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Dia 
da 

semana Leituras

1º/5,  4ªf:  At 5,17-26; Sl 33(34); Jo 3,16-21; 

02/5,  5ªf:  At 5,27-33; Sl 33(34); Jo 3,31-36;             Sto Atanásio 

03/5,  6ªf:  1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14;  Ss. Filipe e Tiago Menor

04/5,  sáb.:  At 6,1-7; Sl 32(33); Jo 6,16-21;

05/5,  dom.:  At 5,27b-32.40b-41; Sl 29(30); Ap 5,11-14; Jo 21,1-19 ou mais breve: 1-14; (Pesca e Pedro).  3º D. de Páscoa

06/5,  2ªf:  At  6, 8-15; Sl 118(119), 23-24. 26-27. 29-30 (R/. 1b); Jo 6, 22-29; 

07/5,  3ªf:  At 7, 51-8,1a; Sl 30(31); Jo 6,30-35; 

08/5,  4ªf:  At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40; 

09/5,  5ªf:  At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51; 

10/5,  6ªf:  At 9,1-20; Sl 116(117); Jo 6,52-59; 

11/5,  sáb.:  At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,60-69; 

12/5,  dom.:  At 13,14.43-52; Sl 99(100); Ap 7,9.14b-17; Jo 10,27-30 (As ovelhas ouvem a voz do Pastor).  

     4º de Páscoa, 56º Dia Mundial de Oração pelas Vocações

13/5,  2ªf:  At 11,1-18; Sl 41(42),2.3; 42(43) ; Jo 10,1-10; 

14/5,  3ªf:  At 1,15-17.20-26; Sl 112 (113); Jo 15,9-17;     S. Matias

15/5,  4ªf:  At 12,24-13,5; Sl 66(67); Jo 12,44-50; 

16/5,  5ªf:  At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20; 

17/5,  6ªf:  At 13,26-33; Sl 2,6-7. 8-9. 10-11 (R/. 7); Jo 14,1-6; 

18/5,  sáb.:  At 13,44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-14;              S. João I

19/5,  dom.:  At 14,21b-27; Sl 144(145); Ap 21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35 (Glorificação e amor)  5º de Páscoa

20/5,  2ªf,  At 14,5-18; Sl 113b(115); Jo 14,21-26;    S. Bernardino de Sena

21/5,  3ªf:  At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a; 

22/5,  4ªf:  At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8;            Sta. Rita de Cássia

23/5,  5ªf:  At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11; 

24/5,  6ª f:  At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17; 

25/5,  sáb.:  At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21;      S. Gregório VII; Sta. Madalena de Pazzi; S. Beda Venerável

26/5,  dom.:  At 15,1-2.22-29; Sl 66(67); Ap 21,10-14.22-23; Jo 14,23-29 (Espírito Santo e paz).       6º de Páscoa

27/5,  2ªf:  At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,26 – 16,4a;                        Sto. Agostinho de Cantuária

28/5,  3ªf:  At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11; 

29/5,  4ªf:  At 17,15.22 – 18,1; Sl 148; Jo 16,12-15; 

30/5,  5ªf:  At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20; 

31/5,  6ªf:  Sf 3, 14-18 ou Rm 12, 9-16b; Cânt.: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R/. 6b); Lc 1, 39-56; 

1º/6,  sáb.:  At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16, 23b-28;         São Justino

02/6,  Dom.:  At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Lc 24,46-53 - 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais – mensagem 

do Papa: Das comunidades de redes sociais à comunidade humana / “Somos membros uns dos outros” (Ef 4,25).

Solenidade



Mensagem do Papa Francisco para a                    
56ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações

A coragem de arriscar pela promessa de Deus
Queridos irmãos e irmãs!
Depois da experiência vivaz e fecunda, 

em outubro passado, do Sínodo dedicado aos 
jovens, celebramos recentemente no Panamá a 
XXXIV Jornada Mundial da Juventude. Dois 
grandes eventos que permitiram à Igreja prestar 
ouvidos à voz do Espírito e também à vida dos jo-
vens, aos seus interrogativos, às canseiras que os 
sobrecarregam e às esperanças que neles vivem.

Neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, retomando precisamente aquilo 
que pude partilhar com os jovens no Panamá, desejo refletir sobre a chamada do Sen-
hor enquanto nos torna portadores duma promessa e, ao mesmo tempo, nos pede a 
coragem de arriscar com Ele e por Ele. Quero deter-me brevemente sobre estes dois 
aspetos – a promessa e o risco –, contemplando juntamente convosco a cena evangéli-
ca da vocação dos primeiros discípulos junto do lago da Galileia (cf. Mc 1, 16-20).

Dois pares de irmãos – Simão e André, juntamente com Tiago e João – estão 
ocupados na sua faina diária de pescadores. Nesta cansativa profissão, aprenderam as 
leis da natureza, desafiando-as quando os ventos eram contrários e as ondas agitavam 
os barcos. Em certos dias, a pesca abundante recompensava da árdua fadiga, mas, out-
ras vezes, o trabalho duma noite inteira não bastava para encher as redes e voltava-se 
para a margem cansados e desiludidos.

Estas são as situações comuns da vida, onde cada um de nós se confronta com 
os desejos que traz no coração, se empenha em atividades que – espera – possam ser 
frutuosas, se adentra num «mar» de possibilidades sem conta à procura da rota certa 
capaz de satisfazer a sua sede de felicidade. Às vezes goza-se duma pesca boa, en-
quanto noutras é preciso armar-se de coragem para governar um barco sacudido pelas 
ondas, ou lidar com a frustração de estar com as redes vazias.

Como na história de cada vocação, também neste caso acontece um encontro. 
Jesus vai pelo caminho, vê aqueles pescadores e aproxima-Se... Sucedeu assim com a 
pessoa que escolhemos para compartilhar a vida no matrimónio, ou quando sentimos 
o fascínio da vida consagrada: vivemos a surpresa dum encontro e, naquele momento, 
vislumbramos a promessa duma alegria capaz de saciar a nossa vida. De igual modo 
naquele dia, junto do lago da Galileia, Jesus foi ao encontro daqueles pescadores, que-
brando a «paralisia da normalidade» (Homilia no XXII Dia Mundial da Vida Consa-
grada, 2/II/2018). E não tardou a fazer-lhes uma promessa: «Farei de vós pescadores 
de homens» (Mc 1, 17).
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Sendo assim, a chamada do Senhor não é uma ingerência de Deus na nossa 
liberdade; não é uma «jaula» ou um peso que nos é colocado às costas. Pelo contrário, 
é a iniciativa amorosa com que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a entrar 
num grande projeto, do qual nos quer tornar participantes, apresentando-nos o hori-
zonte dum mar mais amplo e duma pesca superabundante.

Com efeito, o desejo de Deus é que a nossa vida não se torne prisioneira do 
banal, não se deixe arrastar por inércia nos hábitos de todos os dias, nem permaneça 
inerte perante aquelas opções que lhe poderiam dar significado. O Senhor não quer 
que nos resignemos a viver o dia a dia, pensando que afinal de contas não há nada por 
que valha a pena comprometer-se apaixonadamente e apagando a inquietação interior 
de procurar novas rotas para a nossa navegação. Se às vezes nos faz experimentar 
uma «pesca miraculosa», é porque nos quer fazer descobrir que cada um de nós é 
chamado – de diferentes modos – para algo de grande, e que a vida não deve ficar 
presa nas redes do sem-sentido e daquilo que anestesia o coração. Em suma, a vocação 
é um convite a não ficar parado na praia com as redes na mão, mas seguir Jesus pelo 
caminho que Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e para o bem daqueles que 
nos rodeiam.

Naturalmente, abraçar esta promessa requer a coragem de arriscar uma es-
colha. Sentindo-se chamados por Ele a tomar parte num sonho maior, os primeiros 
discípulos, «deixando logo as redes, seguiram-No» (Mc 1, 18). Isto significa que, para 
aceitar a chamada do Senhor, é preciso deixar-se envolver totalmente e correr o risco 
de enfrentar um desafio inédito; é preciso deixar tudo o que nos poderia manter ama-
rrados ao nosso pequeno barco, impedindo-nos de fazer uma escolha definitiva; é-nos 
pedida a audácia que nos impele com força a descobrir o projeto que Deus tem para 
a nossa vida. Substancialmente, quando estamos colocados perante o vasto mar da 
vocação, não podemos ficar a reparar as nossas redes no barco que nos dá segurança, 
mas devemos fiar-nos da promessa do Senhor.

Penso, antes de mais nada, na chamada à vida cristã, que todos recebemos 
com o Batismo e que nos lembra como a nossa vida não é fruto do acaso, mas uma 
dádiva a filhos amados pelo Senhor, reunidos na grande família da Igreja. É precisa-
mente na comunidade eclesial que nasce e se desenvolve a existência cristã, sobretudo 
por meio da Liturgia que nos introduz na escuta da Palavra de Deus e na graça dos 
Sacramentos; é nela que somos, desde tenra idade, iniciados na arte da oração e na 
partilha fraterna. Precisamente porque nos gera para a vida nova e nos leva a Cristo, 
a Igreja é nossa mãe; por isso devemos amá-la, mesmo quando vislumbramos no seu 
rosto as rugas da fragilidade e do pecado, e devemos contribuir para a tornar cada vez 
mais bela e luminosa, para que possa ser um testemunho do amor de Deus no mundo.

Depois, a vida cristã encontra a sua expressão naquelas opções que, enquan-
to conferem uma direção concreta à nossa navegação, contribuem também para o 

- 4 - continua na página 38



- 5 -

Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo da Páscoa – 05.5.2019

 - União entre si e com Cristo, a força dos discípulos missionários no testemunho do Evangelho

  Cor litúrgica: BRANCO             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

Nota: ver rito da aspersão.
1. RITOS INICIAIS   
A. (Canto Lit. 2017/13; 2008/13; 2014/10) Ref. /:Eu sou a res-
surreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, 
viverá!:/
Anim. Após a experiência renovadora do encontro com Cristo 
Ressuscitado, os apóstolos davam testemunho dele com coragem 
e ousadia. Como eles, a partir do encontro semanal com o Senhor 

da vida na celebração litúrgica, devemos comprovar nossa fé com nossa vida, a 
exemplo de muitos cristãos que enfrentam a perseguição também em nossos dias. 

A. (459) S. Alegrai-vos sempre no Senhor!/ A. Aleluia, o Senhor ressuscitou!
1. Pois aquele que foi posto num madeiro.....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo Ressuscitado, que vai ao 

encontro de seus seguidores e os conforta com sua presença vivificante, estejam 
convosco. 

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

A vida na liturgia
D. (... Dia de oração pelas vocações e da partilha / Até sexta-feira, Assembleia da 

CNBB / primeira etapa da Escola da Juventude, neste sábado e domingo... acena 
para o Círio Pascal e proclama).

D. Bendito sejais, Deus da vida, pela Ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz 
radiante, sinal da sua presença entre nós e de vosso imenso amor para conosco!  

A. (Nº 59) Ref. /:Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,/ ontem, hoje e sempre, 
aleluia!:/

 (ministro/s com jarra/s de água se coloca/m diante de quem preside)

Rito da aspersão
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, pela água, criatura vossa, fonte de vida natural, na 

qual nos fizestes renascer para a vida nova em vosso Filho Jesus Cristo, vencedor 
da morte e do pecado. Nós vos pedimos, ó Deus, a vossa bênção para esta água, a 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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fim de que, aspergida sobre nós, nos purifique de todo mal e nos renove em vosso 
amor misericordioso. P.N.Sr.J.C. 

A. Amém.
A. (Nº 377) Ref. Sim, eu quero que a luz de Deus que, ....
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Hino de louvor
D. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por Ele amados....(livro de cantos da Diocese de 

Erexim, p. 12)

D. OREMOS. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação es-
piritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos 
de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. da Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 826-831)
Anim. Cristo Ressuscitado sustenta seus discípulos missionários nas dificuldades da 

missão e lhes garante resultados extraordinários no que realizam por amor a Ele. 

1ª Leitura: At 5,27b-32.40b-41
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. 

O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: “Nós tínhamos proibido 
expressamente que vós ensinásseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes 
a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar res-
ponsáveis pela morte desse homem!” Então Pedro e os outros apóstolos respon-
deram: “É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos 
pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por 
seu poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e Salvador, para dar ao povo 
de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, 
nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem”.  Então 
mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Je-
sus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do Conselho, muito contentes, 
por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. 
- Palavra do Senhor. 

Graças a Deus.
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Salmo 29(30)
S. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes.
A. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. 
S. 1. - Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes,* e não deixastes rir de mim meus 

inimigos! - Vós tirastes minha alma dos abismos * e me salvastes, quando estava 
já morrendo!

2. - Cantai salmos ao Senhor, povo fiel,* dai-lhe graças e invocai seu santo nome! 
- Pois sua ira dura apenas um momento,* mas sua bondade permanece a vida in-
teira; - se à tarde vem o pranto visitar-nos,* de manhã vem saudar-nos a alegria.

3. - Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade!* Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
- Transformastes o meu pranto em uma festa,* Senhor meu Deus, eternamente hei 
de louvar-vos!

2ª Leitura: Ap 5,11-14

Evangelho: Jo 21,1-19
A. Ref.: Aleluia ... 
S. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado; ele teve compaixão do gênero 

humano. 
A. Aleluia...
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor! 
(N = Narrador; L1 = Leitor1 (Pedro); L2 = Leitor 2 (outro discípulo); Gr = Grupo 

(discípulos); + = Jesus).
N. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tibe-

ríades. A aparição foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídi-
mo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos 
de Jesus. Simão Pedro disse a eles: L1. “Eu vou pescar”. N. Eles disseram: Gr. 
“Também vamos contigo”. N. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram 
nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas 
os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: + “Moços, tendes 
alguma coisa para comer?” N. Responderam: Gr. “Não”. N. Jesus disse-lhes: 
+ “Lançai a rede à direita da barca, e achareis”. N. Lançaram, pois, a rede e 
não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o 
discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: L2. “É o Senhor”.  N. Simão Pedro, 
ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao 
mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. 
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Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. 
Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus 
disse-lhes: + “Trazei alguns dos peixes que apanhastes”. N. Então Simão Pedro 
subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta 
e três grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus 
disse-lhes: + “Vinde comer”. N. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar 
quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão 
e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez 
que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, 
Jesus perguntou a Simão Pedro: + “Simão, filho de João, tu me amas mais do que 
estes?” N. Pedro respondeu: L1. “Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo”. N. Jesus 
disse: + “Apascenta os meus cordeiros”. N. E disse de novo a Pedro: + “Simão, 
filho de João, tu me amas?” N. Pedro disse: L1. “Sim, Senhor, tu sabes que eu te 
amo”. N. Jesus lhe disse: + “Apascenta as minhas ovelhas”. N. Pela terceira vez, 
perguntou a Pedro: + “Simão, filho de João, tu me amas?” N. Pedro ficou triste, 
porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: L1. “Senhor, tu 
sabes tudo; tu sabes que eu te amo”. N. Jesus disse-lhe: + “Apascenta as minhas 
ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias 
para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te 
levará para onde não queres ir”. N. Jesus disse isso, significando com que morte 
Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: + “Segue-me”.

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

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A cena do Evangelho de hoje mostra Jesus Ressuscitado aparecendo mais 

uma vez a seus discípulos, desta vez, no seu local de trabalho, às margens do Mar 
de Tiberíades. Uma aparição marcada por gestos de carinho e ternura, mas também 
de envio, de missão.

Inicialmente, os discípulos fazem a experiência de tentar agir sozinhos, sem 
a presença de Jesus ressuscitado. Passam a noite toda pescando e nada conseguem. 
Jesus se aproxima e pede que joguem novamente as redes. Mal conseguiam puxar, 
pois as redes estavam cheias de grandes peixes. Deste momento em diante passaram 
a entender que com Jesus o resultado final sempre será garantido. 

Cristo ressuscitado vive agora com o Pai, mas não abandonou os seus dis-
cípulos. Continua presente, orienta-lhes a vida e as atividades com a sua Palavra. 
Quando a comunidade cristã segue suas orientações, sempre alcança resultados ex-
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traordinários. É grande a tentação de a criatura humana agir em nome próprio e com 
as próprias forças. É preciso ter consciência nítida de que o êxito da missão cristã 
não depende só do nosso esforço, mas principalmente, precisamos contar com a 
presença e a graça de Deus. 

Jesus iluminou o cotidiano dos pescadores ao apresentar um novo jeito de vi-
ver. A partir de então, ficou impossível continuar fazendo a mesma coisa. Largaram 
as redes e partem para uma nova missão. O evangelista João nos ajuda a perceber 
que a missão terrena de Jesus terminou e, agora, o anúncio do Evangelho, pelos ca-
minhos da humanidade, é missão dos discípulos, é nossa missão.

Quando falamos em comunidade, percebemos, muitas vezes, que há pessoas 
que dizem acreditar em Jesus, mas não querem se comprometer com a comunidade 
da Igreja. Talvez até entrem numa igreja bonita e espaçosa, em busca de um momen-
to de sossego e de paz, mas a Igreja como comunidade não lhes atrai. 

 A comunidade que ouve a Palavra de Deus será certamente uma comunida-
de fecunda e cheia de vida. O banquete, com o qual se fecha a narrativa da pesca 
milagrosa, é o símbolo da conclusão da história da salvação. Jesus aguarda os dis-
cípulos na terra firme, no céu. Tem consigo o peixe, fruto do trabalho exercido por 
eles neste mundo. O pão, que Jesus reparte à beira do lago, evoca a Eucaristia que 
vai alimentando e fortalecendo a comunidade de fé.

Como Pedro, todos os discípulos são chamados a “apascentar”, ou seja, a 
cuidar as ovelhas de Cristo. Os que, na comunidade, tem a missão de presidir a ca-
ridade, devem, naturalmente, ser os primeiros e os mais generosos nesta doação de 
si mesmos.

Neste mês de maio peçamos a intercessão de Maria e que ela nos ajude a tri-
lhar o caminho de Jesus. Que o Bom Deus abençoe a vossa comunidade.

     Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erexim

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

Prece dos fiéis
D. Confiados na promessa de Cristo de alcançarmos tudo o que pedirmos ao Pai em 

seu nome, façamos nossas preces comunitárias.
A. Senhor, escutai-nos pela glória de Cristo.
L.1. Para que Deus conserve em nosso Papa Francisco o amor pedido a São Pedro 

para conduzir a Igreja, rezemos, irmãos.
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2. Para que a Igreja tenha ardor missionário sempre renovado em meio às dificul-
dades e até perseguições no anúncio da Boa Nova da Salvação, rezemos, irmãos.

3. Para que a graça divina sustente os que são presos por amarem a justiça, os que sofrem 
por dizerem a verdade e os que são perseguidos por sua fé cristã, rezemos, irmãos. 

4. Para colocarmos sempre em primeiro lugar a Lei de Deus, a exemplo de São Pe-
dro e dos Apóstolos, rezemos, irmãos.

5. Para que os Bispos do Brasil, em sua assembleia anual, possam encontrar as me-
lhores diretrizes de evangelização diante dos desafios da realidade atual, rezemos, 
irmãos. 

6. Para que os encontros de formação dos jovens de nossa Diocese os confirmem na 
sua fé e na sua participação nas comunidades, rezemos, irmãos. 

7. .... 
D. Na unidade de oração pelas vocações no primeiro domingo de cada mês em nossa 

Diocese, rezemos: 
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

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

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Para preparar refeição para os apóstolos à beira do lago, Cristo contou com 

alguns peixes pescados por eles próprios. Coloquemos à disposição dele a nossa 
vida. 

A. (Nº 208) 1. O nosso Deus com amor sem medida....
D. Acolhei, ó Deus, os dons desta vossa comunidade, feliz pela celebração 

da vitória de vosso Filho sobre a morte e o pecado. Vós que sois a causa de 
tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
Anim.: Nossa assembleia litúrgica dominical tem a possibilidade da comunhão 

eucarística no pão consagrado na missa e conservado em nosso sacrário. Reco-
nhecendo a presença real do Cristo Ressuscitado nas hóstias consagradas, sendo 
colocadas sobre o altar, cantemos:

A. /:Ao redor da mesa, repartindo o pão,/ a maior riqueza dos que são irmãos.:/
Ou: /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos;/ partilhando o pão/ encontramos o pró-

prio Deus!:/
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D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em 

nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, cami-
nho que nos conduz até vós. 

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

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

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Dai-nos, o  Deus, o vosso Espírito para unir-nos na comunhão fraterna a fim de 

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

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas 

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

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Nos vos bendizemos pela Virgem Maria, por são José, seu esposo e por todos os 

santos e santas. Concedei-nos sempre a sua intercessão para chegarmos à glória 
com eles.

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos 

de fé e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas 
recentemente...).  Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também 
participarmos plenamente da vossa glória. 

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa 

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

A. Amém. 
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Rito da comunhão eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso e o abraço da paz).
D. Nas aparições após sua ressurreição, Cristo deu grande alegria aos seus discípu-

los. Pela experiência de vê-lo vitorioso, foram se congregando novamente, pois 
se haviam dispersado após sua morte. Nós também temos uma alegria: Podermos 
receber seu corpo na comunhão do amor. (Mostrando a hóstia): Felizes os convi-
dados para a Ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para testemunharmos Cristo em qualquer situação, especialmente nas adver-

sidades, precisamos da força do Pão da Vida que Ele nos oferece.  
A. (Nº 458) /:Aleluia, alegria, minha gente! Aleluia, aleluia!:/ 
1. O Senhor ressuscitou, minha gente, ...

D. OREMOS. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que 
renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da 
ressurreição da carne. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
D. Pode motivar dezena do terço ou parte dela pedindo a intercessão de Maria por 

necessidades da comunidade, da Diocese, da Igreja no mundo, pelas vocações 
sacerdotais e religiosas, pela Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, pela escola 
da juventude neste sábado e domingo....

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Em cada celebração litúrgica, Cristo nos pede um amor sem medida como 

pediu a São Pedro, após a refeição à beira do lago. 
A. (Ref. nº 482) /:Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!/ Eu só encontro a paz 

e alegria bem perto de ti!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O Deus da misericórdia, que ressuscitou Jesus Cristo, nos dê vida digna e abun-

dante, aumente em nós o espírito de solidariedade, nos dê força e ânimo para o 
trabalho de cada dia. E que nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho 
e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe. 
A. Graças a Deus. 
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Lembretes:
- Até sexta-feira, 57ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, em Aparecida, SP.
- Segunda-feira, 19h, reunião da Coordenação de Pastoral ampliada, no Centro Dio-

cesano.  
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, na sede paroquial de Ara-

tiba.
- Domingo, 56º Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas - 

Papa: “A coragem de arriscar pela promessa de Deus”.

Leituras da semana:
Dia 06, 2ªf: At  6, 8-15; Sl 118(119), 23-24. 26-27. 29-30 (R/. 1b); Jo 6, 22-29; dia 07, 3ªf: At 

7, 51-8,1a; Sl 30(31); Jo 6,30-35; dia 08, 4ªf: At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40; dia 
09, 5ªf: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51; dia 10, 6ªf: At 9,1-20; Sl 116(117); Jo 
6,52-59; dia 11, sáb.: At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,60-69; dia 12, dom., 4º de 
Páscoa, 56º Dia Mundial de Oração pelas Vocações: At 13,14.43-52; Sl 99(100); 
Ap 7,9.14b-17; Jo 10,27-30 (As ovelhas ouvem a voz do Pastor). 

Papa Francisco: ...precisamos de olhar para Maria. Na história daquela jovem, 
a vocação também foi uma promessa e, simultaneamente, um risco. A sua mis-
são não foi fácil, mas Ela não permitiu que o medo A vencesse. O d’Ela «foi o 
“sim” de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem 
ter outra garantia para além da certeza de saber que é portadora duma promessa. 
Pergunto a cada um de vós: sentes-te portador duma promessa? Que promessa 
trago no meu coração, devendo dar-lhe continuidade? ... Neste Dia, unimo-nos 
em oração pedindo ao Senhor que nos faça descobrir o seu projeto de amor para 
a nossa vida, e que nos dê a coragem de arriscar no caminho que Ele, desde sem-
pre, pensou para nós (Mensagem p/ 56º Dia Mundial de Oração pelas Vocações).

A força da Ressurreição
Como às mulheres que acorreram ao sepulcro, é-nos dirigida esta 

palavra: “Porque buscais o Vivente entre os mortos? Não está aqui; 
ressuscitou!” (Lc 24, 5-6). A morte, a solidão e o medo já não são a última 
palavra. Há uma palavra que vem depois e que só Deus pode pronunciar: 
Ressurreição (cf. João Paulo II, Palavras no final da Via-Sacra, 18/
IV/2003). Ela ”afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos 
pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, 
estabelece a concórdia e a paz” (Precônio Pascal).

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2003/april/documents/hf_jp-ii_spe_20030418_via-crucis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2003/april/documents/hf_jp-ii_spe_20030418_via-crucis.html
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Celebração da Palavra de Deus
 4º Domingo da Páscoa – 12.5.2019

 - O Bom Pastor garante aos seus discípulos a salvação e a segurança contra o mal
  Cor litúrgica: BRANCO            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 137) Ref. /:Tu és, Senhor, o meu pastor!/ Por isso nada em 
minha vida faltará!:/
Anim.: Numa realidade de anonimato e de indiferença, celebramos o 
amor de Cristo bom pastor que nos conhece e nos oferece aconchego 
e proteção, defendendo-nos de tudo o que possa tirar-nos das mãos 

dele e do Pai. Louvamos a Deus pela vida e o carinho de nossas mães, em seu dia.
A. (459) S. Alegrai-vos sempre no Senhor!/ A. Aleluia, o Senhor ressuscitou!
1. Pois aquele que foi posto num madeiro,/ ....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz, a alegria e a ternura de Cristo, o Pastor que dá vida em plenitude e 

defende o rebanho de qualquer perigo, estejam convosco.
A. (Cantando): Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... 56º Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, Papa: “A 

coragem de arriscar pela promessa de Deus” / Dias das mães / reunião dos padres, 
terça-feira / ... Acenando para o Círio, proclama:).

D. Bendito sejais, ó Deus da vida, pela Ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz 
esplendorosa que nos envolve e ajuda a segui-lo como Bom Pastor!  

A. (Nº 453) Ref. /:Ó morte onde está tua vitória?/ Cristo ressurgiu, honra e 
glória!:/

Pedido de perdão
D. Cristo bom pastor nos abriga em seu amor e nos dá total segurança. Peçamos o 

perdão de Deus pelas vezes que não O seguimos na comunidade dos seus discípu-
los missionários. (Pausa).

L. Senhor, Bom Pastor, que nos conheceis a cada um e nos conduzis para o Pai, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos defendeis com firmeza dos perigos da vida, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Senhor, que nos garantis a vida eterna, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Canto Lit. 2009, nº. 21) Ref. Glória! Glória! Glória a Deus / nas alturas e na 

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

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

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

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

só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.

D. OREMOS. Ó Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das 
alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, 
a fortaleza do pastor. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. da Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 832-834)
Anim. Conduzidos por Cristo Bom Pastor, os discípulos superam as dificuldades na 

missão de, como Ele, dar a vida pelos irmãos e irmãs, por seu amor.

1ª Leitura: At 13,14.43-52

Salmo: Sl 99(100)
S. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho!
A. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho! 
S. 1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele can-

tando jubilosos!
2. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos 

seu povo e seu rebanho.
3. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor 

é fiel eternamente!



- 16 -

2ª Leitura: Ap 7,9.14b-17
L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e 

línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cor-
deiro; trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos 
me disse: “Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram 
as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e 
lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono 
os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede. Nem os molestará 
o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, 
será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as 
lágrimas de seus olhos”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 10,27-30
A. /:Aleluia, Aleluia, Aleluia!:/
S. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; eu conheço as minhas ovelhas e elas me co-

nhecem a mim.  
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________
 Na liturgia de hoje Jesus se apresenta como o Bom Pastor. Uma das mais 

belas imagens do amor de Deus traduzido em gestos humanos. É uma imagem que 
transborda em ternura, cuidado, vida e confiança. Estas e muitas outras característi-
cas permitem à ovelha reconhecer a voz do Pastor em meio a tantas outras vozes.

Para o evangelista João, Jesus, o Bom Pastor, conhece e protege as suas ove-
lhas e enfrenta todos os que colocam em perigo a vida do seu rebanho. O verdadeiro 
pastor está sempre vigilante aos perigos e aos ataques do inimigo do rebanho. Na 
atualidade, os lobos manifestam-se de muitas e sofisticadas formas. 

Para fazermos parte do rebanho de Jesus precisamos participar da comuni-
dade cristã. Quem se preocupa com as necessidades dos outros, quem ajuda os que 
encontram dificuldades no caminho, quem perdoa e ajuda ao próximo, pertence ao 
rebanho de Jesus e reconhece a sua voz.

Com a imagem do pastor capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, Jesus nos dá 
um cativante exemplo de vida a serviço. O modo como Jesus trata a todos simples-
mente impressiona. Seu carinho e seu amor nos ajudam a entender o quanto a vida 
tem valor aos olhos de Deus. Num mundo que descuida da vida, Jesus Bom Pastor 
vem nos recordar a importância da mesma. 
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O discurso de Jesus apresenta dois tipos de pastor.  Um é o bom pastor, capaz 
de dar a vida pelas ovelhas, que conhece cada uma e por elas é conhecido. O outro 
é o pastor mercenário, que trabalha apenas por interesses.

É interessante perceber que na parábola do Bom Pastor, não há lamentos na 
fala de Jesus. Mas há uma alegria na descrição do bom pastor: ele gosta do que faz. 
Jesus dá a vida por suas ovelhas. Conhece na individualidade, chama pelo nome, 
ouve a voz. Esse é o Filho de Deus que veio ensinar que viver é doar-se. Viver é 
reconhecer a dignidade humana que está em cada pessoa.

A figura do Bom Pastor nos permite recordar que toda a ação e serviços ecle-
siais são denominados de “pastoral” porque os fiéis, em virtude do Batismo e dos 
carismas que possuem, são chamados a um serviço específico na Igreja. A imagem 
do Bom Pastor evoca a generosidade e a disponibilidade de inúmeros cristãos nos 
serviços da Igreja. Ser pastor hoje é desenvolver a ética do cuidado, da compaixão, 
da ternura.

No dia do Bom Pastor, a Igreja nos convida a intensificarmos a oração pelas 
vocações. Os tempos difíceis em que vivemos confirmam o quanto necessitamos de 
pessoas que se dedicam a cuidar da vida dos irmãos e irmãs. Que a Palavra de Deus 
deste final de semana nos ajude a conhecer e reconhecer a voz e o jeito de ser de 
Jesus Bom Pastor. Pela intercessão da Virgem Maria Deus vos abençoe!

                                                      Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erexim

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

Preces dos fiéis
D. Atendendo ao pedido do Papa, apresentemos nossas preces a Deus pedindo “que 

nos faça descobrir o seu projeto de amor para a nossa vida, e que nos dê a coragem 
de arriscar no caminho que Ele, desde sempre, pensou para nós”.

A. Ouvi-nos, Senhor da Messe e Pastor do Rebanho. 
1. Para que todos os agentes de pastoral, no ministério ordenado ou no compromisso 

de leigos e leigas, imitem o Bom Pastor no serviço aos irmãos e irmãs, nós vos 
pedimos.

2. Para que os investidos de funções públicas tenham cuidados de pastor para as pes-
soas a que estão a serviço, especialmente os mais fragilizados, nós vos pedimos.

3. Para que os nossos seminaristas e muitos outros jovens tenham “a coragem de 
arriscar pela promessa de Deus”, como propõe o Papa, nós vos pedimos.

4. Para que nossas mães tenham vossa bênção e vossa sabedoria na sua sublime mis-
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são e as já falecidas recebam a recompensa pelo bem realizado em suas famílias, 
nós vos pedimos. 

L. Rezemos a prece proposta pelo Papa Francisco na sua mensagem para este Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações em 2016:

A. Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre 
nos sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cris-
tãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos 
jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização. 

L. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional 
e caminhos de especial consagração. 

A. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que, em 
tudo, resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. 

L. Maria, Mãe e educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, 
A. para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autên-

ticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus a doação total de nossas mães pelo bem da vida que 

geraram, lembrando Maria, que “não permitiu que o medo a vencesse” diante da 
missão. 

A. (Nº 509; Cantos dedicados a Maria/ 6) 1. Sobe a Jerusalém, Virgem ....
D. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, 

para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna 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 nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Deus da vida, porque pela paixão e morte de cruz fi-

zestes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, entrar na glória e o colocastes à 
vossa direita... 

A. (cantando) O Ressuscitado vive entre nós! Amém! Aleluia!
Ou: Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, ó Deus onipotente porque nos reunis em vosso Filho Res-

suscitado e nos dais a alegria de anunciar a obra do vosso amor até que ele venha.
A. O Ressuscitado... Ou: Já ressuscitou... Ou: Bendito sejais...
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D. Nós vos damos graças, ó Deus misericordioso, pela presença constante do vosso 
Espírito Santo, pelo qual nos conduzis por caminhos seguro. Também pela prote-
ção e exemplo de vida de Maria Santíssima, de seu esposo São José, dos santos e 
santas.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, pela Igreja, comunidade dos segui-

dores do Cristo ressuscitado na fé, no culto e no amor, com nosso papa Francisco, 
com nosso bispo José, com nosso(s) padre(s)__________, com nossas lideranças 
e com todas as pessoas de boa vontade.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fonte e doador de todos os dons, por todas as pes-

soas queridas que já partiram: nossos familiares, parentes, amigos, membros desta 
comunidade... Dai-lhes participar da Páscoa eterna.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos bendizemos por todas as pessoas e entidades que promovem a dignidade 

dos irmãos e irmãs. Concedei-lhes a graça da perseverança na justiça e na amor 
em seu compromisso com transformação de nossa sociedade.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, acolhei benigno nossa louvação e nossa súpli-

ca, feitas em nome de quem nos ensinou a chamar-vos de Pai, Jesus Cristo nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Rito da comunhão Eucarística
D. Obedientes ao mandato de Cristo e formados por seu divino ensinamento, pode-

mos rezar confiantes:
A. Pai-Nosso que estais no céu... (O ministro busca as hóstias no sacrário e coloca 

sobre o altar)
A. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
D. Graças e louvores se deem a cada momento... (3x)
A. Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento (3x)
D. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
A. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
D. Cristo nos garantiu que é Ele 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.: Cristo, Bom Pastor, nos orienta com sua Palavra e nos alimenta com sua 

própria carne, dada para a vida do mundo.  
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A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ de porta em porta, de-
sejo entrar. /:Se alguém me acolhe com gratidão,/ faremos juntos a refeição!:/

1. Eu nasci pra caminhar assim,/ dia e noite, vou até o fim./ O meu rosto, o forte 
sol queimou,/ meu cabelo, o orvalho já molhou:/ Eu cumpro a ordem do meu 
coração!

2. Vou batendo, até alguém abrir./ Não descanso, o amor me faz seguir./ É feliz 
quem ouve a minha voz,/ e abre a porta, entro bem veloz:/ Eu cumpro a or-
dem do meu coração!

3. Junto à mesa, vou sentar depois,/ e faremos refeição nós dois./ Sentirá seu 
coração arder,/ e esta chama tenho que acender:/ Eu cumpro a ordem do meu 
coração!

4. Aqui dentro, o amor nos entretém,/ e, lá fora, o dia eterno vem./ Finalmente, 
nós seremos um,/ e teremos tudo em comum:/ Eu cumpro a ordem do meu 
coração!

D. OREMOS. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho e 
concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue 
do vosso Filho, que vive e reina para sempre. 

A. Amém. 
D. Pode motivar dezena do terço ou parte dela pedindo a intercessão de Maria por 

necessidades da comunidade, da Diocese, da Igreja no mundo, pelas vocações 
sacerdotais e religiosas, pelas mães, pela reunião dos padres, terça-feira....

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: Cristo é nosso Bom Pastor, cuja voz devemos escutar e cujos passos, seguir, 

pois nos garante vida em abundância.
A. (Canto Lit. 2008/22) O senhor é meu Pastor, meu Pastor, meu Pastor!/ O Se-

nhor é meu Pastor, meu Pastor é o Senhor!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus que nos deu o dom da redenção, pela ressurreição de seu Filho único, nos 

dê sua graça para alcançarmos a herança prometida aos que creem nele. E que nos 
abençoe o mesmo Deus onipotente e compassivo, Pai e filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado; ide em paz e o Senhor, Bom 

Pastor, vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
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Lembretes:
- Segunda-feira, das 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada com as 

coordenadoras paroquiais da Pastoral da Criança, no Centro Diocesano de Pasto-
ral; 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Diocesano; celebrações 
comemorativas aos 102 anos das aparições de N. Sra. em Fátima, no Santuário 
Diocesano de Erexim.  

- Terça-feira, às 08h30, reunião dos Padres e Bispos no Seminário de Fátima.
- Quarta-feira, às 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em Benjamin 

Constant do Sul.
- Sábado, das 08h às 11h30, reunião das assessoras da Infância e Adolescência Mis-

sionária junto com o encontro de formação do Conselho Missionário Diocesano, 
em local a definir; das 08h30 às 16h, preparação ao matrimônio, no Centro Cate-
quético da sede paroquial de Campinas dom Sul; 08h30, encontro de ministros/as, 
agentes da Pastoral da Esperança e leigos da Área Pastoral de Aratiba, na sede pa-
roquial de Aratiba; 17h, casamento coletivo com efeito civil, na Catedral São José. 

Leituras da semana:
Dia13, 2ªf: At 11,1-18; Sl 41(42),2.3; 42(43) ; Jo 10,1-10; dia 14, 3ªf: S. Matias: At 

1,15-17.20-26; Sl 112 (113); Jo 15,9-17; dia 15 4ªf: At 12,24-13,5; Sl 66(67); Jo 
12,44-50; dia 16, 5ªf: At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20; dia 17, 6ªf: At 13,26-
33; Sl 2,6-7. 8-9. 10-11 (R/. 7); Jo 14,1-6; dia 18, sáb., S. João I: At 13,44-52; Sl 
97(98); Jo 14,7-14; dia 19, dom., 5º de Páscoa: At 14,21b-27; Sl 144(145); Ap 
21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35 (Glorificação e amor).

A alegria de arriscar a vida pelo Senhor - No encontro com o Senhor, alguém 
pode sentir o fascínio duma chamada à vida consagrada ou ao sacerdócio or-
denado. Trata-se duma descoberta que entusiasma e, ao mesmo tempo, assus-
ta, sentindo-se chamado a tornar-se “pescador de homens” no barco da Igreja 
através duma oferta total de si mesmo e do compromisso dum serviço fiel ao 
Evangelho e aos irmãos. Esta escolha inclui o risco de deixar tudo para seguir 
o Senhor e de consagrar-se completamente a Ele para colaborar na sua obra. 
Muitas resistências interiores podem obstaculizar uma tal decisão ... E, todavia, 
não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor! Particularmente a vós, 
jovens, gostaria de dizer: não sejais surdos à chamada do Senhor! Se Ele vos 
chamar por esta estrada, não vos oponhais e confiai n’Ele. ... o Senhor, àqueles 
que deixam as redes e o barco para O seguir, promete a alegria duma vida nova, 
que enche o coração e anima o caminho (Papa Francisco, mensagem p/ este Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações).
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Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo da Páscoa – 19.5.2019

 - Os discípulos missionários do Ressuscitado são reconhecidos pelo amor fraterno  
  Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

Nota: ver rito da aspersão.
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 15) Onde reina amor, fraterno amor,/ onde reina amor, 
Deus aí está.
Anim.: Palavras e gestos identificam cada pessoa. Colocando amor 
verdadeiro em tudo o que diz e faz, o batizado é reconhecido como 
discípulo missionário de Cristo, fiel a Ele em qualquer situação, 
comprometido na construção de “um novo céu e uma nova terra”. 

A. (Canto Lit. 2011, nº 13) 1. Ó Deus da vida, ó Deus de amor,/ aqui estamos pra 
revelar,/ a Vós, ó Pai, e ao mundo inteiro/ que nós queremos convosco estar.

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

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

3. Comunidade de batizados,/ somos rebanho do Bom Pastor/ na liturgia, na 
catequese,/ na convivência de irmãos no amor.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O amor do Pai que nos acolhe, de Jesus que nos dá o mandamento do amor, e do 

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

A vida na liturgia
D. (... ação missionária e serviços diversos que formam comunidades; sinais de 

amor que identificam os seguidores de Cristo.... Acenando para o Círio Pascal): 
“Bendito sejais, Deus da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz, 
sinal de sua presença, que destrói as trevas de nossa história!”

A. (Nº 452) Ref. Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia!/ O Pai lhe deu gló-
ria e poder eis nosso canto: Aleluia!

 (ministro/s com jarra/s de água se coloca/m diante de quem preside)

Rito da aspersão da água 
D. Na vigília pascal, renovamos os compromissos batismais. Pelo batismo, recebe-

mos a vida nova em Cristo, morrendo ao pecado e ressurgindo para a graça, na co-

http://www.diocesedeerexim.org.br
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munidade cristã. Pela aspersão da água sobre nós, peçamos que Deus nos renove 
na graça batismal, purificando-nos de qualquer falta. 

 Bendito sejais, ó Deus, Pai de infinita bondade, por esta água, que revigora todos 
os seres vivos e é fonte da graça batismal. Que esta água a ser aspergida sobre nós 
tenha a vossa bênção e por ela confirmai nossa fé e fortalecei-nos no amor filial 
convosco e fraterno entre nós. PNSrJC.

A. Amém
(Segue a aspersão)
A. (Canto Lit. 2008/13) /:Banhados em Cristo somos novas criaturas./ As coisas 

antigas já se passaram,/ somos nascidos de novo./ Aleluia, aleluia, aleluia!:/
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra ....

D. OREMOS. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como 
filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a 
herança eterna. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º D. da Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 835-837)
Anim. Identificados pela prática do amor, os discípulos do Ressuscitado anunciam e 

testemunham a boa nova da salvação na esperança de um mundo novo.

1ª Leitura: At 14,21b-27

Salmo: Sl 114(145)
S. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre.
A. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. 
S. 1. - Misericórdia e piedade é o Senhor,* ele é amor, é paciência, é compaixão. - O 

Senhor é muito bom para com todos,* sua ternura abraça toda criatura.
2. - Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,* e os vossos santos com louvores 

vos bendigam! - Narrem a glória e o esplendor do vosso reino * e saibam procla-
mar vosso poder!

3. - Para espalhar vossos prodígios entre os homens * e o fulgor de vosso reino 
esplendoroso. - O vosso reino é um reino para sempre,* vosso poder, de geração 
em geração. 



- 24 -

2ª Leitura: Ap 21,1-5a

Evangelho: Jo 13,31-33a.34-35
A. Aleluia...
L. Eu vos dou novo preceito: que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho 

amado.
A. Aleluia...
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor! 
D. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: “Agora foi glorificado o Filho 

do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus 
o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo es-
tou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. 
Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos 
conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros”. - Palavra 
da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!
A. Eu vos dou um novo mandamento/: que vos ameis uns aos outros,/ assim 

como eu vos amei.:/ 

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _________________
No Evangelho de hoje, somos convidados a refletir sobre o novo mandamento 

que Jesus nos dá, o amor mútuo. A novidade do mandamento de Jesus está exata-
mente em amar como ele amou. Estamos falando de um amor modelado no jeito 
do Mestre amar; e, neste sentido, Jesus vai além do simples ensinar, Ele nos dá o 
exemplo com sua vida.

Na primeira leitura aprendemos que não podemos ficar esperando que Deus 
faça tudo por nós. Vemos Paulo e Barnabé andar de cidade em cidade para anunciar 
a Palavra de Deus. Algumas pessoas acham que a religião consiste em amar a Deus 
e deixar o restante por conta dele. Deus é todo poderoso, é verdade, mas ele conta 
conosco e confia muitas tarefas para que sejam feitas por nós.

Jesus quer que seus discípulos amem a Deus. Mas para Jesus o amor a Deus 
não está separado do amor ao próximo. Só agindo como Jesus agiu, seremos reco-
nhecidos como seus discípulos, como verdadeiros cristãos. É impossível amar a 
Deus e não se interessar pelos irmãos e por toda a comunidade.
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Não é possível conceber a vida cristã de forma individualista: quem não se 
relaciona com os outros, quem se afasta dos outros, quem pensa exclusivamente em 
si mesmo e nos próprios interesses, pode até ser uma pessoa boa, piedosa, mas não 
é um verdadeiro cristão.

A nossa obrigação de cristãos não acaba com o batismo. É preciso viver em 
“comunidade” na qual cada um se sinta membro vivo, dinâmico, corresponsável. 
Nesta família de irmãos cada um deve se sentir chamado para servir aos outros, 
desenvolvendo um ministério, um serviço com generosidade, humildade e desinte-
resse.

É diferente e completamente novo o mandamento que Jesus nos ensina. Ele 
nos mostra dando-nos exemplo que não se ama uma pessoa porque ela o merece, 
mas porque precisa de nosso amor para ser feliz. 

Não se trata, portanto, de amar de qualquer jeito, de amar apenas alguns, de 
amar esperando recompensa. O mandamento de Jesus é para nos amarmos como ele 
nos amou. Seremos sempre discípulos, aprendizes do amor infinito do Mestre. Viver 
o amor é viver a essência dos ensinamentos cristãos. E a melhor forma de amar é 
fazer o bem, é cuidar dos outros, é perdoar, é promover a paz.

Antes de Jesus, ninguém tinha tentado construir uma sociedade baseada num 
amor como o dele. Por isso, a comunidade cristã se apresenta hoje como alternativa, 
como proposta nova para todas as sociedades “antiquadas” deste mundo, baseadas 
na competição, no domínio, no poder.  Que a Palavra de Deus e a intercessão de 
Nossa Senhora nos ajude a viver e corresponder ao amor de Deus por nós. Que o 
Bom Deus vos abençoe!

Dom José Gislon
Bispo Diocesano de Erexim

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

Preces dos fiéis
D. Peçamos o auxílio divino para as nossas necessidades e as de todos os irmãos e 

irmãs, através de nossas preces. 
A. Pela glória de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja viva e anuncie a todos o mandamento novo do amor, condição 

indispensável para a paz tão desejada, rezemos, irmãos. 
2. Para podermos ser reconhecidos como discípulos de Cristo pela prática do amor, 

rezemos, irmãos. 
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3. Pelos padres e ministros leigos para que vivam com humildade e dedicação sua 
missão de animar as comunidades, rezemos, irmãos.

3. Para que não falte a força da fé e a solicitude fraterna para todos os que passam 
“por muitas tribulações”, rezemos, irmãos. 

4. Para que, por nosso compromisso com o direito e justiça, trabalhemos pela inte-
gridade e o futuro de nossa Casa Comum, rezemos, irmãos. 

5. Para que os casais cristãos renovem cada dia seu amor conjugal e nele perseve-
rem, rezemos, irmãos. 

6. Para que os governantes, legisladores e juízes busquem sempre e unicamente o 
bem de todos, especialmente dos mais necessitados, rezemos, irmãos.

7. (...).
D. Ó Deus onipotente e Pai providente, que glorificastes vosso Filho e nele nos re-

novastes, concedei-nos viver seu mandamento novo do amor e assim sermos iden-
tificados como seus discípulos missionários. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor.

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Agradecidos por tudo o que nos concede, apresentemos a Deus nossos dons. 
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ revestes o mundo 

da mais fina flor;/ restauras o fraco que a ti se confia/ e junto aos irmãos, em 
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai e Senhor,/ Por tua bondade, recebe o louvor!:/
2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ por quem aprendeu o gesto de amor:/ colher 

a fartura e ter a beleza/ de ser a partilha dos frutos da mesa.
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida e amor./ A quem 

aguardava um canto de festa,/ A mesa promete eterna seresta.

D. Ó Deus, que, pela celebração de vossa Palavra, nos concedeis contemplar 
vossa única e suprema divindade, fazei que, conhecendo vossa verdade, lhe 
sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
Anim.: Nossa assembleia litúrgica dominical tem a possibilidade da comunhão 

eucarística no pão consagrado na missa e conservado em nosso sacrário. Reco-
nhecendo a presença real do Cristo Ressuscitado nas hóstias consagradas, sendo 
colocadas sobre o altar, cantemos:

A. /:Ao redor da mesa, repartindo o pão,/ a maior riqueza dos que são irmãos.:/



- 27 -

Ou: /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos;/ partilhando o pão/ encontramos o pró-
prio Deus!:/

D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em 

nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, cami-
nho que nos conduz até vós. 

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

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

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Que vosso Espírito, ó Deus, nos conserve na comunhão fraterna a fim de sermos 

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

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Mantende-nos também sob a proteção da Virgem Maria, de São José, seu esposo 

e dos santos e santas, para que, seguindo seu exemplo, cheguemos à glória deles 
junto de Vós.

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas 

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

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos 

de fé e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas 
recentemente...).  Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também 
participarmos plenamente da vossa glória. 

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa 

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

A. Amém. 
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Rito da comunhão Eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso e o abraço da paz).
D. Nas aparições após sua ressurreição, Cristo deu grande alegria aos seus discípu-

los. Pela experiência de vê-lo vitorioso, foram se congregando novamente, pois 
se haviam dispersado após sua morte. Nós também temos uma alegria: Podermos 
receber seu corpo na comunhão do amor. (Mostrando a hóstia): Felizes os convi-
dados para a Ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Na comunhão eucarística, Cristo nos oferece seu corpo e sangue para sus-

tentar-nos na prática do mandamento do amor, que nos deu antes de sua glorifi-
cação pela morte na Cruz. Participemos dela no compromisso de criar um mundo 
de irmãos.

A. (Nº 458) /:Aleluia, alegria, minha gente! Aleluia, aleluia!:/ 
1. O Senhor ressuscitou, minha gente, ele ...
D. OREMOS. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei 

passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. Pode motivar dezena do terço ou parte dela pedindo a intercessão de Maria por 

necessidades da comunidade, da Diocese, da Igreja no mundo, pelas vocações 
sacerdotais e religiosas, pela união das comunidades, pelos ministros ordenados 
e não ordenados na animação das mesmas ....

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: Vivendo o mandamento novo do amor, contribuiremos para o estabeleci-

mento da cultura do encontro e de um mundo justo e solidário.
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra fazer tua von-

tade, pra viver do teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ 
eis-me aqui, Senhor!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos conceda viver continuamente os sacramentos pascais e desejar arden-

temente os bens futuros, a fim de que, na fidelidade aos mistérios pelos quais re-
nascemos, sejamos levados por nossas obras a uma vida nova. E que nos abençoe 
Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

A. Amém. 
D. Vivei o amor e levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus!
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Lembretes:
- Seg.-feira, às 09h, reunião das/os coord. paroquiais da Animação Bíblico-catequé-

tica, no Centro Dioc. de Past.; às 20h, 2ª reunião do ano da equipe de Past. Voc., 
no Centro Cat. S. Cristóvão, Erexim.

- Sexta-feira, 14h30, tarde de oração do Ap. da Or. das Paróquias da cidade de 
Erexim, na igreja Sta. Luzia, Atlântico.

- Sábado, às 18h30, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.
- Domingo, 09h30, missão canônica na comunidade N. Sra. Aparecida, Coxilhão, 

Par. de Benjamin Constant; 10h, crismas na ig. N. Sra. Medianeira, Barra do Rio 
Azul; reunião da Coord. Dioc. da Past. da Juv., no Centro Dioc. de Past.

Leituras da Semana:
Dia 20, 2ªf, S. Bernardino de Sena, At 14,5-18; Sl 113b(115); Jo 14,21-26; dia 21, 

3ªf: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a; dia 22, 4ªf, Sta. Rita de Cássia: At 
15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8; dia 23, 5ªf: At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11; dia 
24, 6ª f: At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17; dia 25, sáb., S. Gregório VII; Sta. 
Madalena de Pazzi; S. Beda Venerável: At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21; dia 
26, dom., 6º de Páscoa: At 15,1-2.22-29; Sl 66(67); Ap 21,10-14.22-23; Jo 14,23-
29 (Espírito Santo e paz).

Jesus ressuscitou dos mortos
Ressoa na Igreja, por todo o mundo, este anúncio, juntamente com o cântico 

do Aleluia: Jesus é o Senhor, o Pai ressuscitou-O e Ele está vivo para sempre no 
meio de nós.

O próprio Jesus preanunciara a sua morte e ressurreição com a imagem do 
grão de trigo. Dizia: «Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica ele só; 
mas, se morrer, dá muito fruto» (Jo 12, 24). Foi isto mesmo que aconteceu: Jesus, 
o grão de trigo semeado por Deus nos sulcos da terra, morreu vítima do pecado do 
mundo, permaneceu dois dias no sepulcro; mas, naquela sua morte, estava contida 
toda a força do amor de Deus, que se desencadeou e manifestou ao terceiro dia, 
aquele que celebramos: a Páscoa de Cristo Senhor.

Nós, cristãos, acreditamos e sabemos que a ressurreição de Cristo é a verda-
deira esperança do mundo, a esperança que não decepciona. É a força do grão de 
trigo, a do amor que se humilha e oferece até ao fim e que verdadeiramente renova 
o mundo. Esta força dá fruto também hoje nos sulcos da nossa história, marcada por 
tantas injustiças e violências. Dá frutos de esperança e dignidade onde há miséria e 
exclusão, onde há fome e falta trabalho, no meio dos deslocados e refugiados – fre-
quentemente rejeitados pela cultura atual do descarte – das vítimas do narcotráfico, 
do tráfico de pessoas e da escravidão dos nossos tempos (Papa Francisco, mensagem 
à cidade de Roma e ao mundo, Páscoa 2018).
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Celebração da Palavra de Deus
 6º Domingo da Páscoa/Ano C – 26.5.2019

- Cristo anuncia o envio do Espírito Santo e transmite a paz a seus discípulos missionários
  Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (459) S. Alegrai-vos sempre no Senhor!/ 
A. Aleluia, o Senhor ressuscitou!
Anim.: No amor verdadeiro, fazemos o melhor possível por 
quem amamos e guardamos no coração o bem que nos faz.  
Cristo, que nos ama infinitamente, prometeu enviar-nos o Es-
pírito Santo para nos recordar e ajudar a viver tudo o que nos 
ensinou e termos a sua paz.
A. (Nº 452) Ref. Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, ....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor que sempre encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a 

constância em Cristo esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... de segunda a sexta-feira, retiro dos padres, em Veranópolis; terça-feira, ani-

versário de ordenação presbiteral de Dom José; ... apontando para o Círio Pascal): 
Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo Cristo Ressuscitado a iluminar nossa vida, que 
este Círio Pascal simboliza.

A. (Nº 451) Ref. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus!/ Teu clarão é a fé, fé que nos 
conduz!

Pedido de perdão
D. Pela prática do amor, comprovamos que guardamos a palavra de Cristo. Mas, 

muitas vezes criamos conflitos e não vivemos na comunhão fraterna. Reconhecen-
do-nos pecadores, peçamos o perdão de Deus. 

L. Senhor, que nos dais a luz e a liberdade do Espírito, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais a verdadeira paz, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais morada da Santíssima Trindade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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D. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na ...

D. OREMOS. Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de 
júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda 
sempre aos mistérios que recordamos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º D. de Páscoa C, Paulinas-Paulus, p. 838-841)
Anim.: Com a luz e a força Espírito Santo prometido por Cristo, seus discípulos 

vivem os ensinamentos dele e descobrem caminhos de superação de conflitos.

1ª Leitura: At 15,1-2.22-29
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antio-

quia, dizendo: “Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como 
ordena a Lei de Moisés”.  Isto provocou muita confusão, e houve uma gran-
de discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, 
Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com 
os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda 
a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para 
mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado 
Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles en-
viaram a seguinte carta: “Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, sauda-
mos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da 
Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturba-
ções com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados 
por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e 
mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens 
que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, 
estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma 
mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum 
fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos 
ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós 
fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações!” - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
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Salmo: Sl 66(67)
S. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem!
A. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifi-

quem!
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,* e sua face resplandeça sobre nós! 

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

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

- Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,* e o respeitem os confins de toda a 
terra!

2ª Leitura: Ap 21,10-14.22-23
L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cida-

de santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória 
de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de 
jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com doze por-
tas. Sobre as portas estavam doze anjos, e nas portas estavam escritos os nomes 
das doze tribos de Israel. Havia três portas do lado do oriente, três portas do 
lado norte, três portas do lado sul e três portas do lado do ocidente. A muralha 
da cidade tinha doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze 
apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu Templo é o próprio 
Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem 
de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o 
Cordeiro. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 14,23-29
A. Aleluia...
L. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 

viremos. 
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________.
O Evangelho de hoje se apresenta como discurso de despedida de Jesus aos 

discípulos. Uma despedida com palavras consoladoras e marcada pela esperança e 
por recomendações sobre a continuidade da missão. Jesus promete enviar o Espírito 
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Santo com a missão de guiar os cristãos, ensinando-lhes e lembrando-lhes tudo o 
que ele disse.

A liturgia de hoje nos desafia a um olhar atento sobre três dimensões da vida 
comunitária: fé, testemunho e missão, unidas e alimentadas pelo amor. O Evan-
gelho nos pede para vivermos a Palavra de Deus. A palavra aparece no Evangelho 
como elemento central da mensagem: palavra criadora, que ensina, que orienta, que 
envia para a missão. É a palavra que comunica a vontade de Deus.

A vivência da palavra se expressa na vivência do amor a Deus e aos irmãos. 
Deus se torna presente na comunidade e em cada um de nós mediante o amor. A 
função do Espírito Santo é iluminar, animar e dirigir a Igreja de Jesus ao longo dos 
séculos. Por meio dele, Jesus continua a agir entre nós.

Na 1ª leitura, a Palavra de Deus nos alerta sobre possíveis divergências que 
possam existir em nossas comunidades e famílias. Podemos até dizer que é normal 
que onde haja pessoas, também haja divergências. Infelizmente, muitos têm dificul-
dades de compreender e suportar qualquer diferença. E partem para ofensas, brigas, 
têm dificuldades para perdoar. Isto é errado. Nós podemos divergir, mas pelo diálo-
go podemos encontrar soluções.

No texto de hoje vemos que houve uma grande divergência sobre a inter-
pretação da Palavra de Deus. A questão era tão séria que foi necessário convocar 
os responsáveis pela Igreja e decidir o que deveria ser observado e o que não era 
necessário.

Este foi um dos momentos bonitos, no início da Igreja, quando, diante de um 
impasse, a comunidade resolveu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém para que, jun-
tamente com os apóstolos e anciãos, de acordo com toda a comunidade pudessem 
encontrar a melhor solução para o bem de toda a Igreja.

Por isso que a Igreja, na evangelização, na pastoral, valoriza tanto as assem-
bleias e conselhos. É normal que, às vezes, haja algumas divergências. Isto, porém, 
nunca deveria dividir a comunidade. Até porque temos a mesma fé, recebemos o 
mesmo batismo. 

Maio é o mês de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. Maria, depois de Jesus, 
foi a criatura humana que mais vivenciou o amor. Nela buscamos inspiração e força 
para continuarmos vivendo o amor, através das suas múltiplas manifestações. Que 
a devoção do terço e as orações marianas nos ajudem a estarmos mais próximos da 
fonte do amor, que é Deus.

Que Deus abençoe esta comunidade.   
                                                  Dom José Gislon

Bispo Diocesano de Erexim
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Profissão da fé

Preces dos fiéis
D. Inspirados pelo Espírito Santo que Cristo nos prometeu para recordar e viver o 

que nos ensinou, apesentemos nossas preces a Deus Pai. 
A. Pelo Cristo vitorioso, ouvi-nos, ó Pai! 
L.1. Para que a Igreja, com a força do Espírito prometido, viva em permanente pu-

rificação e seja sempre mais ardorosa no anúncio do Evangelho, rezemos, irmãos.
2. Para que nossas comunidades cresçam na unidade pela prática do diálogo, e do 

perdão, rezemos, irmãos.
3. Para que os conselhos de pastoral e de economia promovam o bom acolhimento 

nas comunidades, rezemos, irmãos.
4. Para vivermos relações respeitosas e fraternas a fim de criarmos ambiente favo-

rável à paz, rezemos, irmãos. 
5. Por todos os que acreditam que a paz é possível, trabalham e rezam para que ela 

aconteça em todas as famílias e em todos os povos, rezemos, irmãos.
6. Para que Maria Santíssima, lembrada de modo especial neste mês, interceda con-

tinuamente por nosso Bispo Dom José, de aniversário de ordenação presbiteral 
terça-feira, rezemos, irmãos.

7. ....
D. Concedei-nos, ó Deus fiel e misericordioso, viver o ensinamento de vosso Filho 

para que nossa vida possa ser vossa morada, como Ele prometeu. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Nossa assembleia litúrgica é o próprio templo de Deus, que celebra o misté-

rio pascal de Cristo. Apresentemos a Deus os dons de nossa vida. 
A. (Nº 456) Ref. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ....

D. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estes dons nossa gratidão a 
vós, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez 
melhor à vossa bondade infinita. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
 D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.



- 35 -

D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque pela morte e ressurreição de vosso Filho 
nos libertastes do pecado e nos destes vida nova.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque pela morte e ressurreição de Cris-

to fizestes renascer para nós a esperança da glória eterna.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito 

Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra 
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa ---, nosso Bispo 
---, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as 
pessoas de boa vontade. 

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Ma-

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

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

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

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

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

Rito da Comunhão Eucarística
 D. (De pé). 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... 

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Para vivermos na unidade fraterna que nos pediu, Cristo nos dá o alimento 

da mesma, seu próprio Corpo. Alimentando-nos dele, devemos praticar o acolhi-
mento e o diálogo. 

A. (Nº 454) Ref. Cristo hoje ressuscita, vem trazer-nos nova vida....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, pela ressurreição de Cristo, 

nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal, 
e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 
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D. Pode motivar dezena do terço ou parte dela pedindo a intercessão de Maria por 
necessidades da comunidade, da Diocese, da Igreja no mundo, pelas vocações sa-
cerdotais e religiosas, por Dom José em seu aniversário de ordenação presbiteral, 
terça-feira, pelos padres em retiro nesta semana em Veranópolis ....

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Comprovemos que amamos a Cristo guardando a sua palavra.
A. (nº 174) Ref. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor!/ Bendito, ben-

dito, bendito quem a vive com amor!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos conceda viver continuamente os sacramentos pascais e desejar ardente-

mente os bens futuros, a fim de que, na fidelidade aos mistérios pelos quais renas-
cesmos, sejamos levados por suas obras a uma vida nova. E que nos abençoe Deus 
todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

A. Amém. 
D. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe. 
A. Graças a Deus!

A promessa e a missão do Espírito Santo
O Evangelho de hoje reconduz-nos ao Cenáculo. Durante a Última Ceia, an-

tes de enfrentar a paixão e a morte na cruz, Jesus promete aos Apóstolos o dom do 
Espírito Santo, que terá a tarefa de ensinar e de recordar as suas palavras à comuni-
dade dos discípulos. ... Ensinar e recordar. É isto que o Espírito Santo faz nos nossos 
corações.

No momento em que se prepara para voltar para o Pai, Jesus prenuncia a 
vinda do Espírito que, antes de tudo, ensinará os discípulos a compreender sempre 
melhor o Evangelho, a aceitá-lo na sua existência e a torná-lo vivo e ativo com o 
testemunho. Quando confia aos apóstolos — que significa precisamente “enviados” 
— a missão de levar o anúncio do Evangelho a todo o mundo, Jesus promete que 
não permanecerão sozinhos: estará com eles o Espírito Santo, o Paráclito, que se 
colocará ao seu lado, aliás, estará neles, para os defender e apoiar. Jesus volta para 
o Pai mas continua a acompanhar e a ensinar os seus discípulos mediante o dom do 
Espírito Santo.

O segundo aspeto da missão do Espírito Santo consiste em ajudar os Apósto-
los a recordar as palavras de Jesus. O Espírito tem a tarefa de despertar a memória, 
de recordar as palavras de Jesus. O Mestre divino já comunicou tudo o que pretendia 
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confiar aos Apóstolos: com Ele, Verbo encarnado, a revelação está completa. O Es-
pírito fará recordar os ensinamentos de Jesus nas diversas circunstâncias concretas 
da vida, para os poder pôr em prática. É precisamente o que acontece ainda hoje na 
Igreja, guiada pela luz e pela força do Espírito Santo, para que possa levar a todos o 
dom da salvação, ou seja, o amor e a misericórdia de Deus. 

Nós não estamos sozinhos: Jesus está ao nosso lado, no meio de nós, dentro 
de nós! A sua nova presença na história verifica-se mediante o dom do Espírito 
Santo, por meio do qual é possível instaurar uma relação viva com Ele, crucificado 
e Ressuscitado. 

Não estamos sozinhos! E o sinal da presença do Espírito Santo é também a 
paz que Jesus concede aos seus discípulos: “Dou-vos a minha paz” (v. 27). ...

A Virgem Maria nos ajude a acolher com docilidade o Espírito Santo como 
Mestre interior e como Memória viva de Cristo no caminho diário (Papa Francisco, 
oração do Angelus, 1º/5/2016).

Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, Retiro do Presbitério de Erexim, na Casa Recanto da 

Medianeira em Veranópolis (orientador, Pe. Carlos James dos Santos, SJ).
- Terça-feira, aniversário de ordenação presbiteral de Dom José Gislon (1988) – das 

13h30 às 17h, reunião dos agentes da Cáritas, no Centro Diocesano de Pastoral.
- Sexta-feira, início da novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus e Santo An-

tonio na igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.
- Domingo – Ascensão do Senhor – 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais - 

mensagem do Papa: Das comunidades de redes sociais à comunidade humana 
/ “Somos membros uns dos outros” (Ef 4,25).

   Leituras da Semana:
Dia 27, 2ªf, Sto. Agostinho de Cantuária: At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,26 – 16,4ª; Dia, 

28, 3ªf: At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11; Dia 29, 4ªf: At 17,15.22 – 18,1; Sl 
148; Jo 16,12-15; Dia 30, 5ªf: At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20; Dia 31, 6ªf, Visi-
tação de N. Sra.: Sf 3, 14-18 ou Rm 12, 9-16b; Cânt.: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R/. 6b); 
Lc 1, 39-56; Dia 1º/6, sáb., São Justino:  At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16, 23b-28; 
Dia 02, Dom., ASCENSÃO DO SENHOR: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Lc 
24,46-53 - 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais – mensagem do Papa: Das 
comunidades de redes sociais à comunidade humana / “Somos membros uns 
dos outros” (Ef 4,25).



crescimento do Reino de Deus na sociedade. Penso na opção de se casar em Cristo e 
formar uma família, bem como nas outras vocações ligadas ao mundo do trabalho e 
das profissões, no compromisso no campo da caridade e da solidariedade, nas respons-
abilidades sociais e políticas, etc. Trata-se de vocações que nos tornam portadores 
duma promessa de bem, amor e justiça, não só para nós mesmos, mas também para 
os contextos sociais e culturais onde vivemos, que precisam de cristãos corajosos e 
testemunhas autênticas do Reino de Deus.

No encontro com o Senhor, alguém pode sentir o fascínio duma chamada 
à vida consagrada ou ao sacerdócio ordenado. Trata-se duma descoberta que entu-
siasma e, ao mesmo tempo, assusta, sentindo-se chamado a tornar-se «pescador de 
homens» no barco da Igreja através duma oferta total de si mesmo e do compromisso 
dum serviço fiel ao Evangelho e aos irmãos. Esta escolha inclui o risco de deixar tudo 
para seguir o Senhor e de consagrar-se completamente a Ele para colaborar na sua 
obra. Muitas resistências interiores podem obstaculizar uma tal decisão, mas também, 
em certos contextos muito secularizados onde parece não haver lugar para Deus e o 
Evangelho, pode-se desanimar e cair no «cansaço da esperança» (Homilia na Missa 
com sacerdotes, pessoas consagradas e movimentos laicais, Panamá, 26/I/2019).

E, todavia, não há alegria maior do que arriscar a 
vida pelo Senhor! Particularmente a vós, jovens, gostaria de 
dizer: não sejais surdos à chamada do Senhor! Se Ele vos 
chamar por esta estrada, não vos oponhais e confiai n’Ele. 
Não vos deixeis contagiar pelo medo, que nos paralisa à vis-
ta dos altos cumes que o Senhor nos propõe. Lembrai-vos 
sempre que o Senhor, àqueles que deixam as redes e o barco 
para O seguir, promete a alegria duma vida nova, que enche 
o coração e anima o caminho.

Queridos amigos, nem sempre é fácil discernir a 
própria vocação e orientar justamente a vida. Por isso, há necessidade dum renovado 
esforço por parte de toda a Igreja – sacerdotes, religiosos, animadores pastorais, edu-
cadores – para que se proporcionem, sobretudo aos jovens, ocasiões de escuta e dis-
cernimento. Há necessidade duma pastoral juvenil e vocacional que ajude a descobrir 
o projeto de Deus, especialmente através da oração, meditação da Palavra de Deus, 
adoração eucarística e direção espiritual.

Como várias vezes se assinalou durante a Jornada Mundial da Juventude do 
Panamá, precisamos de olhar para Maria. Na história daquela jovem, a vocação tam-
bém foi uma promessa e, simultaneamente, um risco. A sua missão não foi fácil, mas 
Ela não permitiu que o medo A vencesse. O d’Ela «foi o “sim” de quem quer com-
prometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia para além da 
certeza de saber que é portadora duma promessa. Pergunto a cada um de vós: sentes-
te portador duma promessa? Que promessa trago no meu coração, devendo dar-lhe 
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continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não 
eram motivo para dizer “não”. Com certeza teria complicações, mas não haveriam de 
ser idênticas às que se verificam quando a covardia nos paralisa por não vermos, an-
tecipadamente, tudo claro ou garantido» (Vigília com os jovens, Panamá, 26/I/2019).

Neste Dia, unimo-nos em oração pedindo ao Senhor que nos faça descobrir o 
seu projeto de amor para a nossa vida, e que nos dê a coragem de arriscar no caminho 
que Ele, desde sempre, pensou para nós.

Vaticano, Memória de São João Bosco, 31 de janeiro de 2019.
FRANCISCO

4º CONGRESSO VOCACIONAL DO BRASIL
  A Igreja do Brasil está se preparando para o 4º. Con-

gresso Nacional da Vocacional, sentimos a necessidade de 
refletir sobre a questão das vocações em nossa realidade ecle-
sial, sabemos que é urgente apresentar o tema vocacional, 
dando-lhe o devido lugar na pastoral de conjunto. Os novos 
contextos sócio-eclesiais exigem ousadia na apresentação de 
propostas vocacionais e a correspondente aplicabilidade en-
tre os jovens e famílias, para que a urgente Cultura Vocacio-
nal seja promovida entre nós. Por isso, promover um evento 

vocacional em âmbito nacional significa sensibilizar, animar e incrementar a Cultura 
Vocacional nas comunidades eclesiais. A reflexão, o estudo do tema ‘vocações’ e a 
partilha de experiências locais fortalece a consciência vocacional da Igreja.

O 4º. Congresso Vocacional deseja provocar a necessidade de se refletir sobre 
o sentido último da vida, sobre a necessidade da oração em prol das vocações e acima 
de tudo expandir o tema vocacional para todos os âmbitos eclesiais e sociais, princi-
palmente sobre a arte do discernimento vocacional tão urgente e necessário em nossa 
pastoral.

O 4º. Congresso Vocacional do Brasil acontecerá entre os dias 05 a 08 de 
setembro de 2019, no Centro de Eventos do Santuário Nacional Nossa Senhora de 
Aparecida, em Aparecida-SP. Contaremos com a participação de todos os regionais e 
dioceses do Brasil, com um público estimado em 650 pessoas. E também participa da 
organização e promoção deste evento a Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB 
e o Instituto de Pastoral Vocacional do Brasil – IPV. As vagas serão disponibilizadas 
para os convidados e delegados, conforme já informado aos coordenadores regionais.

Todos os batizados são convidados a aprofundar este tema “Vocação e dis-
cernimento” e, de uma maneira especial, os bispos, sacerdotes, consagrados, religio-
sos e leigos, envolvidos no Serviço de Animação Vocacional do Brasil. E, para que 
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todo o povo de Deus viva também o Congresso Vocacional, se faz necessário alcançar 
todos, por isso deve haver uma programação, a nível Diocesano e também nos Re-
gionais da CNBB, para que ganhem eco, desde antes do Congresso Vocacional, o tema 
e as reflexões que serão tratados e sirva como uma preciosa contribuição para os dias 
do Congresso Vocacional.

Para que alcance a todos, que sejam realizados Encontros Diocesanos para o 
repasse, estudo e reflexão do Texto Base do Congresso já disponível pelas Edições 
CNBB. Para a melhor organização sugerimos que seja realizada até março de 2019, 
de acordo com a realidade de cada Diocese.

Um momento importante nesta preparação para o 4º. Congresso Vocacional 
do Brasil, é a realização do Pré Congresso Regional, para que seja envolvido maior 
números de pessoas, para o estudo e reflexão do tema. E também nesta oportunidade, 
deverá ser respondido por todos o questionário avaliativo (Cf. anexo 2) que contribuirá 
para as reflexões dos assessores durante o congresso, e deverá ser enviado à secretaria 
do Congresso. Sugerimos que seja realizado até junho de 2019.

Enfim, contamos com a participação e envolvimento de todos neste impor-
tante momento de nossa caminhada vocacional do Brasil, e pedimos ao Senhor da 
messe, que continue enviando operários e operárias para Sua messe.

Fraternalmente,
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto alegre – RS, Presidente da CMOVC
Dom José Roberto Fortes Palau, Bispo Auxiliar Diocese de São Paulo – SP, 

Bispo Referencial PV/SAV – CMOVC
Pe. Elias Aparecido da Silva, Diocese de Uruaçu – GO, Coordenador Nacion-

al Pastoral Vocacional
a) Tendo presente o que foi indicado para a “Real-

ização do pré-congresso regional” (página 88 do Texto Base);
b) Considerando a letra g, que fala da resposta ao 

questionário avaliativo a ser enviado para a Secretaria Geral 
do IV Congresso Vocacional, no e-mail (pvnacionalcnbb@
gmail.com);

c) Partindo do questionário refletido nas paróquias/
dioceses, e fazendo uma síntese, convidamos a responder às seguintes questões:

PERGUNTAS AOS PRÉ CONGRESSOS REGIONAIS DA                                
PASTORAL VOCACIONAL

1. Quanto ao tema do Congresso – “vocação e discernimento” -, quais os 
maiores desafios hoje a pastoral vocacional em teu Regional? Apresente dentre eles as 
duas principais urgências e possíveis sugestões para superá-las.
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2. Avaliar a realidade de seu Regional, e verificar se ele consegue responder à 
necessidade de um discernimento vocacional, respeitando todas as etapas do itinerário 
vocacional, e oferecendo aos vocacionados/as os elementos necessários para uma de-
cisão vocacional consciente e madura na fé?

3. Em nossa atividade pastoral (Projetos Regionais, Paroquiais e Diocesanos) 
estamos atingindos os jovens? E se sim, qual o perfil dos jovens que estão vindo até a 
Igreja, nos processos vocacionais? (Estrutura de fé, idade, escolaridade, vivencia ecle-
sial, etc.) E ainda mais, o que estamos fazendo para alcançar os adolescentes e jovens 
que não estão inseridos no âmbito eclesial?

4. Levantar, a partir da própria realidade do Regional, iniciativas que estão 
contribuindo ou que podem ajudar no processo de discernimento vocacional, ilumi-
nando também outras realidades eclesiais.

5. No processo de discernimento vocacional se faz necessário, entre outros el-
ementos, o aporte das ciências humanas, uma equipe vocacional preparada, a direção 
espiritual, a formação adequada dos responsáveis e a indicação de um projeto de vida. 
Como e de que modo estas exigências hoje estão presentes no trabalho serviço de an-
imação vocacional, ou que poderiam ser implementadas?

6. O Sínodo dos Bispos, com o tema “Jovens, fé e discernimento vocacional’, 
é um acontecimento fundamental na vida e para a missão da Igreja. A partir do IV 
Congresso, e sua temática, o que seu Regional espera que seja assumido pela ani-
mação vocacional, que permita valorizar ainda mais a família e os jovens, propiciando 
um caminho de fé que leve ao um verdadeiro e efetivo discernimento vocacional?

7. Alguma indicação para a realização do 4°. Congresso Vocacional e para o 
importante trabalho do Pós congresso?

Fonte: 4º Congresso Vocacional do Brasil

Oração do 4º Congresso Vocacional do Brasil
Pai Santo, 
“Todo dom precioso e toda dádiva perfeita” de ti procedem. 
Teu filho Jesus Cristo 
anunciou o teu Reino de amore nos chamou a segui-lo. 
No Espírito Santo 
fomos batizados para responder generosamente a essa vocação. 
Por isso te pedimos,
 renova esse convite na Igreja, para que adolescentes e jovens possam escutar os teus 
apelos com olhos atentos aos sinais dos tempos. 
Que a Virgem Maria, Senhora Aparecida, 
acompanhe a todos que ouvem a tua voz. E com ela possam proclamar: “eis-me 
aqui, faça-se em mim, Conforme a tua palavra”. Amém!
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DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO
DO SENHOR - SANTA MISSA

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Praça São Pedro, Domingo de Páscoa, 1º de abril de 2018

Depois da escuta da Palavra de Deus, deste trecho do Evangelho, quero dizer 
três coisas.

Primeiro: o anúncio. Está ali um anúncio, o Senhor ressuscitou! Aquele anún-
cio que, desde os primeiros tempos dos cristãos, corria de boca em boca; era a sau-
dação: o Senhor ressuscitou! E as mulheres, que foram ungir o Corpo do Senhor, 
depararam-se com uma surpresa. A surpresa... Os anúncios de Deus são sempre 
surpresas, porque o nosso Deus é o Deus das surpresas. Foi assim desde o início da 
história da salvação, desde o nosso pai Abraão, Deus surpreende-te: «Mas vai, vai, 
deixa, parte da tua terra e vai». E há sempre uma surpresa atrás da outra. Deus não 
sabe fazer um anúncio sem te surpreender. E a surpresa é aquilo que comove o teu 
coração, que te toca precisamente ali, onde não esperas. Usando a linguagem dos jo-
vens, a surpresa é um golpe baixo; não a esperas. E Ele vem e comove-te. Primeiro: 
o anúncio que se torna surpresa.

Segundo: a pressa. As mulheres correm, vão à pressa e dizem: «Mas encon-
tramos isto!». As surpresas de Deus põem-nos a caminho, imediatamente, sem es-
perar. E assim correm para ver. E Pedro e João correm. Os pastores, naquela noite 
de Natal, correm: «Vamos a Belém, para ver aquilo que nos disseram os anjos». 
E a Samaritana corre para dizer à sua gente: «Esta é uma novidade: encontrei um 
homem que me disse tudo o que eu fiz». E as pessoas sabiam o que ela tinha feito. 
E aquelas pessoas correm, deixam o que estão a fazer, até a dona de casa deixa as 
batatas na panela — encontrá-las-á queimadas — mas o importante é ir, correr, para 
ver aquela surpresa, aquele anúncio. Também hoje acontece. Nos nossos bairros, 
nos povoados, quando acontece algo extraordinário, as pessoas correm para ver. 
Ir depressa. André não perdeu tempo e, à pressa, foi ter com Pedro para lhe dizer: 
«Encontramos o Messias». As surpresas, as boas notícias, dão-se sempre assim: de-
pressa. No Evangelho há alguém que hesita; não quer arriscar. Mas o Senhor é bom, 
espera por ele com amor, é Tomé. «Acreditarei quando vir as chagas», diz. O Senhor 
tem paciência também com quantos não vão com muita pressa.

O anúncio-surpresa, a resposta apressada e a terceira coisa que gostaria de 
vos dizer hoje é uma pergunta: e eu? Tenho o coração aberto às surpresas de Deus, 
sou capaz de ir apressadamente ou estou sempre com aquela choradeira: «Mas, ve-
rei amanhã, amanhã, amanhã?». O que me diz a surpresa? João e Pedro foram à 
pressa ao sepulcro. De João, o Evangelho diz-nos: “Acreditou”. Também de Pedro: 
“Acreditou”, mas à sua maneira, com uma fé misturada a remorso por ter renegado o 
Senhor. O anúncio que se faz surpresa, a corrida/ir à pressa, e a pergunta: e eu, hoje, 
nesta Páscoa de 2018, o que faço? E tu, o que fazes?

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2018/20180401-libretto-domenica-di-pasqua.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2018/20180401-libretto-domenica-di-pasqua.pdf
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Mensagem do Papa Francisco na oração do Angelus                 
da segunda-feira de Páscoa 2019

Prezados irmãos e irmãs, bom dia!
A segunda-feira depois da Páscoa é chamada “segunda-feira do Anjo”, em conformi-

dade com uma tradição muito bonita que corresponde às fontes bíblicas sobre a Ressurreição. 
Com efeito, os Evangelhos (cf. Mt 28, 1-10, Mc 16, 1-7; Lc 24, 1-12) narram que, quando as 
mulheres foram ao Sepulcro, encontraram-no aberto. Elas temiam não poder entrar, porque o 
Túmulo tinha sido fechado com uma grande pedra. Ao contrário, estava aberto; e do interior, 
uma voz diz-lhes que Jesus não está ali, mas ressuscitou.

Pela primeira vez é pronunciada estas palavra: “Ressuscitou”. Os Evangelistas referem-
-nos que este primeiro anúncio foi dado pelos anjos, ou seja, mensageiros de Deus. Esta pre-
sença angélica tem um significado: dado que quem anunciara a Encarnação do Verbo fora um 
anjo, Gabriel, assim também para anunciar pela primeira vez a Ressurreição não era suficiente 
uma palavra humana. Era necessário um ser superior, para comunicar uma realidade tão sur-
preendente, tão incrível, que talvez nenhum homem teria ousado pronunciá-la. Depois deste 
primeiro anúncio, a comunidade dos discípulos começa a repetir: «O Senhor ressuscitou verda-
deiramente e apareceu a Simão» (Lc 24, 34). Como é bonito este anúncio! Agora podemos dizer 
todos juntos: “O Senhor ressuscitou verdadeiramente!”. Este primeiro anúncio — “O Senhor 
ressuscitou verdadeiramente!” — exigia uma inteligência superior à humana.

Hoje é um dia de festa e convívio, vivido geralmente com a família. É um dia de família. 
Depois de ter celebrado a Páscoa, sente-se a necessidade de se reunir ainda com os próprios 
entes queridos e com os amigos, para festejar. Porque a fraternidade é o fruto da Páscoa de 
Cristo que, mediante a sua morte e Ressurreição, derrotou o pecado que separava o homem de 
Deus, o homem de si mesmo, o homem dos seus irmãos. Mas nós sabemos que o pecado separa 
sempre, cria sempre inimizades. Jesus abateu o muro de divisão entre os homens e restabeleceu 
a paz, começando a tecer a rede de uma nova fraternidade. Neste nosso tempo, é muito impor-
tante voltar a descobrir a fraternidade, do modo como ela era vivida nas primeiras comunidades 
cristãs. Redescobrir como dar espaço a Jesus, que nunca separa, une sempre. Não pode haver 
uma verdadeira comunhão e um compromisso pelo bem comum e pela justiça social, sem a 
fraternidade e a partilha. Sem a partilha fraterna não se pode realizar uma comunidade eclesial 
ou civil: existe apenas um conjunto de indivíduos movidos ou reagrupados pelos próprios inte-
resses. Mas a fraternidade é uma graça que Jesus concede.

A Páscoa de Cristo fez explodir no mundo outra coisa: a novidade do diálogo e do rela-
cionamento, novidade que, para os cristãos, se tornou uma responsabilidade. Com efeito, Jesus 
disse: «Disto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros» (Jo 13, 
35). Eis por que não podemos fechar-nos no nosso mundo privado, no nosso grupo, mas somos 
chamados a ocupar-nos do bem comum, a cuidar dos irmãos, especialmente dos mais frágeis 
e marginalizados. Só a fraternidade pode garantir uma paz duradoura, pode vencer a pobreza, 
pode eliminar as tensões e as guerras, pode extirpar a corrupção e a criminalidade. O anjo que 
nos diz: “Ressuscitou!”, nos ajude a viver a fraternidade e a novidade do diálogo e do relacio-
namento, e a preocupação pelo bem comum.

A Virgem Maria, que neste tempo pascal invocamos com o título de Rainha do Céu, nos 
ampare com a sua intercessão, a fim de que a fraternidade e a comunhão que experimentamos 
nestes dias de Páscoa possam tornar-se o nosso estilo de vida e a alma das nossas relações.
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