mal para poderdes celebrar a vitória da Páscoa. E que nos abençoe Deus 
clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A graça de Deus vos faça vencer as tentações; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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Lembretes:
-Seg.-feira, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do Ap. da Or., no 

Centro Dioc. de Past.
- Terça-feira, reunião da comissão da CNBB e CRB do Regional Sul 3, em Porto 

Alegre. 
-Quarta-feira, 08h30, aula inaugural do ano e depois assembleia do ITEPA, em 

Passo Fundo; às 19h, reunião da Área Past. de Aratiba, na sede par. de Itatiba; às 
19h30, reunião da Área Past. de São Valentim, em São Valentim, com estudo do 
tema da Campanha da Fraternidade.

- Quarta e quinta-feira, das 08h30 às 16h, reunião do núcleo norte da Past. da 
Criança, em Marcelino Ramos. 

- Quinta-feira, às 08h30, reunião da Past. da Pessoa Idosa, no Centro Dioc.; 08h30, 
reunião da Área Past. de Erexim, no Centro Cat. São Pedro.

- Sábado, das 09h às 16h, retiro da equipe de Past. Voc. no Santuário N. Sra. da 
Salette, Marcelino Ramos.

- Sábado e domingo, festa do padroeiro na Catedral São José.
- Domingo, às 09h, em Antonio Prado, celebração do jubileu de ouro episcopal de 

Dom Orlando Dotti, OFMCap, bispo emérito de Vacaria

Leituras da semana:
- dia 11/03, 2ªf., Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46; dia 12/03, 3ªf, Is 55,10-

11; Sl 33(34); Mt 6,7-15; dia 13/03, 4ªf, Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32; 
dia 14/03, 5ªf, Est 4,17.n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sl 137(138); Mt 7,7-12; dia 15/03, 
6ªf,  Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26; dia 16/03, sáb., Dt 26,16-19; Sl 
118(119); Mt 5,43-48; dia 17/03, Dom, 2º da Quar.C; Gn 15,5-12.17-18; Sl 
26(27); Fl 3,17-4,1;ou Fl 3,20-4,1; Lc 9,28b-36 (Transfiguração).

Retomar opções fundamentais – Quaresma é oportunidade de repensar nossas 
opções de vida e tomar  consciência das “tentações” que nos impedem de 
renascer para a vida nova, para a vida de união-comunhão com Deus. A primeira 
leitura deste domingo nos convida a eliminar completamente os falsos deuses 
nos quais, às vezes, apostamos tudo, e a fazer de Deus, o verdadeiro e único 
Deus, a referência fundamental do nosso existir. A segunda leitura nos convida 
a prescindir de uma atitude arrogante e autossuficiente em relação à salvação 
que Deus nos oferece. A salvação não é conquista nossa, mas dom gratuito de 
Deus. O evangelho apresenta uma catequese sobre as opções feitas por Jesus. 
Ele recusou um caminho de materialismo, de poder, de êxito fácil, pois o plano 
de Deus não passa pelo egoísmo, mas pela partilha; não pelo autoritarismo, mas 
pelo serviço; não pelas manifestações espetaculares, mas por uma proposta de 
vida plena. (Do folheto do 1º domingo da CF 2019).
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Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo da Quaresma/Ano C – 17.3.2019

  - No Cristo transfigurado, a imagem do ser humano renovado
  - CF – “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
  Cor litúrgica: ROXO                                                Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(Para a procissão, cruz com pano roxo, Livro da Palavra, velas, estampa com figura de Cristo esplendorosa...)

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

meu ser, permanece em nós.
Anim.: Na preparação quaresmal para a Páscoa, Deus nos reúne 

para a celebração de seu mistério, na qual faz resplandecer para 
a nós a sua glória que transfigura nossa vida. Envolvidos por 
sua misericórdia, poderemos participar do desenvolvimento de 
Políticas Públicas que fortaleçam a cidadania e o bem comum, 
como nos pede a Campanha da Fraternidade. 

A. (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!

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso de Deus Pai, que se revela em Jesus Cristo, seu Filho 

amado e nos manda ouvir o que Ele diz, esteja convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
(... CF – Fraternidade e políticas públicas - “Serás libertado pelo direito e pela 

justiça” / práticas da quaresma – jejum, oração, esmola – obras de misericórdia  
/ solenidade de São José, terça-feira, comemorada neste domingo por diversas 
comunidades, como a Catedral...)
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Ato penitencial
P. Cedendo às tentações do poder em lugar do serviço, do triunfo em lugar da 

doação aos outros até a morte como Cristo, nossa vida, a família, a comunidade e 
a sociedade ficam desfiguradas. Invoquemos a misericórdia de Deus que Ele nos 
oferece de modo especial na preparação para a Páscoa.

L. Senhor, que nos revelais as maravilhas de vosso amor, não levando em conta 
nosso pecado, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que no esplendor da montanha nos anunciais a glória da ressurreição, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos revelais o caminho da vida em plenitude, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

P. OREMOS. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai 
nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, 
nos alegremos com a visão de vossa glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 745-748)
Anim.: Deus, que chama para a peregrinação da fé, garante sua graça para a 

realização de seu projeto e a participação na sua glória.    

1ª Leitura: Gn 15,5-12.17-18
L. Leitura do Livro do Gênesis. 
Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: “Olha para 

o céu e conta as estrelas, se fores capaz!” E acrescentou: “Assim será a tua 
descendência”. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E 
lhe disse: “Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar 
em possessão esta terra”. Abrão lhe perguntou: “Senhor Deus, como poderei 
saber que vou possuí-la?” E o Senhor lhe disse: “Traze-me uma novilha de 
três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, além de uma rola 
e de uma pombinha”. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas 
não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina 
se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as espantou. Quando o sol já 
se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande 
e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro 
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fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. 
Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: “Aos teus descendentes 
darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates”. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 26 (27)
S. O Senhor é minha luz e salvação!
A. O Senhor é minha luz e salvação!
S. 1. - O Senhor é minha luz e salvação;* de quem eu terei medo?  - O Senhor é a 

proteção da minha vida;* perante quem eu tremerei?
2. - Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo,* atendei por compaixão! - Meu coração fala 

convosco confiante,* é vossa face que eu procuro.
3. - Não afasteis em vossa ira o vosso servo,* sois vós o meu auxílio! - Não me 

esqueçais nem me deixeis abandonado,* meu Deus e Salvador!
4. - Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver* na terra dos viventes. - Espera no 

Senhor e tem coragem,* espera no Senhor!

2ª Leitura: Fl 3,17–4,1
Evangelho: Lc 9,28b-36
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!/ Glória a vós, ó 

Cristo, verbo de Deus!:/
S. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: / Eis meu Filho muito 

amado, escutai-o, todos vós. 
A. /: Glória a vós ...:/

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ___________________
O Evangelho de hoje nos revela quem é Jesus. A cena da Transfiguração 

não diz exatamente o que aconteceu no monte Tabor, mas nos faz perceber que 
Jesus vai além do que os sentidos humanos normalmente conseguem captar. Jesus 
sobe uma alta montanha e, diante dos apóstolos, dá uma demonstração de como 
será a eternidade. A transfiguração de Jesus nos mostra para onde nossa vida está 
direcionada, aponta para a verdadeira vida, aquela que não termina, ou seja, a vida 
na eternidade junto a Deus.

Nascemos humanos! Mas isto não nos satisfaz inteiramente. Ao se transfigurar, 
Jesus revela também sua realidade divina, que encanta os discípulos. Nossa 
missão é também a de irmos nos divinizando para transfigurarmos o mundo, assim 
marcharemos para a plenitude da vida em Deus. Essa vida sim nos satisfaz.
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No momento da Transfiguração, as palavras que vêm do céu são semelhantes 
às que aparecem no batismo de Jesus: “Este é meu Filho, escutem o que ele diz”. 
Toda a cena é composta para mostrar quem é Jesus e qual o significado de sua 
missão.

Pedro expressa o sentimento dos demais: “Mestre, é bom estarmos aqui. 
Vamos fazer três tendas!” Jesus, no entanto, aponta para a planície, lugar onde 
atualmente vivemos, com dificuldades e necessidade de testemunhar a fé. Não há 
como pensar nas facilidades, quando se abraça a vida cristã.

O Evangelho da Transfiguração, que lemos todos os anos no segundo domingo 
da Quaresma, tem muito, também, a ver com a paixão e morte de Jesus. O Papa São 
Leão Magno afirmava que a Transfiguração tinha por finalidade imediata afastar 
do coração dos Apóstolos o desespero diante da morte na cruz. A Transfiguração é 
também um sinal seguro de esperança, pois nos ensina a olhar para a humanidade 
de Jesus, sem desprender os olhos de sua divindade.  Jesus indica que no crucificado 
está o transfigurado, aquele que vence a morte. 

Saber que, um dia, participaremos da transfiguração final, nos motiva a irmos 
ao encontro de tantos irmãos e irmãs desfigurados pelo sofrimento. Que nossos gestos 
de amor e de justiça possam auxiliar tantos desfigurados pela ganância humana.

Pela transfiguração, Cristo indica também a nossa missão de transfigurar a 
natureza e a sociedade para que nelas brilhe sempre mais a força criadora de Deus e 
a imagem divina em cada ser humano.

A Campanha da Fraternidade deste ano, com o tema: Fraternidade e Políticas 
Públicas” tem como objetivo principal assegurar os direitos de tantas pessoas, que 
ficam à margem dos recursos e políticas governamentais. Esta é uma forma de 
nos empenharmos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que 
garantam a integridade e a dignidade do ser humano.

         Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erexim

Profissão da fé
(--- sugere-se a fórmula da página 14)

Oração dos fiéis
P. Durante sua oração na montanha, Jesus foi envolvido de grande esplendor. A 

oração sincera dá novo brilho à nossa vida. Nesta certeza, apresentemos nossas 
preces ao Pai. 

A. Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas. 
L. 1. Para que a Igreja, fiel à sua missão, anuncie a todos os povos o esplendor do 

Evangelho, rezemos, irmãos. 
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2. Para que, nesta quaresma, vivendo renovado encontro pessoal com Cristo, 
possamos ser presença transformadora na sociedade, rezemos, irmãos. 

3. Para reconhecermos o rosto de Cristo em nossos irmãos, especialmente nos 
excluídos, rezemos, irmãos. 

4. Para que, renovados pela luz de Cristo, possamos promover a participação de 
todos na construção de políticas públicas que garantam a cidadania e o bem 
comum, rezemos, irmãos. 

5. Pelos que se encontram abatidos e sem perspectivas de prosseguir o caminho da 
vida, para que a certeza do amor de Deus e a solidariedade fraterna os revigorem, 
rezemos, irmãos. 

6. Para que os jovens, na experiência do encontro com Cristo, sigam seu chamado e 
sejam evangelizadores da juventude, rezemos, irmãos.

7. ... 
P. “Ó Deus, esplendor de luz eterna, que, em Cristo Redentor, dissipais as nossas 

trevas, acolhei a súplica dos que esperam em vós: purificai-nos com o fogo do 
vosso Espírito” para escutarmos e seguirmos sempre vosso Filho amado, que vive 
convosco na unidade do Espírito Santo.

3. RITO DE OFERTA
Anim.:  Muitos vivem o compromisso da fé na política. Incluamos seu testemunho 

em nossa oferta.  
A. (Nº 217) Não se deve dizer: nada posso ofertar./ 
P. Ó Deus, que nossa celebração do vosso louvor nos alcance o perdão de nossos 

pecados e nos santifiquem inteiramente para a festa da Páscoa. 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. Sim, ó Deus Pai todo-poderoso, é bom e justo agradecer-vos por vossa ação em 

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

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

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

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

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

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

possamos estar unidos com a Virgem Maria, seu esposo São José, todos os santos e 
nossos irmãos falecidos na assembleia eterna onde brilha para sempre a vossa paz.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Considerai benignamente nossa louvação, ó Deus, pois a fazemos em nome de 

nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo e seguindo a sabedoria do Evangelho, rezemos 

como Cristo nos ensinou – Pai nosso...(Ministro busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar)

D. Cristo nos garantiu que Ele é a luz do mundo e que quem O segue não andará nas 
trevas mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Na comunhão eucarística, nós recebemos o Corpo de Cristo que os três 

apóstolos viram transfigurado na montanha.  
A. (Nº 282) 1. Novamente nos unimos nesta ceia do perdão,/ para em Cristo e só 

por Cristo encontrar a salvação.
Ref. Renovemos nossa vida nesta santa comunhão;/ na esperança trabalhemos 

por um  mundo mais cristão.
2. Na justiça e no trabalho povo santo, caminhai;/ com Jesus ressuscitado 

demos novo mundo ao Pai.
3. Tudo o que nasceu do amor em amor há de ficar;/ nosso irmão é como a 

hóstia: não se pode profanar.
4. “O meu Pai trabalha sempre”, Cristo um dia revelou;/ pela glória do Calvário 

vida nova começou.
5. Não se ponha o sol da tarde sobre a ira e a opressão./ O trabalho e a justiça 

deve haver pra todo irmão.
6. Quando no alto a liberdade majestosa aparecer,/ a alegria da verdade todos 

vamos receber.
P. OREMOS! Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória, 

e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na 
terra, participar das coisas do céu. 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.... 
/ pela Campanha da Fraternidade sobre Políticas Públicas / pelas vocações 
sacerdotais e religiosas / pelas comunidades que celebram seu padroeiro São 
José, também padroeiro da Diocese de Erexim ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. A Campanha da Fraternidade nos indica o empenho por políticas públicas 

como realidade na qual vivermos a conversão quaresmal. Só realizaremos esta 
conversão, vivendo o que nos ensina Cristo, o Filho amado do Pai. 

A. Canto Lit. 2006/8; 2008/11) Ref.: Então, da nuvem luminosa dizia uma voz:/ 
“Este é meu Filho amado,/ escutem sempre o que ele diz!”.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria de ouvir e seguir seu Filho 

amado, nesta caminhada quaresmal, para vencermos todo mal e celebrarmos a 
vitória da Páscoa. E que nos abençoe Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida e transfigurai o rosto dos irmãos e irmãs; ide 

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

(Canto Lit. 2006 e 2008/2; 2007/3) /:“Convertei-vos e crede no Evangelho”, eis o 
tempo favorável!:/

1. Tirarei de vós um coração de pedra,/ e porei em vós um coração de carne! 
2. Dar-vos-ei o meu espírito de vida,/ mudarei a escravidão em liberdade! 
3. Retornai de coração arrependido, / porque Deus é compassivo e indulgente! 

Lembrete:
- domingo (dia 24), 10h, bênção e dedicação do altar da igreja N. Sra. Aparecida, 

Bairro Fundek, Paróquia São Roque de Itatiba do Sul.

Leituras da semana:
dia 18/03, 2ªf, Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38; dia 19/03, 3ªf, S. José, esposo 

da Bem-aventurada Virgem Maria, Padroeiro da Igreja Universal, 2Sm 7,4-5a.12-
14a.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ou Lc 2,41-51a; dia 
20/03, 4ªf, Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28; dia 21/03, 5ªf, Jr 17,5-10; Sl 1,1-
2.3.4.6 (R/.Sl 39(40),5a); Lc 16,19-31; dia 22/03, 6ªf, Gn 37,3-4.12-13a. 17b-28; 
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Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46; dia 23/03, sáb.: S. Turíbio de Mogrovejo, Mq 
7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32; dia 24/03, dom., 3º da Quar. C:  Ex 
3,1-8a.13-15; Sl 102(103); 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9; (Penitência).

A participação do cristão leigo na organização social 
segundo a Doutrina Social da Igreja

(Texto base da Campanha da Fraternidade 2019, nn. 162-164)
A Doutrina Social da Igreja evidencia a necessidade de participação ativa e 

consciente dos cristãos leigos e leigas na vida da sociedade, sendo esse um 
de seus princípios permanentes. Um governo verdadeiramente democrático é 
definido não somente porque foi legitimamente eleito, mas também enquanto 
envolve todos os sujeitos da sociedade civil em seus diversos níveis, de modo 
que todos sejam informados, ouvidos e envolvidos no que se refere ao bem 
comum, em um processo de democracia participativa (Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja, n. 189-191) 

É fundamental que o papel da comunidade cristã nessa participação ativa, 
uma vez que essa não é uma ação individual. A Doutrina Social da Igreja 
enfatiza a necessidade de um processo de discernimento a ser levado a termo 
pelas comunidades cristãs, com auxílio do Espírito Santo. O processo deve 
necessariamente incluir: comunhão com os bispos responsáveis, diálogo com 
outros irmãos cristãos e com todas as pessoas de boa vontade, a fim de se tomarem 
“as opções e os compromissos que convém tomar para realizar as transformações 
sociais, políticas e econômicas que se apresentam como necessárias e urgentes 
em não poucos casos” (Paulo VI, Carta Apostólica Octogesima Adveniens, n. 4).
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Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo da Quaresma/Ano C – 24.3.2019

-  Nossa participação no projeto de salvação de Deus
- CF – “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
  Cor litúrgica: ROXO                                                Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2006 e 2008/2; 2007/3) /:“Convertei-vos e crede 

no Evangelho”, eis o tempo favorável!:/
Anim.: Convocando-nos à conversão quaresmal, Deus quer 

renovar em nós a chama do seu amor para chegarmos à 
Páscoa com muitos frutos de justiça e de vida nova em favor 
da cidadania e do bem comum de todos, como nos pede a 
Campanha da Fraternidade sobre políticas públicas.  

A. (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.

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!

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da vida que nos criou para sermos livres e nos enviou seu Filho para nos 

libertar de todo tipo de escravidão esteja convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia 
(... CF – Fraternidade e políticas públicas – serás libertado pelo direito e pela justiça 

/ sexta-feira, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Páscoa, 
com igrejas abertas e atendimento de confissões....)

Ato penitencial 
P. Desejamos que se respeite nossa liberdade e que se valorize o que fazemos. Mas, 

muitas vezes, nos deixamos dominar pelo egoísmo, pelo apego aos bens e outros 
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males e não produzimos os frutos que Deus tem direito a esperar de nós. Porém, 
ele continua a ouvir nossos clamores e a ter misericórdia conosco. Peçamos seu 
perdão.

L. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do 
vosso altar, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 
P. OREMOS. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 

indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. 
Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela 
consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA (sentados)
(Lecionário Dominical, 3º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 749-752)
Anim.:  A Deus que chama para uma missão e para a conversão, deve-se dar resposta 

pronta, comprovada em frutos abundantes.  

1ª Leitura: Ex 3,1-8a.13-15 
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de 

Madiã. Levou, um dia, o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, 
o Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma 
sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e 
disse consigo: “Vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver porque a 
sarça não se consome”.  O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e 
chamou-o do meio da sarça, dizendo: “Moisés! Moisés!” Ele respondeu: “Aqui 
estou”.  E Deus disse: “Não te aproximes! Tira as sandálias dos pés, porque o 
lugar onde estás é uma terra santa”.  E acrescentou: “Eu sou o Deus de teus pais, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó”. Moisés cobriu o rosto, 
pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: “Eu vi a aflição do meu povo 
que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. 
Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios, 
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e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre 
leite e mel”.  Moisés disse a Deus: “Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: 
‘O Deus de vossos pais enviou-me a vós’”.  Mas, se eles perguntarem: ‘Qual é 
seu nome?’, o que lhes devo responder?” Deus disse a Moisés: “Eu Sou aquele 
que sou”. E acrescentou: “Assim responderás aos filhos de Israel. ‘Eu sou’ 
enviou-me a vós”.  E Deus disse ainda a Moisés: “Assim dirás aos filhos de 
Israel: ‘O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o 
Deus de Jacó, enviou-me a vós’.  Este é o meu nome para sempre, e assim serei 
lembrado de geração em geração”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 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. - 

Quanto os céus por sobre a terra se elevam* tanto é grande o seu amor aos que 
o temem.  

2ª Leitura: 1Cor 10,1-6.10-12
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: Os nossos pais estiveram todos debaixo 

da nuvem e todos passaram pelo mar; todos foram batizados em Moisés, sob 
a nuvem e pelo mar; e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos 
beberam da mesma bebida espiritual; de fato, bebiam de um rochedo espiritual 
que os acompanhava – e esse rochedo era Cristo – . No entanto, a maior parte 
deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos 
aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas 
más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles 
murmuraram, e, por isso, foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem 
julga estar de pé tome cuidado para não cair. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

 Evangelho : Lc 13,1-9
A. Nº 182) Ó Cristo palavra, palavra da vida, da vida mais plena./ Quem vive a 

palavra tem vida mais vida, tem vida eterna!
S. Convertei-vos, nos diz o Senhor, / porque o Reino dos céus está perto.
A. Ó Cristo palavra...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________    __
No Evangelho deste terceiro domingo da quaresma, Jesus aproveita dois fatos 

acontecidos na cidade de Jerusalém e, a partir disso, desenvolve temas de caráter 
religioso que tocam bastante o coração humano: a desgraça não é necessariamente 
consequência do pecado pessoal cometido. Considerar tragédias e desastres como 
castigo de Deus é esquecer que Jesus veio revelar que o rosto de Deus Pai é 
misericordioso e não vingador. 

Para ilustrar isto, Jesus conta a parábola da figueira que certo homem havia 
plantado. Por três anos consecutivos foi procurar frutos e nada encontrou. Mandou, 
então, o empregado cortá-la. Este sugeriu colocar adubo e esperar mais um pouco. 
Assim é Deus, sempre paciente. Mas se sua paciência não tem limites, nosso tempo 
de vida tem limite e é nele que cada um deve produzir frutos para a eternidade.

A parábola da figueira, contada logo em seguida por Jesus, continua na mesma 
linha: Deus perdoa, mas quer ver os frutos das boas obras: ele tem paciência, espera 
pelo pecador, mas é limitado o tempo que a criatura humana tem para produzir 
frutos, porque só nesta vida presente podemos praticar e fazer o bem.

Essa parábola fala de um Deus paciente e misericordioso, que envia seu Filho 
para que as pessoas se deixem transformar e produzir frutos. Ao nos criar Deus 
espera que produzamos frutos de bondade, de misericórdia e de solidariedade. 
Quando faltam esses frutos, falta a vida verdadeira que ele deseja.

Ao contar a parábola da figueira, Jesus usa símbolos que o povo conhecia 
bem. A vinha é o povo, é a humanidade. A figueira é cada um de nós. O dono da 
vinha e da figueira é Deus. O cultivador é Jesus que intercede pelo povo e pede que 
Deus tenha paciência, esperando pela conversão de cada um. 

 Jesus acolhe o pecador, mas exige conversão, mudança de vida e ensina que 
não se deve retribuir o mal com o mal. Seu coração é misericordioso. Mas o tempo 
que nos é dado tem seu limite: é o espaço da vida terrena.

Perguntemos a nós mesmos: quais são as mudanças de mentalidade que Deus 
nos pede neste tempo de Quaresma; quais são os pensamentos pouco evangélicos 
que alimentamos dentro de nós e que necessitam de conversão?

A Campanha da Fraternidade deste ano de 2019 nos convida a refletir e rezar 
sobre a importância das políticas públicas e a necessidade de assegurarmos os 
direitos básicos e fundamentais para cada pessoa humana. De modo especial o olhar 
recai sobre aqueles que não tem acesso à saúde, educação, alimentação, moradia, 
segurança... Não sejamos indiferentes àqueles que sofrem. Que nossa solidariedade 
esteja sempre viva e operante.

Que nesta Quaresma, o bom Deus nos ajude a fazermos a experiência do 
perdão!
                      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 escuta o clamor do povo sofrido, conforme revelou a Moisés, 

apresentemos nossa súplica em meio às dificuldades da vida.  
A. Socorrei-nos, Senhor, com vossa graça!
L. 1. Para que a Igreja, sensível ao sofrimento dos excluídos, trabalhe pela promoção 

humana libertadora deles, peçamos, irmãos.  
2. Para nunca faltarem recursos e pessoas para promover a vida dos que se encontram 

em situações precárias, peçamos, irmãos.  
3. Para estarmos sempre atentos aos sinais de Deus que nos chama e envia a trabalhar 

pelo bem do seu povo, peçamos, irmãos.
4. Para realizarmos os frutos da conversão quaresmal e sermos dignos da misericórdia 

divina, rezemos, irmãos.
5. Para vivermos a celebração litúrgica como verdadeira experiência de Deus, 

comprovada na vida diária, rezemos, irmãos.
6. ...
P. Com as comunidades católicas do Brasil, rezemos a oração da Campanha da 

Fraternidade -  Pai misericordioso e compassivo,
A. que governais o mundo com justiça e amor,/ dai-nos um coração sábio para 

reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.
P. Em sua grande misericórdia, Jesus,/ o Filho amado,
A. habitando entre nós/ testemunhou o vosso infinito amor/ e anunciou o 

Evangelho da fraternidade e da paz./ Seu exemplo nos ensine a acolher/ 
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs/ com políticas públicas 
justas,/ e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.

P. O divino Espírito acenda em nossa Igreja 
A. a caridade sincera e o amor fraterno;/ a honestidade e o direito resplandeçam 

em nossa sociedade/ e sejamos verdadeiros cidadãos/ do “novo céu e da nova 
terra”. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim. Ofereçamos a Deus os frutos de conversão que estamos realizando na 

preparação da Páscoa.  
(Nº 224) 1. Um coração para amar, pra perdoar 
P. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esta celebração da vossa Palavra que, 

pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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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. É sempre muito bom e justo agradecer-vos, ó Deus Pai, porque nunca vos cansais 

de nos perdoar e sempre nos chamais a viver no vosso amor que traz felicidade 
completa.

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. De fato, ó Deus, quando quebramos vossa aliança, vós nos destes vosso Filho 

para criar novo laço de amizade convosco e nele nos concedeis sempre tempo 
renovado de graça e reconciliação.

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Concedei-nos, ó Deus, a força do vosso Espírito vivermos na unidade da vossa 

Igreja, sem nenhuma divisão, com nosso Papa N., nosso Bispo N, nossos padres, 
diáconos e todos os ministros. 

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Fazei-nos crescer nesta união até o dia em que estivermos convosco na eternidade, 

com a Virgem Maria, com seu esposo São José, com todos os santos e os nossos 
irmãos falecidos que confiamos à vossa misericórdia.

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, unidos em Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Em comunhão com toda a Igreja na caminhada para a Páscoa, rezemos como 

Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias no sacrário e coloca 
sobre o altar).

D. É sempre confortador provar a bondade de Deus e feliz é que nele coloca a razão 
de sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...

A. Senhor, eu não sou digno.... 
Anim.: Para darmos bons e abundantes frutos do direito e da justiça na participação 

social, o Senhor nos alimenta com o Pão da Vida.  
A. (Canto Lit. 2013/8; 2016/11 –cinzas e domingos da quar.) 1. Ó Pai, teu povo 

busca vida nova/ na direção da Páscoa de Jesus./ Em nossa fronte, o sinal das 
cinzas/ na caminhada, vem ser força e luz. 

Ref. Provai e vede como Deus é bom,/ feliz de quem no seu amor confia!/ Em 
Jesus Cristo se faz graça e dom,/ se faz Palavra e Pão na Eucaristia. 
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2. Quando, na vida, andamos no deserto/ e a tentação vem nos tirar a paz,/ a 
fortaleza e a palavra certa/ em ti buscamos, Deus de nossos pais.                 

3. Peregrinamos entre luz e sombras/ a cruz nos pesa, o mal nos desfigura,/ mas 
na oração e na Palavra achamos/ a tua graça, que nos transfigura.

4. Ó Deus, conheces nosso sofrimento,/ há muita dor, é grande a aflição./ 
Transforma em festa nossa dor-lamento,/ acolhe os frutos bons da conversão. 

5. Quando o pecado nos consome e fere,/ e em ti buscamos a paz do perdão,/ o 
nosso rio de aflição se perde/ no mar profundo do teu coração. 

P. OREMOS! Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já 
saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar 
em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. 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.... / pela Campanha da Fraternidade sobre Políticas Públicas / pelas 
vocações sacerdotais e religiosas / pela renovação das comunidades neste tempo 
de quaresma ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Deus nos quer livres do egoísmo que conduz à morte para produzirmos os 

frutos da vida em plenitude que Ele mesmo nos oferece. 
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre 

ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda a alegria do retorno permanente à sua casa; vos guie nesta 

caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão; vos sustente na luta contra o 
mal, para celebrardes a vitória da Páscoa e viver no caminho da justiça, da verdade 
e da alegria. E que vos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.

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

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda e terça-feira, reunião da Organização dos Seminários e Institutos de 

Filosofia do Brasil no Rio Grande do Sul (OSIB), em Pelotas.- De terça a quinta-
feira, reunião do Conselho Permanente da CNBB, Brasília.- Sexta-feira,  “24 
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horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Páscoa, com igrejas abertas 
e atendimento de confissões.- Sábado,  das 08h às 11h, no Centro Diocesano, 
reunião das assessoras da Infância e Adolescência Missionária.

Leituras da semana:
dia 25/03, 2ªf, Anunciação do Senhor, Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 

1,26-38; dia 26/03, 3ªf, Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35; dia 27/03, 4ªf, 
Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19; dia 28/03, 5ªf, Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 
11,14-23; dia 29/03, 6ªf, Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34; dia 30/03, sáb., 
Os 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14; dia 31/03, dom., 4º da Quar, C: Js 5,9a.10-12; 
Sl 33(34); 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32; (Filho Pródigo).

Deus que escuta o clamor do povo quer frutos de conversão
A primeira leitura deste domingo fala-nos que Deus não suporta as injustiças e as 

arbitrariedades, e que está sempre presente naqueles que lutam pacificamente 
pela libertação. Ele exige de nós luta permanente contra tudo aquilo que nos 
escraviza e que impede a manifestação da vida plena, vida que exige liberdade 
dos filhos e filhas de Deus. Age na nossa vida e na nossa história através de 
pessoas que aceitam ser seus instrumentos de libertação no mundo. 

A segunda leitura adverte que o cumprimento de ritos externos e vazios não é 
importante para Deus, mas a adesão verdadeira ao que Ele quer de nós, uma vida 
coerente com as suas leis. 

O evangelho convida a uma transformação radical da existência, a recentrar a vida 
de forma que Deus e os seus valores passem a ser a nossa prioridade fundamental. 
(Cfr. folheto de reflexão da Campanha da Fraternidade 2019).
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo da Quaresma/Ano C – 31.3.2019

(Nº 224) 1. Um coração para amar, pra perdoar
 - O abraço da misericórdia do Pai
  - CF “Fraternidade e Políticas Públicas”  - “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”
  Cor litúrgica: ROXO                                                Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 140) Ref. Eis o tempo de conversão, eis o dia da 

salvação:/ Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo 
de conversão.

Anim.: Ao mesmo tempo em que a quaresma nos convoca à 
conversão, ela nos recorda que Deus não tem limites em sua 
misericórdia e em seu perdão. Que esta celebração nos faça 
sentir-nos envolvidos pela  ternura de Deus, que sempre espera 
quem possa ter se afastado e retorna  a Ele, dando-lhe o abraço da reconciliação. 

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.  

4. Se te afastas do amor, do meu caminho,/ se te perdes por atalhos a vagar,/ nos 
meus braços, o perdão e o meu carinho./ Minha mesa é tua mesa. Vem cear!  

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso de Deus Pai, que em seu Filho nos acolhe com ternura 

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

A vida na liturgia
P. (CF – Fraternidade e políticas públicas – serás libertado pelo direito e pela justiça 

/ Jornada da Pastoral da Saúde, terça-feira, no Seminário de Fátima / Assembleia 
Nacional dos Diáconos de quinta-feira a domingo, em Goiânia / primeiro encontro 
vocacional do ano, sexta-feira, no Seminário de Fátima)

Ato penitencial
P. “Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e 
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flui incessantemente a grande torrente da misericórdia. Sempre que alguém tiver 
necessidade poderá achegar-se a ela, porque a misericórdia de Deus não tem fim.” 
Invoquemos, pois, confiantemente, o perdão de nossas faltas.

L. Senhor, que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação para o perdão 

dos pecados, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de  nós.
L. Senhor, que garantis o abraço do perdão a quem se afasta mas retorna arrependido, 

tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade....
A Amém. 

P. OREMOS. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a 
reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao 
encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. 
PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 753-756)
Anim. Por maior que seja nosso pecado, com sua misericórdia, Deus nos motiva a 

retornar confiantes a Ele.

1ª Leitura: Js 5,9a.10-12 
L. Leitura do Livro de Josué. 
Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: “Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do 

Egito”.  Os israelitas ficaram acampados em Guilgal e celebraram a Páscoa 
no dia catorze do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, 
comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo 
dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da 
terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano comeram dos frutos 
da terra de Canaã. - Palavra do Senhor.        

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33(34)
S. Provai e vede quão suave é o Senhor! 
A. Provai e vede quão suave é o Senhor! 
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em 
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minha boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se 
alegrem!

2. - Comigo engrandecei ao Senhor Deus,* exaltemos todos juntos o seu nome! - 
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu,* e de todos os temores me livrou.

3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos,* e vosso rosto não se cubra de vergonha! 
- Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor o libertou de toda angústia. 

2ª Leitura: 2Cor 5,17-21 

Evangelho: Lc 15,1-3.11-32 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!/ Glória a vós, ó 

Cristo, verbo de Deus!:/
S. Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: Meu Pai, eu pequei contra o céu e 

contra ti. 
A. Gloria a vós, ó Cristo...

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
(N = Narrador; F1 = Filho mais novo; F2 = Filho mais velho; P = Pai; Cr = Criado). 
N. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. 

Os fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus: “Este homem acolhe os 
pecadores e faz refeições com eles”.  Então Jesus contou-lhes esta parábola: “Um 
homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: F1. ‘Pai, dá-me a parte da 
herança que me cabe’. N. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o 
filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou 
tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma 
grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir 
trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. 
O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto 
lhe davam. Então caiu em si e disse: F1. ‘Quantos empregados do meu pai têm pão 
com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu 
pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti; já não mereço ser chamado 
teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados’. N. Então ele partiu e voltou 
para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. 
Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: 
F1. ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. N. 
Mas o pai disse aos empregados: P. ‘Trazei depressa a melhor túnica para vestir 
meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho 
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gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e 
tornou a viver; estava perdido e foi encontrado’. N. E começaram a festa. O filho 
mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho 
de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. 
O criado respondeu: Cr. ‘É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, 
porque o recuperou com saúde’. N. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O 
pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: F2. ‘Eu trabalho para 
ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste 
um cabrito para eu festejar com meus amigos.  Quando chegou esse teu filho, que 
esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado’.  N. Então o 
pai lhe disse: P. ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era 
preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver; 
estava perdido, e foi encontrado’”. P. - Palavra da Salvação.  

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
A parábola do Pai Misericordioso traz presente a realidade da fragilidade 

humana representada no Filho Pródigo e ao mesmo tempo a realidade da misericórdia 
divina. Jesus mostra o quanto Deus Pai se preocupa e se ocupa conosco. Não quer 
que ninguém se perca. Pelo contrário, está sempre atento em busca de quem se 
distanciou ou se perdeu nos caminhos da vida.

Com esta parábola certamente Jesus ensinou aos seus discípulos e fariseus e 
hoje a nós, que definitivamente “Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se 
converta e viva”. Esta parábola é o coração do Evangelho e revela o jeito de Deus 
ser e agir. Seu amor e generosidade para com todos os seus filhos.

Estamos diante das atitudes do pai, do filho mais novo e do filho mais velho. 
Vale a pena, numa profunda revisão de vida, prestar atenção e perceber com qual 
deles nos identificamos mais.Talvez seja mais fácil nos identificarmos com o filho 
mais novo ou com o filho mais velho. Mais difícil é identificar-nos com o pai, e 
talvez seja este o maior desafio que esta parábola nos apresenta. Esta é a meta 
do discípulo. Seguir Jesus é testemunhar, pela palavra e pela vida, a bondade e a 
compaixão de Deus.

Esta não é uma história que separa os dois irmãos: o bom e o mau. Somente o 
pai é bom. Ele quer ver os dois participando juntos de sua alegria e de sua felicidade. 
O filho mais jovem se deixa abraçar num abraço de perdão. Mas o mais velho fica 
para trás, com muita raiva. Ele não consegue perdoar e entender o gesto de bondade 
do pai.

Uma das coisas bonita da vida é poder voltar. Voltar para casa, voltar para 
a Igreja, voltar para Deus. Enquanto muitos pensam em sair, se afastar de Deus, 
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da Igreja; o cristão é chamado a voltar. Que o caminho da volta seja marcado pela 
conversão e principalmente pela alegria e acolhida do pai que é Deus e dos irmãos 
que somos nós.

Mais do que qualquer outra história do Evangelho, a parábola do Pai 
misericordioso retrata o infinito amor compassivo de Deus. Como Pai, a única 
autoridade que ele quer exercer é a da misericórdia. E a misericórdia é o amor que vai 
além da justiça. O tempo da Quaresma, que estamos vivendo, é um tempo favorável 
para a experiência do perdão e para retornar para a casa de Deus-Pai. O jovem que o 
Pai abraça, não é só mais um pecador arrependido, mas toda a humanidade voltando 
para Deus.

Que a Campanha da Fraternidade nos ajude a olharmos com carinho para os 
jovens e que as políticas públicas cheguem à juventude mais pobre e necessitada 
que vê suas esperanças e sonhos reduzindo-se cada vez mais. Assim como o Filho 
pródigo que esta Quaresma nos ajude a voltarmos para Deus, de uma forma mais 
convicta e renovada.

              Dom José Gislon
                     Bispo Diocesano de Erexim

Profissão da fé 

Oração dos fiéis
P. A Deus, “que nunca Se cansa de escancarar a porta do seu coração, para repetir 

que nos ama e deseja partilhar conosco a sua vida”, apresentemos nossas preces 
comunitárias.

A. Ouvi-nos, Senhor, e tende piedade. 
L. 1. Para que a Igreja anuncie e testemunhe sempre a misericórdia divina que é 

infinitamente maior do que qualquer pecado, peçamos, irmãos.
2. Para que, conscientes da misericórdia divina, todos possam viver o perdão na 

família, na comunidade e em outros ambientes, peçamos, irmãos. 
3. Para que as famílias e as comunidades cristãs tenham atitude de acolhida 

misericordiosa a quem tenha se afastado, peçamos, irmãos.  
4. Para sermos sempre prontos a pedir e a dar o perdão, peçamos, irmãos. 
5. Para valorizarmos e celebrarmos com frequência o sacramento do perdão, 

peçamos, irmãos.
6. ...
P. Na oração comum das comunidades católicas do Brasil na Campanha da 

Fraternidade deste ano, rezemos  -  Pai misericordioso e compassivo,
A. que governais o mundo com justiça e amor,/ dai-nos um coração sábio para 

reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.
P. Em sua grande misericórdia, Jesus,/ o Filho amado,
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A. habitando entre nós/ testemunhou o vosso infinito amor/ e anunciou o 
Evangelho da fraternidade e da paz./ Seu exemplo nos ensine a acolher/ 
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs/ com políticas públicas 
justas,/ e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.

P. O divino Espírito acenda em nossa Igreja 
A. a caridade sincera e o amor fraterno;/ a honestidade e o direito resplandeçam 

em nossa sociedade/ e sejamos verdadeiros cidadãos/ do “novo céu e da nova 
terra”. Amém!

3. RITO DE OFERTA. 
Anim.: Há muitos gestos de perdão, especialmente nas famílias, e muitas pessoas 

que ajudam outras a se reconciliar. Vamos unir tudo em nossa oferta a Deus. 
A. (Nº 226) 1. Muito alegre, eu te pedi o que era meu./ ....
P. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons 

que vossa bondade nos concede e que vos apresentamos com alegria. 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 nossa alegria e salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque de tal modo amastes o mundo que nos 

destes vosso próprio Filho, a fim de que todo o que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque neste tempo quaresmal corrigis 

nossos males, elevais nossos sentimentos e fortaleceis nosso espírito fraterno, 
especialmente através da Campanha da Fraternidade.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os 

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

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, 

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

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito 
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Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra 
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, 
nosso Bispo José, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e 
com todas as pessoas de boa vontade. 

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria, 

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

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

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

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

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

Rito da comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as  hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo 

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

A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

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

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para vivermos o perdão com todos, Deus, em sua misericórdia,  nos oferece 

o Pão da Vida. 
A. (Canto Lit. 2016/4) 1. Que alegria celebrar com meus amigos/ numa ceia 

pouco antes da paixão!/ Que alegria celebrar também contigo/  esta festa da 
partilha e do perdão. 

Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou o Deus que te conforta/ e te faz ser comunhão./ 
Vem, ó povo, e te sacia!/ Não mereces? Que importa?! /Te ofereço o meu 
perdão. 

2. Com Mateus e sua família pus-me à mesa;/ pecadores e excluídos quis 
também./ Fariseus me criticaram com dureza,/ mas eu amo o pecador e quero 
bem.  

3. De que vale o legalismo puro e frio/ que te impede ver no outro o teu irmão?/ Não 
me agradam os teus cultos tão vazios,/ quero, sim, misericórdia e compaixão.  

4. Vim buscar e libertar quem está perdido,/ eu não vim pra quem merece ou 
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quem é bom./ O remédio é pra doentes e feridos,/ meu amor não é um prêmio, 
mas um dom. 

5. Não me alegro com a morte ou com a perda/ de quem peca, me ignora e até 
maldiz./ Meu desejo é que desperte e se converta,/ tenha vida, possa amar e 
ser feliz.  

P. OREMOS! Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai 
nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre 
o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. 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.... 
/ pela Campanha da Fraternidade sobre Políticas Públicas / pela reconciliação 
das famílias /  Jornada da Pastoral da Saúde, terça-feira, no Seminário de Fátima 
/ Assembleia Nacional dos Diáconos de quinta-feira a domingo, em Goiânia / 
primeiro encontro vocacional do ano, sexta-feira, no Seminário de Fátima....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Discípulos missionários de Cristo, pratiquemos o perdão generoso, porque 

recebemos vida nova nele em nosso Batismo.
A. (Canto Lit. 2016/2) Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos 

como o Pai!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus nos conceda a alegria do retorno permanente à sua casa; nos guie nesta 

caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão; nos sustente na luta contra o 
mal, para celebrarmos a vitória da Páscoa e vivermos no caminho da justiça, da 
verdade e da alegria. E que nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. A misericórdia do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
 
Lembretes:
- terça-feira, às 08h30, Jornada da Past. da Saúde com o Hospital de Caridade, no 

Seminário de Fátima. - Quarta e quinta-feira, reunião das coord. Dioc. da Animação 
Bíblico-catequética, em Porto Alegre; - De quinta-feira a domingo, assembleia 
nacional eletiva dos Diáconos Permanentes, em Goiânia, GO. - Sexta-feira, das 
09h às 15h, 1º encontro voc. do ano, no Seminário de Fátima.
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Leituras da semana:
Dia 7, 2ªf, Stas. Perpétua e Felicidade,: Is 65,17-21; Sl 29(30),2.4.5-6.11-12a e 13b 

(R/. 2a); Jo 4,43-54; dia 8, 3ªf, Ez 47,1-9.12; Sl 45(46),2-3.5-6.8-9 (R/. 8); Jo 5,1-
16; dia 9, 4ªf, Sta. Francisca Romana, Is 49,8-15; Sl 144(145),8-9.13cd-14.17-18 
(R/.8a); Jo 5,17-30; dia 10, 5ªf, Ex 32,7-14; Sl 105 (106),19-20.21-22.23 (R/. 4a); 
Jo 5,31-47; Dia 11, 6ªf, Sb 2,1a.12-22; Sl 33 (34),17-18. 19-20. 21.23 (R/. 19a); Jo 
7,1-2.10.25-30; Dia 12, sáb, Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12 (R/. 2a); Jo 7,40-
53; dia 13, dom, 5º Quar, Is 43,16-21; Sl 125(126),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/. 3); Fl 
3,8-14; Jo 8,1-11 (Mulher adúltera).

Jesus, projeto de vida e modelo a ser imitado sempre
A superação da alienação na graça da meditação da Palavra nos conduz pelos 

caminhos das obras de misericórdia. Elas são itinerários para uma vida plena, 
desviando-nos de uma vida alienada e de morte. Uma vida dinamizada pela 
força do Evangelho através das obras de misericórdia. Se por meio das obras 
corporais, tocamos a carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de 
serem nutridos, vestidos, alojados, visitados, as obras espirituais tocam mais 
diretamente o nosso ser de pecadores: aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, 
rezar. Por isso, as obras de misericórdia corporais e espirituais nunca devem ser 
separadas. Com efeito, é precisamente tocando no miserável, a carne de Jesus 
crucificado, que o pecador pode receber, em dom, a consciência de ser ele próprio 
um pobre mendigo. Por essa estrada, também os “soberbos”, os “poderosos”, os 
“ricos”, de que fala o Magnificat, têm possibilidade de se aperceberem que são, 
imerecidamente, amados pelo Crucificado, Morto e Ressuscitado, também por 
eles. (Cfr. Folheto do 4º domingo da Quaresma da CF)



realidade e um modo novo de vivenciar a fé. Deve superar a concepção de que basta 
somente o jejum, a caridade e a oração, muitas vezes vistos de um modo banal, pela 
sociedade de hoje e por muitos cristãos, como cumprimento de um preceito.

Diante da proposta litúrgica da Quaresma, cada um deve se perguntar: O que 
significa este tempo para mim? Como o vivo? Quais são os frutos espirituais con-
quistados e que repercutem na vida cristã? Como estou me preparando para celebrar 
o grande mistério pascal de Cristo? Ou será que este é mais um período proposto 
pelo calendário litúrgico e nada me diz?

É bom que à luz destas interrogações, cada um se ponha a perguntar e a re-
fletir sobre a vida espiritual pessoal. Para ajudar, neste artigo, vão alguns elementos 
para que cada pessoa, na quaresma, e para a vida, possa fazer seu próprio itinerário 
espiritual.

Neste tempo profundo proposto ao crente para a preparação à Grande Festa da 
Páscoa, não se pode esquecer-se da Sagrada Escritura, especialmente daqueles tex-
tos que ajudam a refletir sobre o sentido da misericórdia, da conversão e do amor de 
Deus na vida do ser humano; sobre a libertação, a aliança com Deus e a humanidade 
e aqueles que se referem à criação, ou a nova criação, à profecia, ao testemunho e as 
ações de Jesus: sua vida de anúncio da Boa Nova, oração, contato com as pessoas e 
seu modo de fazer o bem.

Propositalmente, não colocarei nenhuma citação para direcionar, é importante 
que cada um sinta-se estimulado a buscar estes temas é lê-los em sintonia com a 
realidade e à vida.

Alguém pode perguntar: por que buscar estes temas? O aprofundamento de-
les, no período quaresmal, ajudará a celebrar melhor a Páscoa. 

A Quaresma é como um tempo de enamoramento, à espera do grande festa 
de casamento, em que se celebra o mais profundo mistério de fé, de humanização 
de Deus e a mais fiel aliança da história, realizada na Cruz de Cristo e na sua res-
surreição.

Neste sentido, a Escritura é nossa testemunha, é porta-voz de todo o evento 
divino-humano e redentor da história da humanidade e que fornece um itinerário à 
fé. Não é um itinerário tranquilo, pois desinstala, coloca em movimento, em cami-
nho para encontrar a razão da fé e o sentido para a existência.

Além da Escritura, é importante ler a vida dos Santos e Santas da Igreja ou se 
há oportunidade, alguma obra que escreveram. Vale recordar a vida de João da Cruz, 
Teresa de Jesus, Teresinha de Lisieux, Edith Stein, Santo Antão, Santo Afonso, e ou-
tros que fizeram uma profunda experiência de fé: Madre Teresa de Calcutá, Dorothy 
Stang, Margarida Alves, pessoas que doaram sua vida por causa da fé em Jesus, em 
favor dos mais frágeis. Importante recordar os santos e santas das comunidades que, 
no silêncio, expressam a força para a missão da Igreja.
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A preparação quaresmal requer uma mística e nos leva a uma mística, leva o 
crente a transfigurar-se em Jesus. Essa transfiguração tem um elo na vida contem-
plativa e prática, fé e ação e, neste sentido, a vida dos Santos e Santas e daqueles que 
doaram suas vidas em favor do Reino e das vidas fragilizadas, nos faz cada repensar 
o nosso itinerário de vida e de fé, porque nos remete as raízes de nossas promessas 
batismais e as implicações que o batismo tem na vida cristã.

Quando se espera alguém para uma festa, antes há uma preparação. Na Qua-
resma também não é diferente, precisa preparar o coração - centro das decisões 
morais, lugar onde cada um é o que é. Uma das maneiras propostas pela Igreja é o 
Sacramento da Reconciliação. Infelizmente, hoje, este sacramento vem sendo des-
valorizado, tanto por parte de muitos sacerdotes, bem como dos fiéis.

Para este momento, sacerdote e fiel devem estar preparados, pois é um sa-
cramento que toca lá nas profundezas da pessoa, nas suas luzes e sombras e, busca, 
trazê-la à luz que emana do mistério pascal de Cristo.

O sacerdote deve ser um mistagogo, aquele que ajude o penitente a fazer a 
experiência do mistério redentor de Jesus, na vida; e a pessoa a reencontrar novos 
caminhos de vida e santidade.

Além do sacramento da reconciliação é imprescindível, a participação na Eu-
caristia, a grande oração da Igreja, momento em que celebramos a nossa páscoa na 
páscoa de Jesus.

São Tiago, em algumas linhas recorda que a fé se expressa em atos concretos: 
meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por 
acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo: um irmão ou irmã não têm o que vestir e 
lhes falta o pão de cada dia.

Então alguém de vocês diz para eles: ‘Vão em paz, se aqueçam e comam bas-
tante’; no entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim 
também é a fé: sem as obras, ela está completamente morta. (Tg 2, 14-17)

É comum ouvir alguém dizer que a Quaresma é tempo de “fazer caridade”. 
Não é incorreto, porém, se a nossa caridade termina com a Quaresma algo vai muito 
mal e é sinal de uma espiritualidade débil. O agir caritativo e solidário deve con-
tinuar na dimensão da pascalidade de Jesus, isto é, deve ganhar tonalidade, vigor 
e estímulo para que a dimensão pascal da fé cristã torna-se um imperativo ético, 
porque impõe um olhar crítico à realidade, questionando as estruturas envelhecidas 
do pecado e da morte.

Não se trata de um falso moralismo, sim de um viver angustiado, que inter-
roga o mundo, para ajudá-lo a ser o lugar, onde as pessoas possam plenificar-se 
humanamente.
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Um exemplo de ação é envolver-se com as propostas da Campanha da Frater-
nidade, que é uma convocação da Igreja do Brasil, à comunidade de fé a olhar com 
cuidado certos problemas e desafios, refletir sobre eles e buscar uma ação concreta, 
à luz da fé, da esperança e da caridade.

A espiritualidade quaresmal se faz seguindo os passos de Jesus. Para isso, é 
preciso recordar (deixar passar pelo coração) bem de sua pessoa e caminhar com 
ele, fazer os seus êxodos, sofrer com ele as tentações, as incompreensões, a sua ex-
periência de intimidade com o Pai e com os mais abandonados da sociedade.

Entregar-se, de fato, esvaziar-se para que se faça a vontade do Pai e experi-
mentar a força da ressurreição como resposta à morte, ao egoísmo, à indiferença e a 
tudo aquilo que afasta do projeto de realização do Reino na vida humana.

Fonte: A12.com

Campanha da Fraternidade 2019
O tema da Campanha da Frater-

nidade 2019 é: “Fraternidade e políticas 
públicas”. O lema: “Serás libertado pelo 
direito e pela justiça” (Is 1,27).

Objetivos da Campanha
da Fraternidade 2019

O objetivo Geral da Campanha des-
te ano de 2019 é: “Estimular a participa-

ção em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja 
para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade”.

Os objetivos específicos são:
- Conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas estabeleci-

das pelo Estado Brasileiro;
- Exigir ética na formulação e na concretização das Políticas Públicas;
- Despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na cons-

trução de Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal;
- Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis 

e vulneráveis;
- Trabalhar para que as Políticas Públicas eficazes de governo se consolidem 

como políticas de Estado;
- Promover a formação política dos membros de nossa Igreja, especialmente 

dos jovens, em vista do exercício da cidadania;
- Suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho con-

creto da fé”. 
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O que são Políticas Públicas
O Texto-Base define Políticas Públicas como “ações e programas que são de-

senvolvidos pelo estado para garantir e colocar em prática, direitos que são previstos 
na Constituição Federal e em outras leis”. Como sempre a Campanha da Fraterni-
dade usa a metodologia “Ver, Julgar e Agir” depois tirando algumas conclusões. Na 
parte da metodologia titulada “Ver”, o Texto-Base, entre outras coisas afirma que: 
“A Constituição de 1988 possibilitou a participação direta da sociedade na elabora-
ção e implementação de Políticas Públicas através dos conselhos deliberativos, que 
foram propostos por leis complementares em quatro áreas: Criança e Adolescente; 
b) Saúde; c) Assistência Social e d) Educação.

O “Julgar” é subdividido em três partes: a) Referências no Antigo Testamen-
to; b) Referências no Novo Testamento; e c) A contribuição da Doutrina Social da 
Igreja para Políticas Públicas hoje. A parte tratada no “Agir” é muito rica.

Trata-se da superação da dualidade no campo da fé e da política. Explica 
como deve ser a participação da sociedade e os valores fundamentais em Políticas 
Públicas. Neste setor há um capítulo titulado “Educar para o humanismo solidário”.

A Campanha recorda aqui a Carta Encíclica “Populorum Progressio” do papa 
São Paulo VI e uma famosa frase “ninguém pode, a priori, sentir-se seguro em um 
mundo em que há sofrimento e miséria”. Neste setor, trata-se das palavras do papa 
Francisco que propôs a toda Igreja a Jornada Mundial do Pobre para que as comuni-
dades cristãs se tornem, em todo o mundo, cada vez mais um sinal concreto do amor 
de Cristo pelos últimos e os mais pobres.

O Texto-base termina indicando quem são os sujeitos destinatários dessas 
ações; são pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social; trabalhadores sem-teto; mulheres e homens encarcerados; vítimas 
de violência; catadores (as) de materiais recicláveis etc. Pe. Brendan Coleman Mc 
Donald – Redentorista Fonte: Blog da Sagrada Família

Oração da Campanha da Fraternidade 2019
Pai misericordioso e compassivo,
que governais o mundo com justiça e amor,
dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus,
o Filho amado, habitando entre nós
testemunhou o vosso infinito amor
e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher
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os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs
com políticas públicas justas,
e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja
a caridade sincera e o amor fraterno;
a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade
e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”
Amém!

Hino da Campanha da Fraternidade 2019
01 – “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.
Refrão:
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.
02 – 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.
03 – 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.
04 – 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!



Texto-base da CF 2019
Buscando estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de 

Deus e da Doutrina Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, 
sinais de fraternidade, a Campanha da Fraternidade 2019 terá início em todo o país 
no dia 6 de março. Com o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás 
libertado pelo direito e pela Justiça”, a CF busca conhecer como são formuladas e 
aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Como forma de 
despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de 
Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal, a Comissão Nacional 
da CF preparou o texto-base, que contou com a participação e contribuição de vários 
especialistas e pesquisadores, bem como com a consulta a lideranças de movimen-
tos e entidades sociais. Dividido no método ver, julgar e agir, o subsídio aponta uma 
série de iniciativas que ajudarão a colocar em prática as propostas incentivadas pela 
Campanha.

Como exemplo dessas ações, o texto-base além de contextualizar o que é o 
poder público, os tipos de poder e os condicionantes nas políticas públicas, fala 
sobre o papel dos atores sociais nas Políticas Públicas. A participação da sociedade 
no controle social das Políticas Públicas é outro tema de destaque no texto-base. 
“Política Pública não é somente a ação do governo, mas também a relação entre 
as instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, envolvidos na 
solução de determinados problemas”, afirma o secretário-geral da CNBB, dom Le-
onardo Steiner.

Ainda segundo dom Leonardo, devem ser utilizados princípios, critérios e 
procedimentos que podem resultar em ações, projetos ou programas que garantam 
aos povos os direitos e deveres previstos na Constituição Federal e em outras leis. 
Por isso, segundo ele, a temática se fez necessária para a CF de 2019. “Políticas Pú-
blicas são as ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos os cidadãos 
possam ter vida digna”, afirma dom Leonardo.

Além do texto-base, outros materiais foram produzidos para dar apoio nesta 
missão: círculos bíblicos, que trazem aprofundamento da Palavra de Deus; sugestão 
de celebração ecumênica, para reunir pastores e representantes de outras Igrejas na 
preparação desse evento; a Cartilha Fraternidade Viva, rodas de conversa com a 
perspectiva de aprofundar-se no tema e a vigília eucarística e celebração da miseri-
córdia. Todos eles estão disponíveis no site da Editora da CNBB.

Cartaz CF 2019
Levando em consideração que as Políticas Públicas dizem respeito a toda a 

sociedade em suas várias dimensões, e que visam assegurar os direitos humanos 
mais elementares para que cada pessoa tenha condições de viver com dignidade, o 



autor do cartaz da CF 2019 padre Erivaldo Dantas, buscou ressaltar na arte, através 
de silhuetas, a presença de algumas categorias sociais que considera importante para 
a reflexão da Igreja e da sociedade. 

A escolha da obra vencedora foi feita pelo Conselho Episcopal Pastoral (Con-
sep) da CNBB, e devia obedecer especificações estipuladas no edital do concurso, 
entre as quais evidenciar o tema da CF 2019: “Fraternidade e Políticas Públicas” e 
o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”. “Desejo que a proposta 
para o Cartaz da CF possa representar o anseio da Igreja no Brasil de ajudar a socie-
dade a refletir e reconhecer seus direitos, através das Políticas Públicas, ou, quem 
sabe, entender e discutir a necessidade da elaboração de novas políticas em conso-
nância com as necessidades humanas da sociedade atual”, finaliza o padre. Fonte: 
Site Menores Vocacionados de Deus e de Maria

Aspectos tema da CF 2019
O que são as políticas públicas? Políticas públicas são ações e programas que 

são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são 
previstos na Constituição Federal e em outras leis. São medidas e programas criados 
pelos governos dedicados a garantir o bem estar da população. Além desses direitos, 
outros que não estejam na lei podem vir a ser garantidos através de uma política 
pública. Isso pode acontecer com direitos que, com o passar do tempo, sejam iden-
tificados como uma necessidade da sociedade.

Quem cria e executa as políticas públicas? O planejamento, a criação e a 
execução dessas políticas é feito em um trabalho em conjunto dos três Poderes que 
formam o Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário. O Poder Legislativo ou o 
Executivo podem propor políticas públicas. O Legislativo cria as leis referentes a 
uma determinada política pública e o Executivo é o responsável pelo planejamento 
de ação e pela aplicação da medida. Já o Judiciário faz o controle da lei criada e 
confirma se ela é adequada para cumprir o objetivo.

Execução das políticas públicas 
A execução das políticas públicas é tão importante para o bom funcionamento 

da sociedade que, desde 1989, existe a carreira de especialista em políticas públicas. 
De acordo com a lei que criou esse cargo, o especialista em políticas públicas é o 
profissional especializado na formulação, planejamento e avaliação de resultados 
de políticas públicas. As políticas públicas existem e são executadas em todas as 
esferas de governo do país, ou seja, há ações em nível federal, estadual e municipal. 
Tipos de políticas públicas

Por serem programas relacionados com direitos que são garantidos aos cida-
dãos as políticas públicas existem em muitas áreas. São exemplos: educação, saúde, 



trabalho, lazer, assistência social, meio ambiente, cultura, moradia, transporte…
Ciclo de políticas públicas O conjunto de etapas pelas quais uma política pú-

blica passa até que seja colocada em prática é chamado de ciclo de políticas públi-
cas. Conheça cada uma dessas fases:

01 – identificação do problema: fase de reconhecimento de situações ou pro-
blemas que precisam de uma solução ou melhora,

02 – formação da agenda: definição pelo governo de quais questões têm mais 
importância social ou urgência para serem tratadas,

03 – formulação de alternativas: fase de estudo, avaliação e escolha das me-
didas que podem ser úteis ou mais eficazes para ajudar na solução dos problemas,

04 – tomada de decisão: etapa em que são definidas quais as ações serão exe-
cutadas. São levadas em conta análises técnicas e políticas sobre as consequências 
e a viabilidade das medidas,

05 – implementação: momento de ação, é quando as políticas públicas são 
colocadas em prática pelos governos,

06 – avaliação: depois que a medida é colocada em prática é preciso que se 
avalie a eficiência dos resultados alcançados e quais ajustes e melhoria podem ser 
necessários,

07 – extinção: é possível que depois de uma período a política pública deixe 
de existir. Isso pode acontecer se o problema que deu origem a ela deixou de existir, 
se as ações não foram eficazes para a solução ou se o problema perdeu importância 
diante de outras necessidades mais relevantes, ainda que não tenha sido resolvido.

Políticas públicas no plano plurianual
As políticas públicas, depois de estudadas e formuladas, são incluídas no pla-

no plurianual (PPA). Esse plano, que é previsto no artigo 165 da Constituição Fede-
ral, define quais são as metas e objetivos que devem ser cumpridos pelos governos 
em 4 anos.

Como participar da escolha das políticas públicas
Para que as políticas públicas possam atender as principais necessidades da 

sociedade é importante que os cidadãos também participem do processo de escolha 
dando a sua opinião. Isso pode acontecer de diferentes maneiras, dependendo da 
esfera de governo.

O governo federal possibilita a participação através de consultas feitas com 
a população. Para ver a lista completa das consultas abertas acesse o site do Portal 
Brasil. 

Outra maneira de colaborar é através do site Mudamos.org. Você pode enviar 
uma proposta para um projeto de lei ou dar o seu voto nos projetos já enviados.



Nos estados e nos municípios a informação sobre as formas de participação, 
como o orçamento participativo, pode ser obtida nas secretarias de governo ou se-
cretarias de políticas públicas do estado ou da prefeitura da sua cidade. Essa infor-
mação também pode ser encontrada no Portal da Transparência. 

A Lei da Transparência (lei complementar nº 131/09) estabeleceu que a par-
ticipação do cidadão na formulação das políticas públicas deve ser incentivada pe-
los governos. Fonte: https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2019/#ixz-
z5a03Szetj

Campanha da Fraternidade 2019:
Continua o Ano do Laicato? Daniel Seidel

“No cenário brasileiro de 2019 será preciso 
ainda mais ser “Igreja em saída” “promover a cultu-
ra do encontro e de diálogos, aprofundar os valores 
e princípios do Ensino Social da Igreja; dedicar-se 
mais a processos do que ocupar cargos reconhecer 
a participação das mulheres na Igreja e na socieda-
de, superando as atitudes de violência e preconceito 
contra elas; construir unidade em nossa ação cole-
tiva que supere os conflitos; considerar a realida-
de concreta das pessoas e comunidades acima das 
ideologias e agir no local dentro de uma estratégica 
global.”

A culminância do Ano Nacional do Laicato, promovido pela CNBB, ocorreu 
no dia 25 de novembro último, em Aparecida (SP), com a realização da Assembleia 
dos Organismos do Povo de Deus. Ela reforça a corresponsabilidade e a sinodali-
dade entre cristãos leigos e leigas, religiosas e religiosos, laicato consagrado, diá-
conos, presbíteros e bispos, que toda a Igreja deve ter em sua missão de revelar o 
Reino de Deus por meio de sua ação. Também foi realizada a Romaria do Laicato 
no Santuário Nacional de Aparecida e em outros santuários brasileiros, celebrando 
a caminhada realizada e o dia consagrado aos cristãos leigos e leigas, que se come-
mora na Solenidade de Cristo Rei.

Ao longo do ano foram realizados estudos do Documento 105 da CNBB, 
“Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade”, que foi o “texto-base” do Ano 
Nacional do Laicato. Ele desperta a Igreja toda para o necessário protagonismo do 
laicato na evangelização, por meio do testemunho cotidiano, da competência pro-
fissional, da participação em espaços eclesiais como as pastorais sociais, e da ação 
coletiva organizada na sociedade. Mereceu destaque o forte chamado da presença 
cristã nos areópagos modernos: família; mundo do trabalho; política; economia; 



meio-ambiente; cultura e educação e comunicação, entre outros lugares desafiado-
res.

A atuação no âmbito das políticas públicas foi apontada como um dos areópa-
gos prioritários para atuação das mulheres e homens batizados na fé cristã.

Assim afirma o referido documento em seu número 265: “Nos Conselhos de 
Direitos há um grande espaço para os cristãos leigos e leigas se empenharem por 
políticas públicas em favor da saúde e da educação, do emprego e da segurança, 
da mobilidade urbana e do lazer, entre outras urgências. São espaços para defender 
políticas públicas em favor das famílias, das crianças, dos jovens, das mulheres e 
dos idosos. São também o lugar para lutar corajosamente contra a corrupção e o nar-
cotráfico, dois grandes males que afetam a vida de nosso povo. ‘Incentive-se, para 
tanto, a participação, ativa e consciente, nos Conselhos de Direitos e o empenho 
generoso na busca de políticas públicas que ofereçam as condições necessárias ao 
bem-estar de pessoas, famílias e povos,” (Doc 105 – CNBB, p.133)

A Campanha da Fraternidade de 2019 (CF/2019) sobre “Fraternidade e Polí-
ticas Públicas” dará continuidade e profundidade a um dos legados prioritários do 
Ano Nacional do Laicato. Destarte a participação “ativa e consciente” de cristãos 
leigos e leigas, com apoio de toda a Igreja e convidando à participação ecumênica, 
é incentivada e apoiada como forma de presença dos cristãos na sociedade, sempre 
considerando os princípios do Evangelho que orientam a ação transformadora nos 
espaços públicos.

Existe uma quantidade considerável de cristãos leigos e leigas que participam, 
seja pela sociedade civil ou representando as esferas do estado brasileiro, enquanto 
servidores ou servidoras públicas, mas que nem sempre contam com espaços para 
refletir sobre sua práxis cristã nestes espaços ou, pelo menos, para compartilhar os 
desafios e construir sua intervenção nos Conselhos a partir de um debate coletivo. 
Acompanhar essas mulheres e homens de fé nestes espaços se constitui num dos 
principais desafios à ação evangelizadora da Igreja. Também se coloca o desafio de 
criar espaços de formação sistemática e continuada para que se tenha uma atuação 
com competência e iluminada pela fidelidade ao Evangelho de Jesus para os tempos 
de hoje.

Outro legado importante desse Ano foi a criação de novos conselhos do lai-
cato em dioceses e Regionais da CNBB, e mais de duas dezenas de novas Escolas 
diocesanas de Fé e Política que fortalecem a rede que se organiza junto ao Centro 
Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câmara – CEFEP. Novos conselhos e escolas 
de Fé e Política estimulam a participação e promovem formação para que a atuação 
dos cristãos leigos e leigas sejam coletivas e mais eficazes na defesa do financia-
mento das políticas públicas, hoje pressionadas pela EC nº 95/2016, que nos próxi-
mos 20 anos congela os investimentos pelo teto da inflação.



O profetismo do laicato se fez ecoar com as 
notas conjuntas que a CBJP, CNLB e CRBNacio-
nal, juntamente com outros organismos e pastorais 
sociais da CNBB e o Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs – CONIC – lançaram durante o primeiro e 
segundo turnos das eleições 2018, e deverá conti-
nuar, considerando seu resultado nacional.

No cenário brasileiro de 2019 será preciso 
ainda mais ser “Igreja em saída”: promover a cul-
tura do encontro e de diálogos, como os propostos 
para Jornada Mundial dos Pobres; aprofundar os 

valores e princípios do Ensino Social da Igreja; dedicar-se mais a processos do que 
ocupar cargos (tempo superior ao espaço); reconhecer a participação das mulheres 
na Igreja e na sociedade, superando as atitudes de violência e preconceito contra 
elas; construir unidade em nossa ação coletiva que supere os conflitos; considerar a 
realidade concreta das pessoas e comunidades acima das ideologias e agir no local 
dentro de uma estratégica global. São desafios que projetam a ação na busca de uma 
Ecologia Integral que valorize o protagonismo das juventudes, como estão ensinan-
do os sínodos da Juventude e da Amazônia.

Outro instrumento de grande valor do Ano do Laicato são os círculos bíblicos 
sobre “Como fazer auditoria da Dívida Pública”. Eles ensinam a enfrentar o maior 
“desvio” de recursos públicos: a dívida pública que alimenta o sistema financeiro.

A esperança agora é elaborar os Planos Diocesanos de Formação do Laicatoem 
três níveis: formação básica para todos os cristãos que participam; formação bíblico-
-teológica para lideranças; e formações específicas, como as Escolas de Fé e Política, 
para que a Igreja toda possa cumprir sua missão de ser “sal da terra e luz do mundo”.

A realização de um “ano temático” se revelou como uma estratégia eficaz, 
visto que gerou um dinamismo na Igreja que não termina com a sua culminância. 
Nesse espírito, a Campanha da Fraternidade de 2019, com o tema “fraternidade e 
políticas públicas”, dá sequência a um dos legados do Ano do Laicato que é a efetiva 
participação de cristãos leigos e leigas no controle social e em conselhos de direitos. 
Assim a CF/2019 não só dá continuidade ao Ano do Laicato, mas lhe dá também 
profundidade e consequência.

Brasília, 12 de dezembro de 2018
Daniel Seidel – Da Coordenação Nacional do MF&P:51 anos, é mestre em 

Ciência Política pela UnB – Universidade de Brasília, membro da Coordenação Na-
cional do Movimento Fé e Política, da CBJP e da Comissão Especial para o Ano do 
Laicato da CNBB. É assessor da REPAM-Brasil, foi secretário de estado na área da 
Assistência Social e Segurança Alimentar no DF e é especialista em Planejamento 
Estratégico em Políticas Públicas pela UNICAM




