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Solenidade



Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações 2019
Das comunidades de redes sociais

à comunidade humana
“Somos membros uns dos outros” (Ef 4,25)
Queridos irmãos e irmãs!   

Desde quando se tornou pos-
sível dispor da internet, a Igreja tem 
sempre procurado que o seu uso sirva 
o encontro das pessoas e a solidarie-
dade entre todos. Com esta Men-
sagem, gostaria de vos convidar uma 
vez mais a refletir sobre o fundamen-
to e a importância do nosso ser-em-
relação e descobrir, nos vastos desa-

fios do atual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem de não ficar 
encerrado na própria solidão.

As metáforas da “rede” e da “comunidade”
Hoje, o ambiente dos mass-media é tão invasivo que já não se consegue 

separar do círculo da vida quotidiana. A rede é um recurso do nosso tempo: uma 
fonte de conhecimentos e relações outrora impensáveis. Mas numerosos espe-
cialistas, a propósito das profundas transformações impressas pela tecnologia 
às lógicas da produção, circulação e fruição dos conteúdos, destacam também 
os riscos que ameaçam a busca e a partilha duma informação autêntica à escala 
global. Se é verdade que a internet constitui uma possibilidade extraordinária de 
acesso ao saber, verdade é também que se revelou como um dos locais mais ex-
postos à desinformação e à distorção consciente e pilotada dos factos e relações 
interpessoais, a ponto de muitas vezes cair no descrédito.

É necessário reconhecer que se, 
por um lado, as redes sociais servem 
para nos conectarmos melhor, fazen-
do-nos encontrar e ajudar uns aos outros, 
por outro, prestam-se também a um uso 
manipulador dos dados pessoais, visan-
do obter vantagens no plano político ou 
econômico, sem o devido respeito pela 
pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas aos mais jovens revelam que um 
em cada quatro adolescentes está envolvido em episódios de cyberbullying. [1]
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Na complexidade deste cenário, pode ser útil voltar a refletir sobre a 
metáfora da rede, colocada inicialmente como fundamento da internet para aju-
dar a descobrir as suas potencialidades positivas. A figura da rede convida-nos a 
refletir sobre a multiplicidade de percursos e nós que, na falta de um centro, uma 
estrutura de tipo hierárquico, uma organização de tipo vertical, asseguram a sua 
consistência. A rede funciona graças à comparticipação de todos os elementos.

Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da rede lembra out-
ra figura densa de significados: a comunidade. Uma comunidade é tanto mais 
forte quando mais for coesa e solidária, animada por sentimentos de confiança e 
empenhada em objetivos compartilháveis. Como rede solidária, a comunidade 
requer a escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso responsável da linguagem.

No cenário atual, salta aos olhos de todos como a comunidade de redes 
sociais não seja, automaticamente, sinônimo de comunidade. No melhor dos 
casos, tais comunidades conseguem dar provas de coesão e solidariedade, mas 
frequentemente permanecem agregados apenas indivíduos que se reconhecem 
em torno de interesses ou argumentos caraterizados por vínculos frágeis. Além 
disso, na social web, muitas vezes a identidade funda-se na contraposição ao 
outro, à pessoa estranha ao grupo: define-se mais a partir daquilo que divide 
do que daquilo que une, dando espaço à suspeita e à explosão de todo o tipo de 
preconceito (étnico, sexual, religioso, e outros). Esta tendência alimenta grupos 
que excluem a heterogeneidade, alimentam no próprio ambiente digital um in-
dividualismo desenfreado, acabando às vezes por fomentar espirais de ódio. E, 
assim, aquela que deveria ser uma janela aberta para o mundo, torna-se uma 
vitrine onde se exibe o próprio narcisismo.

A rede é uma oportunidade para promover o encontro com os outros, mas 
pode também agravar o nosso autoisolamento, como uma teia de aranha capaz 
de capturar. Os adolescentes é que estão mais expostos à ilusão de que a so-
cial web possa satisfazê-los completamente a nível relacional, até se chegar ao 
perigoso fenômeno dos jovens «eremitas sociais», que correm o risco de se al-
hear totalmente da sociedade. Esta dinâmica dramática manifesta uma grave ru-
tura no tecido relacional da sociedade, uma laceração que não podemos ignorar.

Esta realidade multiforme e insidiosa coloca várias questões de caráter 
ético, social, jurídico, político, econômico, e interpela também a Igreja. Enquan-
to cabe aos governos buscar as vias de regulamentação legal para salvar a visão 
originária duma rede livre, aberta e segura, é responsabilidade ao alcance de 
todos nós promover um uso positivo da mesma.

Naturalmente não basta multiplicar as conexões, para ver crescer também 
a compreensão recíproca. Então, como reencontrar a verdadeira identidade co-
munitária na consciência da responsabilidade que temos uns para com os outros 
inclusive na rede on-line?
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Ascensão do Senhor/Ano C – 02.6.2019

 - Discípulos de Cristo glorificado, participantes de sua missão
 - 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais - “Das comunidades das redes sociais, à comunidade humana”
 - Semana de oração pela unidade cristã – “Procurarás a justiça, nada além da justiça” (Dt 16.11-20)
  Cor litúrgica: BRANCO             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. e 2014/6) /:Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da eterna 
glória!:/
Anim.: Porque Cristo seguiu o caminho da doação generosa até a 
morte na Cruz, o Pai O glorificou, como celebramos nesta soleni-
dade da sua Ascensão ao céu. Nela, renovamos nossa esperança na 
vida eterna com Ele; rezamos pela missão da Igreja, pela unidade 

dos cristãos e pelas vocações; louvamos a Deus pelos recursos de evangelização 
dos Meios de Comunicação Social.  

A. (Nº 455) 1. O Cristo está vivo! Aleluia! Ele está ...

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz, o perdão e a vida de Cristo ressuscitado, que passa deste mundo para 

o Pai, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... Ascensão, glorificação de Jesus, esperança e meta de seus discípulos / Dia 

Mundial das Comunicações – “Das comunidades das redes sociais, à comuni-
dade humana / início da Semana de Oração pela unidade cristã - “Procurarás 
a justiça, nada além da justiça” (Dt 16.11-20) - dia de oração pelas vocações e 
da partilha / encontro de bispos e provinciais e Assembleia da Ação Evang. no 
Sul 3 ao longo da semana / de sexta-feira a domingo, 50º cursilho feminino, em 
Marcelino Ramos - Acenando para o Círio pascal). Nós Vos bendizemos, ó Deus, 
Criador e Pai de bondade, porque pela paixão e morte de Vosso Filho O fizestes 
entrar na vossa glória e O colocastes à vossa direita. Nós Vos bendizemos porque, 
glorificado, Ele continua a caminhar conosco, como nossa luz, simbolizado neste 
Círio, qual coluna resplandecente a nos conduzir para Vós.

A. (Nº 453) Ref. /:Ó morte onde está tua vitória?/ Cristo ressurgiu, honra e 
glória!:/
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Ato penitencial
D. A comunicação por palavras, gestos, e por muitos meios modernos, por sua na-

tureza, deve favorecer o encontro, o diálogo, a comunhão, especialmente quando 
vivida à luz da fé e a serviço da evangelização. Peçamos perdão pelas nossas faltas 
na comunicação entre nós e de comunicação do Evangelho que Cristo mandou 
anunciar a todos. 

L. Senhor, que subindo ao céu nos presenteais com o dom do Espírito Santo, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais vida a todas as criaturas com o poder de vossa palavra, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Rei do universo e Senhor da história, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de toda santidade...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 94) 1. Glória a Deus, que por amor ...

D. OREMOS. Ó Deus todo poderoso, a ascensão de Jesus já é nossa vitória. 
Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de 
seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ascensão do SR, Paulinas-Paulus, p. 842-846)
Anim. Jesus ressuscitado e glorioso confia a seus discípulos a missão de anunciar a 

Boa Nova da Salvação em todas as realidades da vida humana, também a digital, 
garantindo-lhes a força do Espírito Santo.

1ª Leitura: At 1,1-11

Salmo: Sl 46(47)
S. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque 

da trombeta. 
A. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao 

toque da trombeta.
S. 1. - Povos todos do universo, batei palmas,* gritai a Deus aclamações de alegria! - 

Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo,* o soberano que domina toda a terra.
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2. - Por entre aclamações Deus se elevou,* o Senhor subiu ao toque da trombeta. - Sal-
modiai ao nosso Deus ao som da harpa,* salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!

3. - Porque Deus é o grande Rei de toda a terra,* ao som da harpa acompanhai os 
seus louvores! - Deus reina sobre todas as nações,* está sentado no seu trono glo-
rioso. 

2ª Leitura: Ef 1,17-23

Evangelho: Lc 24,46-53
A. Aleluia...
S. Ide ao mundo, ensinai a todos os povos; convosco estarei, todos os dias, até o fim 

dos tempos, diz Jesus.
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de _________________________
A Igreja celebra, neste domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor. Os últi-

mos momentos de Jesus junto aos seus discípulos. A vida terrena de Jesus não termina 
com a sua morte na cruz, mas com a Ascensão aos céus.

 Após sua morte e ressurreição gloriosa, Jesus reúne novamente os apóstolos, 
confirma-os na fé e os encoraja para continuarem firmes como discípulos dele. Em 
seguida, os envia como missionários ao mundo, para anunciarem o Evangelho a toda 
criatura. A missão de  Jesus é a missão da Igreja e dos seus discípulos e discípulas.

A primeira leitura nos mostra Jesus se despedindo dos discípulos e sendo eleva-
do ao céu. Enquanto Jesus subia ao céu, os discípulos ficaram olhando para o infinito. 
Uma voz confirma que chegou o tempo da missão. 

A Ascensão de Jesus não deve ser entendida como uma partida ou uma despedi-
da. Jesus não se ausenta, apenas vai ter outro tipo de presença. A missão de Jesus con-
tinua viva na ação dos discípulos e na vida das comunidades. A Ascensão é para Jesus 
o coroamento de sua missão terrena e garante para as criaturas um destino eterno. 
Jesus elevado ao céu é a imagem da humanidade divinizada. O céu e a terra uniram-se. 

Antes de partir, Jesus confiou aos seus discípulos a responsabilidade de continu-
ar a sua missão. Não há fronteiras, não há limites: envia-nos para todas as pessoas. O 
Evangelho é para todos e não apenas para alguns. O Senhor procura a todos, quer que 
todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. 

Assim, com a Ascensão, Cristo inaugura uma nova forma de estar junto aos 
seus, à sua Igreja, a todos nós. Desde a Ascensão até o fim dos tempos, a Igreja deve 
ser missionária. Quanto aos discípulos, eles não podem ficar, passivamente, a olhar 
para o céu; não podem ficar acomodados, agora, são eles que devem continuar a mis-
são de Jesus. 
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Hoje iniciamos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que tem como 
lema: “Procurarás a justiça, nada além da justiça” (Dt16, 1-20). Temos uma boa oca-
sião para acolher todos os que creem em Jesus como irmãos na fé, apesar das diver-
gências que ainda separam as Igrejas. Uma tarefa importante é rezar e trabalhar para 
curar as feridas que tiraram o brilho da unidade cristã. 

Lembramos hoje o dia  mundial das Comunicações Sociais, que nos apresenta o 
desafio: “Das comunidades das redes sociais, à comunidade humana”. Que possamos 
usar as redes sociais para propagar a verdade, comunicando vida, esperança e os valo-
res do Evangelho nos diversos ambientes onde estamos inseridos.  Que o Bom Deus 
vos abençoe!

Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim.

Profissão da fé 

Oração dos fiéis
D. Em Cristo, que, elevado ao céu inaugura nova forma de estar conosco, apresen-

temos ao Pai nossos pedidos. 
A. Em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai!
1. Para que a Igreja, com a força divina e o testemunho de todos os batizados, anun-

cie a Boa Nova da Salvação em todas as realidades da vida humana, peçamos, 
irmãos.

2. Para que o impulso renovador da Iniciação à Vida Cristã revigore o espírito mis-
sionário nas famílias e nas comunidades, peçamos, irmãos. 

3. Para que a comunicação, especialmente a das redes sociais, divulgue a verdade e 
a justiça e favoreça a comunhão fraterna, peçamos, irmãos.

4. Para que os cristãos, nesta Semana de Oração pela sua unidade, vivam experiên-
cias expressivas de comunhão fraterna, peçamos, irmãos. 

5. Para que todos os que professam a fé cristã, no ideal da justiça, promovam a 
dignidade das pessoas, a defesa da Casa Comum e o bem-estar da sociedade, pe-
çamos, irmãos.

6. ...
D. Pedindo novas vocações de evangelizadores para continuar a missão dada por 

Cristo à Igreja em sua Ascensão ao céu 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.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Ofereçamos a Deus a busca da unidade das Igrejas abertas ao diálogo e a 

contribuição dos meios de comunicação para a convivência pacífica.  
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos....
D. Ó Deus, nós vos apresentamos nossos dons para celebrar a admirável ascensão do 

vosso Filho. Concedei, por esta celebração que estabelece nos une na comunhão 
da fé, que nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela admirável ascensão de 

vosso Filho ao céu, mas também porque continua andando conosco, como cami-
nho que nos conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.

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

D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

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

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

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

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

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

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

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!
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D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

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

como ele nos ensinou: Pai nosso...
D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa cami-

nhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Glorificado junto do Pai, Cristo continua conosco e se dá como Pão da Vida. 
A. (Nº 292) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ ...

D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na 
terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o 
alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

N. Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da Diocese, do mundo 
/ Dia Mundial das Comunicações / início da Semana de Oração pela unidade 
cristã / vocações / encontro de bispos e provinciais e Assembleia da Ação Evang. 
no Sul 3 ao longo da semana / de sexta-feira a domingo, 50º cursilho feminino, 
em Marcelino Ramos)

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim.: Por meio da comunicação verdadeira, também nas redes sociais, podemos 

anunciar e testemunhar os valores do Evangelho, especialmente a justiça e a ver-
dade, construindo a unidade entre todas as pessoas. (Pausa).                

A. (Nº 495) Ref. Eis que eu vou proclamar tua vida./ Sim, eu vou anunciar teu 
amor./ Livre pra poder amar./ Feliz por querer te anunciar./ Pronto para es-
cutar quando tua voz me falar!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus todo-poderoso nos manifeste a eterna benevolência de Cristo quando 

vier para o julgamento; nos conceda experimentar a alegria de Cristo até o fim dos 
tempos, conforme sua promessa; e que nos abençoe e conduza o mesmo Deus, 
infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.
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A. Amém. 
D. A ascensão de Jesus seja força na missão. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, encontros diversos do Reg. Sul 3 da CNBB, reunião 

dos Bispos, dos Bispos com os provinciais dos religiosos no Estado e As. Reg. 
da Ação da Evang. no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), em 
São Leopoldo./ - Terça e quarta-feira, 08h30 às 16h, encontro de líderes da 
Past. da Criança sobre alimentação e hortas caseiras. / - Quarta-feira, 19h30, 
encontro ecumênico de oração na Semana de Oração pela Unidade Cristã na 
ig. evang. de Confissão Luterana no Brasil (Sinodal), Erexim. / - Quinta-fei-
ra, 13h30, no Centro Dioc. reunião da coord. da past. da pessoa idosa. / - De 
sexta-feira a dom., 50º Cursilho fem., no Sem. N. Sra. da Salette, Marcelino 
Ramos. / - Sáb., reunião dos Diáconos Permanentes do Reg. Sul 3 da CNBB, 
em Erechim; 13h30 às 17h, encontro de formação para novos líderes de grupos 
da Inf. e Adoles. Mis., no Centro Dioc. de Past.; 17h, missa na ig. N. Sra. da 
Salette, Três Vendas, Erechim, com dedicação do altar. / - Sáb. e dom., Roma-
ria do Divino Esp. Sto., na sede par. São Roque de Itatiba do Sul; Romaria Nac. 
do Apostolado da Oração, Aparecida, SP. / - Dom., Pentecostes - aniversário 
natalício de Dom Girônimo Zanandréa (1936); coleta para os projetos mis-
sionários Sul 3-Moçambique e Amazônia; 10h, ig. N. Sra. da Salete, Três 
Vendas, Erechim, festa de Sto. Antonio e missão canônica na comunidade Sto. 
Antonio, Vila Palmeira, Par. de Benjamin Constant do Sul; festa do Sag. Cor. 
de Jesus e de Sto. Antonio, com crismas, na ig. Sag. Cor. de Jesus, Viadutos; 
festa do padroeiro na sede paroquial Sto. Antonio, em Jacutinga e na sede par. 
Imac. Conceição, Getúlio Vargas; Jantar Italiano em Paulo Bento – 76 anos de 
paróquia. 

Leituras da Semana:
dia 03, 2ªf, S. Carlos Lwanga e Comps: At 19.1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33; dia 

04, 3ªf: At 20,17-27; Sl 67(68); Jo 17,1-11a; dia 05, 4ªf, S. Bonifácio: At 
20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19; dia 06, 5ªf: At 22,30; Sl 15(16); Jo 17,20-
26;  dia 07, 6ªf: At 25,13b-21; Sl.102(103); Jo 21,15-19; Dia 08, Sáb., Sto. 
Efrem: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25; dia 09, dom., SOLENI-
DADE DE PENTECOSTES: At 2,1-11; Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13; 
Jo 20,19-23.
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de PENTECOSTES – 09.6.2019

 - Com a luz e a força do Espírito Santo, a Igreja vive a missão e a unidade. 
 - Coleta em favor dos Projetos Missionários da Igreja no RS: Moçambique e Amazônia. 
 - Encerramento da Semana de Oração pela Unidade Cristã - “Procurarás a justiça, nada além da justiça” 
(Dt 16.11-20)
  Cor litúrgica: BRANCO            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br 

Nota: no final da celebração, rito de apagar e guardar o Círio pascal, “com venera-
ção, no Batistério, para nele se acenderem as velas dos batizados”).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 469) /:Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.:/
Anim.: Em nosso espaço celebrativo, vivemos a experiência dos discí-

pulos e Maria no Cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecostes. Com a luz e a força 
do Espírito Santo, cresceremos na unidade e realizaremos a missão evangelizadora 
da Igreja. 

A. (Nº 464) Ref.: Nós estamos aqui reunidos/ como estavam ...

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz de Jesus Cristo, o amor do Pai e o dom do Espírito Santo, enviado para 

conduzir a Igreja e transformar o mundo, estejam convosco. 
A. (Cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (...Pentecostes, culminância da Páscoa, envio missionário da Igreja... / oração pe-

los projetos missionários da Igreja no RS em Moçambique e Amazônia, com coleta 
para os mesmos / conclusão da Semana de Oração pela unidade cristã: “Procura-
rás a justiça, nada além da justiça” - Dt 16,11-20 / dia dos namorados, quarta-fei-
ra... Sto. Antonio, quinta-feira e outros santos populares do mês ...)

Ato penitencial
D. Deus Pai reconciliou consigo o mundo pela morte e ressurreição de Cristo e nos 

deu o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Peçamos que nos perdoe, para 
participarmos proveitosamente desta celebração.

L. Senhor que, elevado à glória celeste, nos enviais o Espírito Santo prometido, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder de vossa Palavra, tende piedade 

de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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L. Senhor, que nos enviais o Espírito para conduzir-nos no bem e no amor, tende pie-
dade de nós. 

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

Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! 
A. Glória, glória, aleluia!...

D. OREMOS. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa 
Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as ma-
ravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Pentecostes, Paulinas-Paulus, p. 856-860)
Anim. Cumprindo a promessa, em Pentecostes, Cristo envia o Espírito Santo para a 

Igreja realizar sua missão e viver o ministério da reconciliação. 

1ª Leitura: At 2,1-11 

L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Salmo: Sl 103(104)
S. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face 

renovai.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda 

face renovai. 
S. 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó meu Deus e meu Senhor, como sois gran-

de! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas 
criaturas!

2. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o 
vosso Espírito e renascem e da terra toda a face renovais. 

3. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras! Hoje 
seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria! 

2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
L. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há 

diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, 
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mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que 
realiza todas estas coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito 
em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e 
como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, 
assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos 
ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e 
todos nós bebemos de um único Espírito. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Sequência
L.1. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz!
L.2. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons.
L.1. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde!
L.2. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem.
L.1. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós.
L.2. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele
L.1. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente.
L.2. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei.
L.1. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós.
L.2. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele.
L.1. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons.
L.2. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna! Amém!

Evangelho: Jo 20,19-23
A. Aleluia...
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei 

neles o amor como um fogo abrasador. 
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Hoje, celebração de Pentecostes, recordamos o dia em que a comunidade é re-

vestida pela força do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor ressuscitado. A 
comunidade dos seguidores de Jesus são enviados a anunciar o Evangelho a todos os 
povos, línguas e nações. 

Festa do diálogo e da compreensão. Pentecostes tornou-se o símbolo do nasci-
mento das comunidades cristãs, reunidas ao redor dos ensinamentos de Jesus. Por isso 
mesmo a Igreja celebra Pentecostes com a máxima solenidade.

 Ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos: “Todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e começaram a falar das coisas de Deus, cada um em sua língua”. A Igreja nas-
cente fala e cada um ouve na sua língua de origem. O Espírito, que fala a linguagem 
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universal do amor, mostra que a diversidade não sufoca a unidade, mas ao contrário, 
a enriquece. 

Os que se deixam transformar pela palavra do Evangelho e do Espírito, falam 
uma língua que todos compreendem e que a todos une: a linguagem do amor. É o es-
pírito que transforma a humanidade numa única família onde todos se entendem e se 
amam. Na Igreja, ninguém é estrangeiro, todos compreendem e são compreendidos. 
Ou, pelo menos, é assim que a Bíblia indica que deveria ser. A Igreja deve tornar co-
nhecida a Palavra de Deus a todos os povos, em todas as épocas, a todas as culturas.

Que a celebração de Pentecostes nos anime a retomarmos com novo ardor o ca-
minho da evangelização. Evangelizar é um processo de passagem de situações menos 
humanas para mais humanas, através do testemunho, do anúncio, da celebração na 
liturgia, da formação teológica, do serviço aos outros. 

Pentecostes não apaga as diferenças, mas encurta as distâncias. Pentecostes é a 
festa da Igreja, sinal operante do perdão, da unidade, da paz no mundo, na medida em 
que fala uma língua que todos entendam: a linguagem da justiça e do amor!

Nessa festa de Pentecostes, o Espírito Santo reafirma na comunidade a presença 
viva de Deus. Apesar dos muitos sinais de mortes e de toda a dor, há um amor maior 
que move o mundo. A comunidade cristã é chamada a semear essa esperança. Pelo 
Espírito Santo, todo cristão está próximo de Deus e seu agir revela o divino. 

Que o dom da paz possa ser sinal de que o Espírito Santo continua atuando 
em nosso meio. Necessitamos muito de paz. Sem paz é impossível viver. Que a vida 
em comunidade possa se tornar a melhor experiência de que a paz é um dom divino 
e conquista humana. A Igreja é apresentada como a comunidade que nasce de Jesus, 
que é assistida pelo Espírito Santo e que é chamada a testemunhar aos seres humanos 
o amor de Deus Pai.

Que a festa de Pentecostes nos anime a participar mais da comunidade cristã. 
Que o Espírto Santo ilumine esta comunidade. 

                                                       Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim. 

Profissão da fé 

Oração dos Fiéis 
D. Dóceis ao Espírito Santo, dado para a unidade da Igreja e de toda a humanidade, 

sem divisões em classes sociais, entre incluídos e excluídos, famintos e fartamente 
saciados, apresentemos ao Pai nossas preces comunitárias. 

1. Para que as Igrejas Cristãs, empenhadas em causas comuns pela justiça, cresçam na 
unidade desejada por Cristo, rezemos, irmãos.

A. Enviai vosso Espírito Santo, ó Senhor!
2. Para que, atentos à inspiração do Espírito Santo, cultivemos a paz e o perdão em 

nossas famílias e em nossa comunidade, rezemos, irmãos.
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3. Para que os Projetos Missionários do Sul 3 da CNBB em Moçambique e na Amazô-
nica tenham mais pessoas para a missão e os recursos necessários, rezemos, irmãos.

4. Para que os ministros leigos e ordenados, com a força do Espírito Santo, promovam 
a comunhão fraterna, rezemos, irmãos. 

5. Para que os cristãos leigos, impulsionados pelo Espírito Santo, atuem de forma 
transformadora nas realidades sociais, rezemos, irmãos.

6. Para que os doentes, os que experimentam o desânimo e a falta de esperança bus-
quem o conforto do Espírito Consolador, com o apoio da família e da comunidade, 
rezemos, irmãos.

7. ...
D.: Nós vos pedimos, ó Deus, os dons e a força do vosso Espírito que fez a Igreja nas-

cente sair em missão, para sermos hoje anunciadores e testemunhas do Evangelho 
e participarmos da construção de um mundo solidário. Por Cristo, Nosso Senhor!

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Neste dia, somos convidados a um gesto de solidariedade eclesial, com uma 

doação generosa na coleta de agora em favor dos projetos missionários das 18 Dio-
ceses do Rio Grande do Sul em Moçambique, África, e na Amazônia.  

A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais vida....
D. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mis-

tério dos vosso amor e nos manifeste toda verdade, segundo a promessa do vosso 
Filho. Que vive e reina para sempre.

A. Amém. 

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

porque nos enriqueceis continuamente com a força e a luz do Espírito Santo. É Ele 
quem dá a todos os povos o conhecimento da verdade estabelece a comunhão de 
todos os que creem em Vós. 

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

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

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

destes vosso Filho como nosso  Salvador, e pelos santos e santas, por São (San-
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to/a_________, nosso/a padroeiro/a, que nele serviram com fidelidade e se tornaram 
nossos modelos e intercessores.

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

praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e cons-
troem a paz.

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

pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos garan-

tiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
A. Amém. 

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

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

D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Pelo sopro renovador do Espírito, podemos viver relações fraternas e transfor-

madoras. Com o vigor renovado do Pão do Altar, Cristo nos sustenta na missão de 
construir a unidade. 

A. (Nº 466) 1. Senhor, vem dar-nos Sabedoria,/ que ...
D. OREMOS. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, con-

servai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo; e 
o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

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

N. Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da Diocese, do mundo 
/ conclusão da Semana de Oração pela unidade cristã / projetos missionários da 
Igreja no RS em Moçambique e Amazônia / dia dos namorados, quarta-feira... Sto. 
Antonio, quinta-feira e outros santos populares do mês ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Peçamos ao Espírito Santo que “sopre em nossos corações e nos faça respirar a 

ternura do Pai. Sopre sobre a Igreja e a faça ir até aos últimos confins da terra. Sopre 
sobre o mundo o suave calor da paz e a fresca restauração da esperança.” 
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A. (Nº 461) Ref. Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo de Amor./ Vem a nós, traze 
à Igreja um novo vigor.

D. (Motivação para apagar o Círio Pascal) Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, 
aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o Círio pascal. Hoje, no dia de Pente-
costes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o Círio é apagado. Agora, somos nós que 
devemos ser a luz de Cristo que se irradia. É no meio deste mundo que devemos ser 
luz para iluminar os que andam nas trevas.

D. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!
D. (Apaga o Círio e prossegue) Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé; 

que em vosso templo elas refuljam constantemente, alimentadas por vós, que sois 
a luz eterna; seja iluminado o nosso espírito para expulsar as trevas e sermos luzes 
iluminadoras do mundo. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. / 
A. Amém. Amém. Amém.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre 

eles o Espírito Santo, nos conceda a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele 
fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os nossos corações 
de todo mal e nos transfigure em sua luz. / A. Amém.

D. Abençoe-nos Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo. / A. 
Amém.

D. O Espírito do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe, 
aleluia, aleluia!

A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!

Lembretes:
- Sexta-feira, 14h30, tarde de oração do Ap. da Oração das Par. da cidade de Erexim, 

na igr. S. Cristóvão. / - Sáb., encontro reg. de diáconos, no Seminário de Fátima. 
/ - Domingo, Solenidade da Santíssima Trindade – Festa de Santo Antonio, em 
S. Valentim, com renovação de mandato de ministros/as; festa do padroeiro S. Luiz 
Gonzaga, em Gaurama.

Leituras da Semana:
dia 10, 2ªf, Bem-aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja: Gn 3,9-15.20; Sl 86(87); 

Jo 19,25-34; dia 11, 3af, S. Barnabé: At 11,21b-26;13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13; / 
dia 12, 4af, Rs 18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19; dia 13, 5ªf, Sto Antônio de Pádu-
a:2Cor 3,15-4,1.3-6; Sl 84(85); Mt 5,20-26; dia 14, 6ªf, 2Cor 4,7-15; Sl 115(116b); 
Mt 5,27-32; dia 15, Sáb.: 2Cor 5,14-21; Sl 102(103); Mt 5,33-37; dia 16, dom. 11º 
do TC-C, solenidade da Ssma. Trindade: Pr 8,22-31; Sl 8; Rm 5,1-5; Jo 16,12-15.
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Celebração da Palavra de Deus
11º DTC-C - solenidade da Ssma. Trindade – 16.6.2019

 - Trindade, comunhão perfeita do amor, modelo da comunidade cristã.   
  Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 143) Ref. Entoai ação de graças e cantai um canto novo!/ 
Aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé!
Anim.: Nós “somos, nos movemos e existimos” em Deus Pai e Fi-
lho e Espírito Santo, mistério da Santíssima Trindade, comunhão 
de amor, inspiração e fonte de vida comunitária, que celebramos 
neste domingo.   
A. (Canto Lit. 2007/2) 1. E o Senhor nos reuniu/ mais uma vez 

em seu amor;/ nos fez sair um pouco além/ do nosso lar e celebrar.
Ref. /:O nosso “sim” não foi em vão,/ mesa repleta de irmãos. Num mesmo can-

to de louvor,/ Deus quer falar ao coração!:/
2. Comunidade do Senhor,/ lugar de paz, de salvação./ Trindade Santa, inspira-

ção,/ modelo desta comunhão.
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém
D. A graça de Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor de Deus Pai que nos chamou à 

vida, a comunhão do Espírito Santo que nos santifica estejam convosco!
A. (cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... criados à imagem de Deus que é Trindade para a vida em comunhão... sema-

na do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo e 34ª Semana Nacional do Migrante 
-“Migração e Políticas Públicas” - “Acolher, Proteger, Promover, Integrar e Ce-
lebrar. A luta é todo o dia!”/ festejos populares de junho ...).

Ato penitencial
D. Pela fé na Trindade, reconhecemos a ação amorosa, criadora e salvífica de Deus 

em favor de toda a humanidade. Peçamos-lhe que, por esta sua ação, nos purifique 
de todo mal. 

L. Senhor, “rosto humano da misericórdia do Pai”, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, “que viestes para nos revelar de modo definitivo o amor do Pai”, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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L. Senhor, que nos inseris no mistério da Trindade Santa, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém. 

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

D. OREMOS. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e 
o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, pro-
fessando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a 
Unidade onipotente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssma. Trindade, Paulinas-Paulus, p. 865-867)
Anim. Cremos em Deus uno e trino, fonte da sabedoria, amor eterno, origem de 

tudo.

1ª Leitura: Pr 8,22-31

Salmo: Sl 8
S. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!
A. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!
S. 1. - Contemplando estes céus que plasmastes * e formastes com dedos de artista; 

- vendo a lua e estrelas brilhantes,* perguntamos: “Senhor, que é o homem, - para 
dele assim vos lembrardes * e o tratardes com tanto carinho?”

2. - Pouco abaixo de Deus o fizestes,* coroando-o de glória e esplendor; - vós lhe 
destes poder sobre tudo,* vossas obras aos pés lhe pusestes;

3. - As ovelhas, os bois, os rebanhos,* todo o gado e as feras da mata; - passarinhos 
e peixes dos mares,* todo ser que se move nas águas.

2ª Leitura: Rm 5,1-5

Evangelho: Jo 16,12-15
(Lecionário, p. 867) A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, 

pelos séculos. Amém. 
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de_______________________
Ao longo do Ano Litúrgico, celebramos os grandes eventos da história da sal-

vação. Hoje, celebramos o mistério da Santíssima Trindade: um Deus em três pessoas 
– Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma verdade fundamental da fé cristã, que expres-
samos inúmeras vezes, por palavras e gestos, na liturgia, na oração particular, sobre-
tudo no “sinal-da-cruz”, o primeiro gesto religioso que aprendemos quando crianças. 
A nossa liturgia é essencialmente trinitária. No mistério da Trindade, celebramos o 
mistério da criação, o mistério da salvação e o mistério da santificação. 

Com Jesus Cristo, tivemos a possibilidade de conhecer o jeito de Deus Pai: ter-
no, compassivo, capaz de ir ao encontro das pessoas, enfim um Deus que ama e quer 
salvar. Santo Agostinho, andando pela praia, tentava compreender o mistério de Deus. 
Uma criança, na mesma praia, tentava colocar com uma conchinha a água do oceano 
em um buraquinho. Santo Agostinho lhe observou: “Não é possível colocar toda a 
água do oceano neste buraquinho”. “Assim também”, respondeu a criança, “não é 
possível colocar o mistério de Deus em sua cabeça”.

O santo ensina que Deus é tão grande que não é possível entendê-lo nem ima-
giná-lo na sua plenitude. Que bom que seja assim! Se Deus coubesse na nossa cabeça, 
seria bem pequeno. A solenidade da Santíssima Trindade é um convite à admiração, à 
adoração, à ação de graças, e é também um convite à reflexão. 

Muitas vezes por causa da falta de capacidade de conviver, de amar, de se doar, 
de viver em comunhão perdemos o rumo, a direção certa. Sem essa dimensão maior 
de amor podemos perder de vista o sentido do ser cristão de verdade. Que a Santíssima 
Trindade nos ensine a formar famílias e comunidades fundamentadas no respeito e na 
compreensão das diferenças, na disposição de trabalhar em prol da fraternidade.

A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, nos apresenta a Santíssima Trindade 
como a melhor comunidade. O modo de ser de Deus nos ajuda a entender como deve 
ser o nosso viver. O melhor jeito de manifestar a fé no Deus Trindade é através do 
engajamento na comunidade. Viver em comunidade não é uma obrigação. É uma res-
posta de amor. Logo, o lugar do cristão é a comunidade, com suas pastorais e serviços, 
sempre atenta para promover a vida.

A festa da Santíssima Trindade nos ajuda a entender que Deus não é solitário, 
mas solidário, é modelo de unidade e também de comunhão de pessoas num único 
mistério de amor. Na Eucaristia o Pai nos fortalece com sua Palavra, Jesus nos ali-
menta com sua vida e o Espírito Santo nos impulsiona e encoraja para a nossa missão. 

Que Deus, Uno e Trino abençoe esta comunidade!
Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim. 
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Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula da página 14 do livro de cantos da Diocese, Ao redor da 

mesa....)

Oração dos fiéis
D. Oremos a Deus Pai Criador e Senhor da História, em nome de seu Filho Redentor 

da humanidade, na força do Espírito Santo, nosso santificador.
A. Ouvi-nos, ó Deus uno e trino.
L. 1. Para que a Igreja, inspirada na comunhão trinitária, promova relações solidá-

rias em todos os ambientes sociais, peçamos, irmãos. 
2. Para que a catequese permanente ajude a aprofundar o mistério da Trindade e a 

liturgia o celebre confirmando a fé batismal, peçamos, irmãos.
3. Para que as famílias e comunidades, na fé trinitária que professam, vivam rela-

ções solidárias, peçamos, irmãos.
4. Para vivermos sempre de acordo com o Mistério da Trindade, do qual somos mo-

rada pelo Batismo, peçamos, irmãos.
5. Para que a festa do Corpo de Deus, quinta-feira, nos ajude a colocar sempre a 

Eucaristia ou a celebração da Palavra com a Sagrada Comunhão como centro do 
domingo, peçamos, irmãos.

5. Para que as festas juninas fortaleçam a convivência harmônica e pacífica nas fa-
mílias e nas comunidades, peçamos, irmãos.

6. Para que os nossos irmãos falecidos, tendo praticado a justiça, participem agora 
do banquete eterno no seio da Trindade, peçamos, irmãos.

7. ...
D. “Pai de misericórdia, que criastes o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e 

Deus convosco, nos enviastes o Espírito da verdade, ouvi as orações do vosso 
povo e alegrai-nos com a vossa salvação.” Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Coloquemos no altar os dons de nossa vida colocados a serviço da comuni-

dade.
A. (Nº 217) 1. Não se deve dizer nada....
D. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai a nossa vida, fazen-

do de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

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

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

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

Anim.: Pelo Batismo, somos morada da Trindade Santa. Pela Eucaristia, somos revi-
gorados para vivermos em comunhão de amor com Deus e com os irmãos e irmãs. 



- 24 -

A. (Nº 288) Ref.: Ó Trindade, vos louvamos,/ vos louvamos ....
D. OREMOS. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sa-

cramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua 
indivisível Unidade. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da Diocese, do mundo / 
início da 34ª Semana Nacional do Migrante / festas jkuninas ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Com a luz da Palavra divina e o vigor da Eucaristia, podemos vencer o in-

dividualismo, viver em comunhão fraterna e estabelecer relações de igualdade na 
sociedade.

A. (Ref. Nº 491) Vem! Vamos juntos caminhar, / pois, sozinho, ninguém pode 
chegar lá, /:porque Deus nos escolheu, Cristo nos chamou,/ o Espírito de 
amor nos enviou!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O amor do Pai nos conserve sempre na alegria, na saúde e na paz.
A. Amém! 
D. A doação do Filho nos mantenha sempre no caminho da vida e da esperança.
A. Amém! 
D. A força do Espírito Santo sustente nosso amor pastoral e vosso ardor missionário.
A. Amém! 
D. E que nos abençoe o Deus Uno e Trino: Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém! 
D. Que o Espírito da sabedoria vos conduza à plena verdade; ide em paz e que o 

Senhor vos acompanhe.
A. (Cantando) Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!

Lembretes:
- Até domingo, 34ª Semana Nacional do Migrante - “Migração e Políticas Públi-

cas”. -  “Acolher, Proteger, Promover, Integrar e Celebrar. A luta é todo o dia!”
- Quinta-feira, Solenidade do Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo.
- Sexta-feira, 2º encontro voc. do ano, no Sem. de Fátima. 
- Sábado e domingo, segunda etapa da Escola de Lideranças da Past. da Juv.
- Domingo - Dia Nacional do Migrante - 10h, missão canônica na comunidade S. 

Luiz, Par. S. Roque, Itatiba do Sul; 10h30, missão canônica na comunidade N. Sra. 
da Salette, Estação. 
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Leituras da Semana:
dia 17, 2ªf: 2Cor 6,1-10; Sl 97(98); Mt 5,38-42; dia 18, 3ªf: 2Cor 8,1-9; Sl 145(146); 

Mt 5,43-48; dia 19, 4ªf: 2Cor 9,6-11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-18; dia 20, 5ªf, 
solenidade do SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO: Gn 14,18-20; Sl 
109(110); 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 (alimento para a multidão faminta); dia 21, 
6ªf, S. Luís Gonzaga: 2Cor 11,18.21b-30; Sl 33(34); Mt 6,19-23; dia 22, sáb., S. 
Paulino de Nola: 2Cor 12,1-10; Sl 33(34); Mt 6,24-34; dia 23, dom.: 12º do TC: 
Zc 12,10-11;13,1; Sl 62(63); Gl 3,26-29; Lc 9,18-24 (profi ssão de fé de Pedro e 
primeiro anúncio da Paixão).

  O mistério da Trindade - “A festa da SSma. Trindade faz-nos contemplar 
o mistério de Deus que incessantemente cria, redime e santifi ca, sempre com 
amor e por amor, e a cada criatura que o acolhe dá a possibilidade de refl etir um 
raio da sua beleza, bondade e verdade. Ele desde sempre escolheu caminhar com 
a humanidade e forma um povo que seja bênção para todas as nações e para cada 
pessoa, sem excluir ninguém. O cristão não é uma pessoa isolada, pertence a um 
povo: este povo que Deus forma. Não se pode ser cristão sem esta pertença e co-
munhão. Nós somos povo: o povo de Deus. A Virgem Maria nos ajude a cumprir 
com alegria a missão de testemunhar ao mundo, sedento de amor, que o sentido 
da vida é precisamente o amor infi nito, o amor concreto do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo” (Papa Francisco, oração do Angelus, 27/5/2018).

 

  Alimentar-nos de Jesus Eucaristia signifi ca também, nos 
abandonarmos a Ele com confi ança e deixarmo-nos conduzir por Ele. 
Trata-se de acolher Jesus em vez do “Eu”. Deste modo, o amor gratuito 
recebido de Cristo na Comunhão eucarística, pela ação do Espírito Santo, 
alimenta o nosso amor por Deus e pelos irmãos e irmãs que encontramos 
no caminho de todos os dias.

  Alimentados do Corpo de Cristo, tornamo-nos mais intimamente e 
concretamente o Corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo no-lo recorda: 
«o cálice de bênção que benzemos, não é ele a comunhão no sangue de 
Cristo? O pão que partimos, não é ele a comunhão no Corpo de Cristo? 
Visto que há um só pão, a multidão que somos é um só corpo, pois todos 
participamos de um só pão».

 (cf. 1 Cor 10, 16-17 – papa Francisco, na oração do Ângelus de 18/6/2017).
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de “Corpus Christi”/Ano C – 20.6.2019

 - Eucaristia, banquete do Reino, compromisso de comunhão e solidariedade fraterna
  Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 299) Ref. Na festa da partilha, Jesus, és nosso pão,/ presen-
ça que anuncia a mesa dos irmãos!/ Se houver acesso igual aos 
bens do nosso chão,/ justiça e paz, na terra, então, se abraçarão!
Anim.: Todo ser vivo precisa de água e de alimento. Nenhum 
cristão vive sem o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia. Na so-
lenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, louvamos a 
Deus pelo Pão do Céu que nos concede na Eucaristia que Cristo 

nos deixou como memorial perpétuo de seu mistério pascal. Celebremos este mis-
tério no compromisso da solidariedade e da partilha fraterna.

A. (Nº 52) 1. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A bondade e o amor de Deus Pai que nos reúne para alimentar-nos com a Palavra 

e o Pão da vida em seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, estejam 
convosco.

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

A vida na liturgia
D. (.... Eucaristia, dom de Cristo em sua memória / sustento da fé, compromisso de 

partilha fraterna na realidade de milhões de pessoas que passam fome / 34ª Sema-
na Nacional do Migrante - “Migração e Políticas Públicas”. -  “Acolher, Proteger, 
Promover, Integrar e Celebrar. A luta é todo o dia!”)

Ato penitencial
D. O Senhor Jesus que nos convida a participar da mesa da Eucaristia nos pede a 

partilha da vida, dos dons e dos bens especialmente com aqueles que não têm as 
condições indispensáveis para sua sobrevivência. Peçamos perdão a Deus por nem 
sempre vivermos a solidariedade fraterna, exigência da Eucaristia. 

L. Senhor, que na Eucaristia prolongais vossa presença real conosco, tende piedade 
de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que instituístes a Eucaristia como sinal maravilhoso de vossa misericór-

dia, tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que sustentais nossa fé pela Palavra e pela Eucaristia, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! Glória! Glória a Deus/ ...

D. OREMOS. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes 
o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o misté-
rio do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente 
os frutos da vossa redenção. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, Paulinas-Paulus, p. 868-

872)
Anim.: O pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho humano, na Eucaristia, se 

tornam Corpo e Sangue do Senhor para alimento dos peregrinos em sua missão 
neste mundo.  

1ª Leitura: Gn 14,18-20

Salmo: Sl 109(110)
S. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedec. 
A. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedec. 
S. 1. - Palavra do Senhor ao meu Senhor:* “Assenta-te ao lado meu direito - até que 

eu ponha os inimigos teus* como escabelo por debaixo de teus pés!”
2. - O Senhor estenderá desde Sião* vosso cetro de poder, pois Ele diz: - “Domina 

com vigor teus inimigos;* domina com vigor teus inimigos!
3. - Tu és príncipe desde o dia em que nasceste:* na glória e esplendor da santida-

de, - como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei * jurou o Senhor e manterá sua 
palavra; - Tu és sacerdote eternamente,* segundo a ordem do rei Melquisedec.

2ª Leitura: 1Cor 11,23-26

Evangelho: Lc 9,11b-17
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A. Aleluia....
S. Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste pão come, sempre, há de viver.
A. Aleluia....

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _________________________
A liturgia celebra hoje a festa de Corpus Christi, uma das mais belas manifes-

tações litúrgicas da Igreja Católica. Esta festa nos recorda a instituição da Eucaristia, 
acontecida na Última Ceia da quinta-feira santa. A festa de Corpus Christi é também 
celebrada com muitas procissões, confecção de tapetes e ornamentos. Tudo para 
manifestar o amor que os cristãos sentem pelo Cristo Eucarístico. 

O sentido teológico mais atual dessa celebração, com a reforma litúrgica do 
Concílio Vaticano II, é a unidade do povo ao redor do seu Senhor presente na Eu-
caristia. É o momento de louvarmos e agradecermos a importância e a presença da 
Eucaristia em nossa comunidade. A Eucaristia é o sinal do encontro e presença de 
Deus, é a festa da partilha da Palavra e do Pão.

A festa de Corpus Christi é um grande momento de catequese que temos 
sobre Deus. Um Deus próximo, que caminha conosco. Não é por acaso que o povo 
chama a Eucaristia de Comunhão: comunhão com Deus, que nos leva forçosamente 
à comunhão com os outros.  

Quem participa da comunhão se compromete diante de toda a comunidade a 
transformar a própria vida. A Eucaristia não foi instituída para favorecer o individu-
alismo e o isolamento espiritual. A Eucaristia é sempre o alimento de uma comuni-
dade. O pão é partido entre irmãos. A Eucaristia é um alimento que sustenta a fome 
de paz e de felicidade que emerge do ser humano.

Ao mesmo tempo, a Eucaristia se reveste de uma clara vinculação com a re-
alidade social. Realizada com o gesto de partir o pão, ela sinaliza uma necessidade 
fundamental para a sobrevivência humana, que é não só o alimento corporal, mas 
ao mesmo tempo a convivência fraterna, simbolizada pela mesa da refeição. Se a 
celebração da Eucaristia não levar os cristãos a realizarem na prática o que a partilha 
do pão simboliza, perde-se muito do seu sentido. 

Num mundo alucinado pela concentração, a Eucaristia aponta o caminho da 
partilha. Celebrar o Corpo e Sangue de Cristo significa crer que Jesus é o Filho de 
Deus, que continua em nosso meio e nos chama a sermos os seus colaboradores.

Conhecedor da fragilidade humana, Jesus escolhe ser alimento para fortalecer 
os passos que, por vezes, vacilam nas estradas da vida. Não participar da Eucaristia 
é distanciar-se do amor de Deus. A Palavra de Deus e a Eucaristia são dois alimentos 
que sustentam e fortalecem a fé. 
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Manifestando publicamente nosso amor a Eucaristia lembramos de nosso 
Deus que nos alimenta e nos fortalece como peregrinos e missionários.

 “Graças e louvores sejam dados a todo o momento ao Santíssimo e Divinís-
simo Sacramento”!

                                     Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim. 

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

Oração dos fiéis
D. Na oração que nos ensinou, Cristo incluiu o pedido pelo pão de cada dia. Oremos 

a Deus Pai por nossas necessidades, mas especialmente pelas dos nossos irmãos 
e irmãs nas mais diversas dificuldades, como a falta de alimento, dom de Deus, 
direito de todos.  

A. (Nº196) Atendei a nossa prece, Senhor, /e fazei-nos acolher nosso irmão.
1. Para que a Igreja, constantemente revigorada pela Eucaristia, viva com ardor sua 

missão de evangelizar, rezemos, irmãos.
2. Para participamos sempre da celebração litúrgica, centro do domingo, Dia do 

Senhor, rezemos, irmãos. 
3. Para sermos solidários e fraternos, exigência da Eucaristia, rezemos, irmãos.
4. Para que a catequese de iniciação cristã ajude a todos a participar da comunidade 

e nela viver intensamente os sacramentos, de modo particular a Eucaristia, remos, 
irmãos.

5. Para termos muitas vocações para o ministério da celebração eucarística e para a 
evangelização, rezemos, irmãos. 

6. ...
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelos dons que sempre nos concedeis, especial-

mente pelo alimento de nossas mesas, pelo Pão da vossa Palavra e pelo Pão da 
Eucaristia. Ajudai-nos a trabalhar para que todos possam dispor destes bens indis-
pensáveis para a vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus a vida de nossas famílias e a de nossa comunidade.
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos.... (sem a 3ª estrofe...)
D. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, para a comunhão 

fraterna em nossas famílias e em nossa comunidade. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém.
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Louvação
 D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e 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. (pode ser cantado) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito 
sejais!

D. Enviai sobre nós o vosso Espírito para unir-nos na comunhão fraterna a fim de 
sermos dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser 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 ---, nosso 
bispo --- 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. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso... ).
D. Cristo nos disse: “Eu sou o Pão vivo descido do céu. Quem comer deste Pão 

viverá eternamente.” Eis o Cordeiro de Deus....
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Anim.: Jesus providenciou para nós o Pão da vida para sustentar-nos em nossa pere-
grinação para a Casa do Pai e a fim de trabalharmos para que ninguém fique sem 
comida, conforme a ordem dada aos discípulos, “dai-lhes vós mesmos de comer”.  

A. (Nº 302) 1. Tanta gente vai andando na procura de ....

D. OREMOS. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divinda-
de, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso Corpo e 
do vosso Sangue. Vós que viveis e reinais para sempre.

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da Diocese, do mundo / 
34ª Semana Nacional do Migrante / festas juninas ...)

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim.: O Pão do Altar é sagrado e alimenta nossa fé. O pão partilhado com os fa-

mintos também é sagrado e expressa a solidariedade, exigida pela Eucaristia. 
A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos/ /:e 

nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus da Vida nos faça perseverar nas boas obras e oriente nossos passos 

no caminho da verdade, da justiça, da solidariedade e da paz. E que nos abençoe o 
mesmo Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. Proclamai com a vida a alegria de partilhar da mesa do Senhor. Ide em paz e que 

o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

 Oração diante do Santíssimo
 Senhor Jesus Cristo, cremos que estais presente no pão consagrado em nossos 

altares. Nós vos adoramos com os anjos e santos e com todos os nossos irmãos 
na fé. Obrigado porque nos deixastes vosso corpo e vosso sangue para nosso 
alimento. Fazei que jamais nos afastemos de vós que sois o caminho a nos con-
duzir ao Pai; a vida que nos faz filhos de Deus; a verdade que nos liberta. Se-
nhor Jesus, permanecei conosco; fortalecei nossa fé; alimentai nossa esperança; 
conservai-nos unidos na luta por uma sociedade justa e fraterna e fazei que vos 
amemos cada vez mais, bem como a nossos irmãos. Amém.
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 A Eucaristia na realidade da nossa vida
 “Precisamente em virtude daquele testamento de amor (de Cristo na última 

Ceia), a comunidade cristã reúne-se todos os domingos, e cada dia, em volta 
da Eucaristia, sacramento do Sacrifício redentor de Cristo. E, atraídos pela sua 
presença real, os cristãos adoram-no e contemplam-no através do sinal humilde 
do pão que se torna o seu Corpo.

Cada vez que celebramos a Eucaristia, mediante este Sacramento tão sóbrio e ao 
mesmo tempo tão solene, nós fazemos experiência da Nova Aliança, que realiza 
plenamente a comunhão entre Deus e nós. E enquanto participamos nesta Alian-
ça, não obstante sejamos pequeninos e pobres, nós colaboramos para edifi car a 
história como Deus a quer. Por isso, enquanto constitui um ato de culto público 
a Deus, cada celebração eucarística remete para a vida e para as vicissitudes con-
cretas da nossa existência. Enquanto nos nutrimos do Corpo e Sangue de Cristo, 
somos assimilados a Ele e recebemos em nós o seu amor, não para o conservar 
ciosamente, mas para o partilhar com os outros. Esta lógica está inscrita na Eu-
caristia: recebemos em nós o seu amor e partilhamo-lo com os outros. Eis em 
que consiste a lógica eucarística. Com efeito, nela contemplamos Jesus, Pão par-
tido e oferecido, Sangue derramado pela nossa salvação. Trata-se de uma pre-
sença que, como fogo, faz queimar em nós as atitudes egoístas, nos purifi ca da 
tendência a doar somente quando recebemos, e acende o desejo de nos fazermos, 
também nós em união com Jesus, pão partido e sangue derramado pelos irmãos.

Portanto, a festa de Corpus Christi é um mistério de atração a Cristo e de transfor-
mação nele. E é escola de amor concreto, paciente e sacrifi cado, como Jesus na 
Cruz. Ensina-nos a ser mais hospitaleiros e disponíveis em relação a quantos es-
tão em busca de compreensão, de ajuda e de encorajamento, e vivem marginali-
zados e sozinhos. A presença de Jesus vivo na Eucaristia é como uma porta, uma 
porta aberta entre o templo e a estrada, entre a fé e a história, entre a cidade de 
Deus e a cidade do homem” (Papa Francisco, na oração do Ângelus, 03/6/2018).

  Na eucaristia, como Ele fez com os discípulos de Emaús, Jesus nos 
acompanha, como peregrinos na história, para alimentar em nós a fé, a esperança e 
a caridade; para nos reconfortar nas difi culdades; para nos apoiar no compromisso 
pela justiça e pela paz. Esta presença solidária do Filho de Deus está por todo o 
lado: nas cidades e nos campos, no Norte e no Sul do mundo, nos países de tradição 
cristã e nos de primeira evangelização. E na eucaristia, ele oferece-se ele mesmo 
como força espiritual para nos ajudar a pôr em prática o seu mandamento – amarmo-
nos uns aos outros como Ele nos amou – , a construir comunidades acolhedoras e 
abertas às necessidades de todos, especialmente das pessoas mais frágeis, pobres e 
necessitadas (papa Francisco, na oração do Ângelus de 18/6/2017).
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Celebração da Palavra de Deus
12º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 23.6.2019

 - O discípulo de Cristo renuncia a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e O segue
 - Dia Nacional do Migrante
  Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (nº. 41) Ref.: Juntos como irmãos, membros da Igreja,/ 
vamos caminhando, vamos caminhando./ Juntos como ir-
mãos, ao encontro do Senhor.
Anim.: A dura realidade dos migrantes em busca de lugar para 
poder viver por causa das guerras, da fome e de outros fatores 
pode lembrar nossa peregrinação para a Casa do Pai em meio a 
muitas dificuldades que exigem renúncias no seguimento a Cris-

to, carregando a cruz de cada dia. 
A. (Nº 27) 1. Somos gente da esperança que caminha ...

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça e a paz de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, o Messias prometido, o amor 

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

A vida na liturgia
D. ( ... conhecer Cristo e ser-lhe fiel, seguindo-o com a cruz de cada dia;  dia na-

cional do migrante, que faz lembrar seu sofrimento e sua esperança e a de tantos 
outros que passam maiores dificuldades; natividade de João Batista, segunda-feira 
com festa, neste domingo, em diversas comunidades / centenário do nascimento 
de Dom João Hoffmann, primeiro Bispo de Erexim, também segunda-feira / .....)

Ato penitencial
D. Nossa participação na celebração litúrgica manifesta que cremos em Cristo, o Fi-

lho do Deus vivo e verdadeiro. Mas nem sempre testemunhamos a fé nele na vida 
familiar e comunitária e nos diversos ambientes sociais, particularmente quando 
ela exige maior renúncia e doação aos outros. Peçamos, pois, o perdão de Deus.

L. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tente piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que quisestes ser levantado na cruz para atrair-nos a vós, tende piedade 

de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos submetereis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.

Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz na ....

D. OREMOS. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos 
amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-C, Paulinas Paulus, p. 921 a 923)
Anim.: Pela permanente iniciação à vida cristã, podemos aprofundar continuamente 

o mistério de Cristo e testemunhá-lo no seguimento fiel com a cruz de cada dia.  

1ª Leitura: Zc 12,10-11;13-1
L. Leitura da Profecia de Zacarias.
Assim diz o Senhor: “Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de 

Jerusalém um espírito de graça e de oração; eles olharão para mim. Ao que eles 
feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e 
hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele 
dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no 
campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e 
aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 62(63)
S. A minh’alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus!
A. A minh’alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus!
S. 1. - Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!* Desde a aurora ansioso vos busco! - A mi-

nh’alma tem sede de vós,* minha carne também vos deseja. 
2. - Como terra sedenta e sem água,+ venho, assim, contemplar-vos no templo,* 

para ver vossa glória e poder. - Vosso amor vale mais do que a vida:* e por isso 
meus lábios vos louvam. 

3. - Quero, pois, vos louvar pela vida,* e elevar para vós minhas mãos! - A minh’al-
ma será saciada,* como em grande banquete de festa; - cantará a alegria em meus 
lábios,* ao cantar para vós meu louvor!
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4. - Para mim fostes sempre um socorro;* de vossas asas à sombra eu exulto! - Mi-
nha alma se agarra em vós;* com poder vossa mão me sustenta. 

2ª Leitura: Gl 3,26-29

Evangelho: Lc 9,18-24
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Tu és o Cristo de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito. 
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A introdução do texto do Evangelho de hoje inicia com uma significativa ob-

servação: Jesus estava rezando com seus discípulos. A oração de Jesus e dos discí-
pulos é um momento importante e decisivo: entender a pessoa e a missão do Mestre. 
Só conseguimos entender a vida e a missão do Mestre quando rezamos.

Jesus continua, hoje, rezando conosco, da mesma forma como costumava re-
zar com seus discípulos, antes das grandes decisões, dos principais momentos da 
sua vida. No diálogo, na intimidade, na vida e missão, Jesus espera nossa resposta, 
nossa adesão ao seguimento. Precisamos entender quem é Jesus para as pessoas do 
nosso tempo e para nossas comunidades e, sobretudo, para nós mesmos. 

Deus aponta uma direção ao ser humano, mas este nem sempre aceita abrir mão de 
seus privilégios, de seu apego aos bens materiais e muito menos de se converter. Não é a 
partir de conceitos que compreendemos quem verdadeiramente é Jesus Cristo, mas sim, 
a partir de nossa vivência, da fé e de como O acolhemos.

Jesus se torna conhecido na vivência do amor. Quanto mais vivemos o amor, mais 
nos tornamos semelhantes a Ele. No entanto, o amor também supõe saber lidar com a 
dor. Por isso, o verdadeiro discípulo necessita abraçar a cruz de cada dia e colocar-se a 
caminho com o Mestre. Jesus proíbe que digam ao povo que ele é o Messias não porque 
o povo não o deva saber, mas por não estarem ainda entendendo que tipo de Messias era 
Jesus.

Professar a fé em Cristo é vital para quem é batizado. Acreditar em Jesus não sig-
nifica professar a fé num “pacote de verdades” ou idéias, mas segui-lo, participando de 
sua vida e missão. Aderimos à pessoa de Cristo - Caminho, Verdade e  Vida – e não a uma 
doutrina, ou idéia. 

Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia ou a Palavra, estamos responden-
do à pergunta que Jesus faz no Evangelho de hoje: “Quem sou eu para você?” A resposta 
é dada pessoal e comunitariamente. Nossas liturgias são comunitárias, não coletivas. São 
pessoais, não individuais. É importante ressaltar hoje este espírito em nossa celebração.
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Toda celebração é um diálogo. A iniciativa é sempre de Deus. A Liturgia é sempre, 
em primeiro lugar, obra da Santíssima Trindade. Mas nós temos que responder e corres-
ponder a esta iniciativa divina. A celebração litúrgica é o lugar por excelência em que 
realizamos este diálogo com o Senhor.

Quando deixamos de participar das celebrações litúrgicas, vamos aos poucos 
nos fechando em nós mesmos e temos dificuldades de reconhecer que Jesus Cristo 
é o Messias, o Salvador. Que Deus vos abençoe!

                                                      Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim. 

Profissão da fé

Oração dos fiéis 
D. Na fé professada e testemunhada em Cristo, Filho do Deus vivo e na fidelidade 

no seguimento a Ele com a cruz de cada dia, façamos nossas preces comunitárias. 
A. Ouvi, ó Deus, a oração de vosso povo. 
1. Para que a Igreja proclame sempre a força salvadora da Cruz de Cristo, rezemos, 

irmãos.
2. Para conhecermos sempre melhor a Cristo e vivermos com mais fidelidade o se-

guimento a Ele, com as renúncias necessárias, rezemos, irmãos. 
3. Para compreendermos e vivermos o sofrimento humano à luz da Cruz redentora 

de Cristo, rezemos, irmãos.
4. Para sermos presença confortadora junto aos irmãos e irmãs em maiores dificul-

dades, rezemos, irmãos.
5. Pelos cuidadores e cuidadoras de doentes e idosos para que os assistam conscien-

tes de que o fazem ao próprio Cristo, com eles identificado, rezemos, irmãos.
6. Para que nossas comunidades cristãs e a sociedade organizada, livres de qualquer 

preconceito, ofereçam acolhida solidária aos migrantes, rezemos, irmãos.
7. (...). 
D. Dai-nos, ó Deus, a força da vossa graça para sermos fiéis à Palavra, especialmen-

te em meio às dificuldades maiores da vida. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor!
A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus a realidade sofrida dos migrantes e a generosidade dos 

que são solidários com eles. 
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos...
D. Acolhei, ó Deus, nossa celebração de gratidão filial por vossa bondade infinita 

para conosco, e fazei que, renovados por vossa Palavra, possamos oferecer-vos 
um coração que vos agrade.  Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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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 bendizemos, ó Deus, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizes-

tes todas as coisas, nos criastes à vossa imagem e semelhança e nos confiastes toda 
a criação. Mesmo perdendo vossa amizade pelo nosso pecado, viestes ao nosso 
encontro com amor e bondade.

A. (pode ser cantado) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque muitas vezes oferecestes vosso 

amor à humanidade e lhe renovastes a esperança na salvação através dos profetas. 
E de tal modo nos amastes que enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso 
Salvador.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os 

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

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, 

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

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito 

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

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

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

A. 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. 
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Rito de Comunhão
D. Instruídos pela palavra de Cristo e realizando o que nos ensinou, rezemos:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo e que vivendo nele não andamos nas 

trevas, mas na luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para segui-lo com firmeza com a cruz de cada dia, Cristo vai à nossa frente 

e nos sustenta com o Pão do céu, que nos deixou na última Ceia.
A. (Nº 283) 1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor....

D. OREMOS. Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso Filho, nós vos pe-
dimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a 
salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor.  

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da Diocese, do mundo 
/ conclusão da 24 Semana Nacional do Migrante / festa do nascimento de São 
João Batista, segunda-feira / centenário do nascimento de Dom João Hoffmann, 
primeiro bispo da Diocese, também segunda-feira...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Jesus nos propõe segui-lo com a cruz de cada dia porque é caminho de sal-

vação, sem nenhuma resignação ou conformismo. 
A. (Ref. nº 449) /:Como Jesus, vou carregar/ a minha cruz pra poder ressusci-

tar.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, que conduziu o povo pelo deserto, caminhe à nossa frente para nos guiar, 

dar confiança, mostrar o rumo, fazendo-nos concluí-lo com perseverança.  E que 
nos abençoe o Deus dos peregrinos, Pai e filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
D. Que a força desta celebração vos mantenha fiéis no seguimento de Cristo. Ide em 

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

 Oração pelos Migrantes 
Senhor Jesus Cristo, experimentastes desde o berço a dureza de ser um migrante 

para proteger-vos dos inimigos da vida. Em companhia de Vossa mãe Maria e 
São José, ganhastes honestamente o pão de cada dia como marceneiro em Naza-
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ré. Fortalecei os migrantes que saem pelo Brasil a fora para trabalhar, longe do 
carinho protetor de suas famílias, amigos e comunidades. Considerai também os 
migrantes das guerras, das mudanças climáticas, das perseguições religiosas em 
diversos países. Sejam sempre bem acolhidos, compreendidos e integrados pela 
Igreja e pela sociedade nos lugares onde forem morar.

Amparai-os na integridade de sua saúde e na dignidade de seus direitos. Sejam 
mais valorizados e compensados pelo seu exaustivo trabalho na agroindústria 
nacional.

 Durante o período da migração, sustentai-os na fé e na defesa de valores humanos 
e cristãos, herdados das tradições familiares e comunitárias. Que eles retornem 
sempre ao seu lar carregando os frutos de digno trabalho e amor às lutas em fa-
vor do progresso de sua comunidade e de Vosso Reino. Amém!

Lembretes:
- Segunda-feira – centenário do nascimento de Dom João Aloysio Hoffmann, pri-

meiro bispo de Erexim – às 20h, 3ª reunião do ano da equipe de Pastoral Vocacio-
nal, no Centro Catequético N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erexim.

- Terça-feira, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo. 
- De terça a quinta-feira, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em Brasília, DF.
- Sexta-feira, 28, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Atividades do Apos-

tolado da Oração nas Paróquias.
- Sábado, 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no Seminário de Fá-

tima.
- Domingo Solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa, Coleta do Óbolo 

de São Pedro - festa do padroeiro São Pedro em Sede Dourado. 

 Óbolo de São Pedro
A Festa de São Pedro e São Paulo, que ocorre no dia 29 de junho, se não cai de 

domingo, é transferida para o domingo segusinte. Neste dia comemora-se o Dia 
do Papa, “com pregações e orações que traduzam amor, veneração, respeito e 
obediência ao Cabeça da Igreja Universal” e é realizada a coleta, chamada de 
Óbolo de São Pedro, que é destinada à caridade do papa para atender às neces-
sidades do mundo que a Igreja procura ajudar, fazendo-se solidária, sobretudo, 
nas calamidades e catástrofes. 

Dia do migrante e do refugiado 2019 - Tema:
“Migração e Políticas Públicas”. Lema: “Acolher, Proteger, Promover, Integrar 

e Celebrar. A luta é todo o dia!”
O Dia do Migrante da Igreja Católica foi determinado em 1969 pelo Papa Paulo VI, 

com orientação para que a conferência episcopal de cada país escolhesse sua data 
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a ser celebrada. No Brasil, em abril de 1979, por determinação da 17ª Assembleia 
Geral da CNBB, o Dia do Migrante é celebrado na data civil do migrante, 25 de 
junho, se cair no domingo ou, caso contrário, no domingo imediatamente anterior. 

Em comunhão com a Igreja do Brasil, o SPM – Serviço Pastoral dos Migrantes, 
todos os anos, retoma e aprofunda o tema da Campanha da Fraternidade, na ótica 
das migrações. 

Leituras da Semana:
Dia 24, 2ªf, NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA: Is 49,1-6; Sl 138(139); At 

13,22-26; Lc 1,57-66.80; dia 25, 3ªf: Gn 13,2.5-18; Sl 14(15); Mt 7,6.12-14; dia 
26, 4ªf:  Gn 15,1-12.17-18; Sl 104(105); Mt 7,15-20; dia 27, 5ªf, S. Cirilo de 
Alexandria: Gn 16,1-12.15-16; Sl 105(106); Mt 7,21-29; dia 28, 6ªf,  solenidade 
do SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: Ez 34,11-16; Sl 22(23); Rm 5,5b-11; Lc 
15,3-7; dia 29, sáb., Imaculado Coração de Maria:  Is 61,9-11; Cânt.1Sm 2,1.4-
5.6-7.8abcd; Lc 2,41-51; dia 30, dom., 13º do TC. solenidade SÃO PEDRO e 
SÃO PAULO: At 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 (confissão de 
Pedro e promessa das chaves).

Eucaristia, memorial da páscoa de Jesus, o mistério central da salvação
A Eucaristia coloca-se no coração da “iniciação cristã”, junto ao Batismo e à 

Confirmação, e constitui a fonte da própria vida da Igreja. Deste Sacramento de 
amor, de fato, nasce cada autêntico caminho de fé, de comunhão e de testemunho. 
Aquilo que vemos quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, já nos faz 
intuir o que estamos para viver.

No centro do espaço destinado à celebração, encontra-se um altar, que é uma mesa, 
coberta por uma toalha e isto nos faz pensar em um banquete. Na mesa há uma cruz, 
a indicar que sobre aquele altar se oferece o sacrifício de Cristo: é Ele o alimento 
espiritual que ali se recebe, sob os sinais do pão e do vinho. Ao lado da mesa há o 
ambão, isso é, o lugar a partir do qual se proclama a Palavra de Deus: e isto indica que 
ali nós nos reunimos para escutar o Senhor que fala mediante as Sagradas Escrituras, 
e então o alimento que se recebe é também a sua Palavra. Palavra e Pão na Missa 
tornam-se um só, como na Última Ceia, quando todas as palavras de Jesus, todos os 
sinais que havia feito, condensaram-se no gesto de partir o pão e de oferecer o cálice, 
antes do sacrifício da cruz, e naquelas palavras: “Tomai, comei, isto é o meu corpo…
Tomai, bebei, isto é o seu sangue”.

O gesto de Jesus cumprido na Última Ceia é o extremo agradecimento ao Pai pelo 
seu amor, pela sua misericórdia. “Agradecimento” em grego se diz “Eucaristia”. E 
por isto o Sacramento se chama Eucaristia: supremo agradecimento ao Pai, que nos 
amou tanto a ponto de dar-nos o seu Filho por amor. (Catequese do Papa Francisco na 
audiência geral de 05/02/2014).
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Celebração da Palavra de Deus
13º DTC-C - solenidade de S. Pedro e S. Paulo/Ano C – 30/6/2109

 - São Pedro e São Paulo, discípulos corajosos de Cristo, nossos modelos de seguidores dele.
  Cor litúrgica: VERMELHOO        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS 
A. (refrão nº. 551) Ref. /:São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, 
pede a Deus por nós.:/ Ref. /:São Paulo, amaste o Senhor. São 
Paulo, pede a Deus por nós.:/
Anim.: Celebrando o testemunho de São Pedro e São Paulo, reno-
vamos nosso amor à Igreja, em comunhão com nosso Papa Fran-
cisco, em seu dia. Lembramos também todos os que, fiéis a Cristo 

como eles, deram ou dedicam a vida no anúncio e testemunho do Evangelho.  
A. (Nº 48) Ref. Venham todos! É o Pai quem convida/ .....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a misericórdia de Deus Pai, a paz de Cristo, anunciadas com ardor por São 

Pedro e São Paulo no início da Igreja, conduzidos pela força do Espírito Santo, 
estejam convosco.

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

A vida na liturgia
D. (... São Pedro e São Paulo, testemunhas do Evangelho, colunas da Igreja / Dia 

do Papa / segunda-feira, início do mês do agricultor / quarta-feira, aniversário de 
ordenação presbiteral de Dom Girônimo - 1964). 

Ato penitencial 
D. São Pedro e São Paulo e todos os santos e santas não foram isentos das falhas 

humanas. Mas eles confiaram na misericórdia divina e foram fiéis na missão. Re-
conheçamos também nós nossas faltas e peçamos o perdão de Deus.  (Pausa) 

L. Senhor, que oferecestes vosso perdão a Pedro que vos negou, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que prometestes o paraíso ao ladrão arrependido, que pediu clemência, 

tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade 

de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja ...
D. OREMOS. Ó Deus, que hoje nos dais a alegria de festejar São Pedro e São 

Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes após-
tolos que nos deram as primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Solenidade de São Pedro e São Paulo, Paulinas Paulus, p. 

1025 a 1028)
Anim.: Firmes na fé em Cristo, o Ungido de Deus Pai, as comunidades cristãs pri-

mitivas se fortaleciam na unidade e sustentavam, com sua oração, os apóstolos 
quando presos e em risco de morte, especialmente São Pedro, cabeça da Igreja. 

1ª Leitura: At 12,1-11 

Salmo: Sl 33(34); 
S. De todos os temores me livrou o Senhor Deus! 
A. De todos os temores me livrou o Senhor Deus! 
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em 

minha boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se 
alegrem!

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

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

4. - O anjo do Senhor vem acampar* ao redor dos que o temem, e os salva. - Provai 
e vede quão suave é o Senhor!* Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18. 
L. Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo. 
Caríssimo: Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício; apro-

xima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a 
corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o 
Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a to-
dos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve 
a meu lado e me deu forças, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por 
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mim integralmente, e ouvida por todas as nações; e eu fui libertado da boca do 
leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu Reino celeste. 
A ele a glória, pelos séculos dos séculos! Amém.

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus. 

Evangelho: Mt 16,13-19
A. Aleluia....
L. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha Igreja; e as portas do infer-

no não irão derrotá-la. 
A. Aleluia....

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Celebramos hoje a solenidade, a grande festa dos Apóstolos Pedro e Paulo, 

dois grandes líderes de nossa Igreja. Pedro e Paulo, em algumas situações, até ti-
nham opiniões diferentes, mas superaram as pequenas divergências pelo amor de 
Cristo e pela força do testemunho, que os uniu na vida e no martírio.

Pedro mais preocupado com a organização da Igreja. Destaca-se como o pas-
tor da comunidade, aquele que é referência de fé para os irmãos. Paulo, organizou 
viagens missionárias, formou comunidades e as acompanhou com cartas e visitas 
para confirmá-las na fé.

Eles foram fortes no anúncio e corajosos no testemunho do Senhor. O teste-
munho deles nos desafia a amarmos sempre mais a nossa comunidade, a vibrarmos 
pela nossa Igreja e a testemunharmos sempre Jesus Cristo. Nossa participação na 
vida da Igreja nunca pode ter o objetivo de receber elogios e honras para nós mes-
mos. Devemos, sim, sempre revestir-nos do espírito de serviço. Precisamos anun-
ciar não a nós mesmos e, sim, anunciar Jesus Cristo. Devemos ser Igreja a serviço 
do Reino de Deus.

A celebração conjunta de Pedro e Paulo indica a natureza da Igreja: sacramen-
to de comunhão na diversidade de carismas e de serviços. A Igreja sempre festejou 
São Pedro e São Paulo juntos. Mas, como São Paulo é celebrado também no dia 25 
de janeiro, hoje os textos litúrgicos se referem mais a São Pedro, primeiro papa.

Na festa de São Pedro e São Paulo, a Igreja lembra com carinho o Papa, suces-
sor direto de Pedro no governo da Igreja e herdeiro do espírito missionário de Paulo, 
que sempre de novo recorda que o Evangelho deve ser pregado a todos em todos os 
tempos e lugares. A missão de Pedro, como a do Papa hoje, é um serviço a todos na 
Igreja. É por causa da comunidade, das necessidades da Igreja que o Papa existe.
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O Papa também é chamado de Sumo Pontífice que significa “construtor de 
pontes”. Assim como uma ponte une dois pontos diferentes, o Papa tem como mis-
são unir povos diferentes, com culturas diferentes. Uma de suas principais tarefas é 
promover em todo o mundo a fé, a esperança e a caridade, as três virtudes essenciais 
da comunidade cristã.

Ser cristão implica em assumir a postura de Pedro e Paulo. A fé inabalável 
de Pedro deve estar presente no coração humano. Mas não pode faltar o entusias-
mo e o encantamento missionário de Paulo. Firmeza e encantamento fortalecem 
a fé e abrem caminhos para a missão. O mundo de hoje está carente de profetas e 
apóstolos, anunciadores da Palavra de Deus e denunciadores de todo tipo de mal; 
a injustiça, a violência, as drogas, a cultura de morte, a fome, a ganância, a falta de 
ética na política, a corrupção. 

Que a nossa Igreja seja cada vez mais unida e missionária. Que o Bom Deus 
vos abençoe!

Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim.

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

Prece dos fiéis
D. Enquanto São Pedro estava na prisão, a comunidade rezava por ele. Rezemos 

também por todos os que sofrem perseguição por causa da fé. Oremos a Deus pelo 
nosso Papa, que sempre pede oração por ele, em sua grande missão de conduzir a 
Igreja no mundo de hoje. 

A. Atendei nossa prece, Senhor.
1. Para que a Igreja, superando as limitações humanas de seus membros, proclame a 

alegria do Evangelho a todos os povos, nós vos pedimos, ó Deus. 
2. Para que nosso Papa Francisco seja sempre fortalecido por vossa graça e pela 

participação de todos na sua missão, nós vos pedimos.
3. Para que todos os ministros ordenados tenham o zelo apostólico de São Pedro e o 

ardor missionário de São Paulo, nós vos pedimos.
4. Para que todos os agentes de pastoral, em comunhão plena com o ministério dos 

bispos, sucessores dos apóstolos, ajudem as comunidades a crescer na vida cristã, 
nós vos pedimos. 

4. Para que os cristãos perseguidos em diversas partes do mundo tenham a assis-
tência de vosso Espírito e a oração da Igreja para permanecerem firmes na fé, nós 
vos pedimos. 

5. Por Dom Girônimo, em seu aniversário de ordenação presbiteral quarta-feira, nós 
vos pedimos.  
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6. Para que todos os falecidos que combateram o bom combate como São Paulo, 
sejam por vós acolhidos no reino eterno, nós vos pedimos.

7. ...
D. Ó Deus de bondade, sustentai a vossa Igreja no ardor e na fidelidade da missão 

de anunciar a alegria do Evangelho nas mais diversas realidades do mundo atual, 
assim como o fizeram São Pedro e São Paulo em seu tempo. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, incluímos a vida e o ministério de nosso Papa e na 

coleta, chamada “Óbolo São Pedro”, fazemos uma doação especial para ele ajudar 
populações em situações de emergência social e climática em diversos lugares do 
mundo. 

A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais vida....
D. Ó Deus, que a oração de vossos Apóstolos acompanhe os dons que vos apresen-

tamos nesta festa de São Pedro e São Paulo, e nos alcance vivermos de coração 
voltado para vós como eles no serviço à vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

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

especialmente nesta solenidade em que celebramos São Pedro e São Paulo, colu-
nas da Igreja, corajosos evangelizadores. São Pedro, o primeiro a reconhecer Jesus 
de Nazaré como Filho, o Messias por vós prometido, organizou a Igreja sobre o 
povo de Abraão, Isac e Jacó. São Paulo, anunciou o Evangelho a povos de outras 
nacionalidades e nelas organizou a Igreja.

 A. (pode ser cantado - Ref. do número 350) Nós vos damos hoje e sempre toda 
glória e louvor 

D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vos-
sa Igreja e a renovais a cada dia em sua missão de anunciar a salvação a toda 
a humanidade, com o Papa N., com nosso Bispo N., com nossos(s) padre(s) 
_________________, com os ministros e todos os outros que estão a serviço das 
comunidades.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos 
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destes vosso Filho como nosso  Salvador; por São José, seu esposo; por São Pedro 
e São Paulo, que por diferentes meios reuniram  única família de Cristo, os quais 
pela coroa do martírio recebem igual veneração, e pelos santos e santas, por São 
(Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a), que vos serviram com fidelidade e se 
tornaram nossos modelos e intercessores.

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

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

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

pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

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

A. Amém. 

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

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

D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Cristo, que espera de nós o testemunho da fé, nos alimenta com o Pão da 

Palavra e com o Pão da Eucaristia, centro da vida da Igreja.  
A. (Nº 287) 1. A Igreja se une para celebrar,/ Cristo ....

D. OREMOS, Concedei-nos, ó Deus, por esta celebração, viver de tal modo 
na vossa Igreja que, perseverando na oração, na doutrina dos apóstolos, na 
partilha fraterna e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma 
só alma. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da Diocese, do mundo  / 
o Papa em seu dia / início do mês do agricultor / aniversário de ordenação pres-
biteral de Dom Girônimo, quarta-feira / ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A exemplo de São Pedro e São Paulo, dediquemos nossa vida a serviço da 

Igreja e de sua missão, que é de cada membro seu a partir do batismo.
A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./ Hoje quero 

confirmar, confirmar minha vocação.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus todo-poderoso, que nos deu por fundamento aquela fé proclamada 

pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja, derrame sobre nós as 
suas bênçãos.

A. Amém.
D. Ele, que nos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, nos ensine a desper-

tar novos irmãos para Cristo.
A. Amém.
D. Que o amor pastoral de Pedro e a atividade missionária de Paulo nos levem à 

pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada.
A. Amém.
D. Abençoe-nos Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
1º, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do Apostolado da Oração, no 

Centro Diocesano de Pastoral.
03, aniversário de ordenação presbiteral de Dom Girônimo Zanandréa, (1964).
07, 10h, missão canônica de ministros na sede paroquial São Roque de Benjamin 

Constant do Sul.

Leituras da semana:
dia 1º, 2ª-feira: Gn 18,16-33; Sl 102(103); Mt 8,18-22; dia 02, 3ªf, Gn 19,15-29; Sl 

25(26); Mt 8,23-27; dia 03, 4ªf, S. Tomé: Ef 2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-29; 
dia 04, 5ªf, Sta. Isabel Rainha de Portugal: Gn 22,1-19; Sl 114(115); Mt 9,1-8; 
dia 05, 6ªf, Sto. Antônio Maria Zaccaria: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 Sl 105(106); 
Mt 9,9-13; Dia 06, sáb., Sta. Maria Goretti: Gn 27,1-5.15-29; Sl 134(135); Mt 
9,14-17; dia 07, dom., 14º do TC-C: Is 66,10-14; Sl 65(66); Gl 6,14-18; Lc, 101-
12.17-20 (missão dos discípulos).



“Somos membros uns dos outros”
Pode-se esboçar uma resposta a partir duma terceira metáfora – o corpo 

e os membros – usada por São Paulo para falar da relação de reciprocidade entre 
as pessoas, fundada num organismo que as une. «Por isso, despi-vos da mentira 
e diga cada um a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros» 
(Ef 4, 25). O facto de sermos membros uns dos outros é a motivação profunda a 
que recorre o Apóstolo para exortar a despir-se da mentira e dizer a verdade: a 
obrigação de preservar a verdade nasce da exigência de não negar a mútua relação 
de comunhão. Com efeito, a verdade revela-se na comunhão; ao contrário, a men-
tira é recusa egoísta de reconhecer a própria pertença ao corpo; é recusa de se dar 
aos outros, perdendo assim o único caminho para se reencontrar a si mesmo.

A metáfora do corpo e dos membros leva-nos a refletir sobre a nossa 
identidade, que se funda sobre a comunhão e a alteridade. Como cristãos, todos 
nos reconhecemos como membros do único corpo cuja cabeça é Cristo. Isto 
ajuda-nos a não ver as pessoas como potenciais concorrentes, considerando os 
próprios inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade do adversário para 
me autodefinir, porque o olhar de inclusão, que aprendemos de Cristo, faz-nos 
descobrir a alteridade de modo novo, ou seja, como parte integrante e condição 
da relação e da proximidade.

Uma tal capacidade de compreensão e comunicação entre as pessoas hu-
manas tem o seu fundamento na comunhão de amor entre as Pessoas divinas. 
Deus não é Solidão, mas Comunhão; é Amor e, consequentemente, comuni-
cação, porque o amor sempre comunica; antes, comunica-se a si mesmo para en-
contrar o outro. Para comunicar connosco e Se comunicar a nós, Deus adapta-Se 
à nossa linguagem, estabelecendo na história um verdadeiro e próprio diálogo 
com a humanidade (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 2).

Em virtude de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, que 
é comunhão e comunicação-de-Si, trazemos sempre no coração a nostalgia de 
viver em comunhão, de pertencer a uma comunidade. Como afirma São Basílio, 
«nada é tão específico da nossa natureza como entrar em relação uns com os 
outros, ter necessidade uns dos outros».[2]

O panorama atual convida-nos, a todos nós, a investir nas relações, a 
afirmar – também na rede e através da rede – o caráter interpessoal da nossa hu-
manidade. Por maior força de razão nós, cristãos, somos chamados a manifestar 
aquela comunhão que marca a nossa identidade de crentes. De facto, a própria 
fé é uma relação, um encontro; e nós, sob o impulso do amor de Deus, podemos 
comunicar, acolher e compreender o dom do outro e corresponder-lhe.
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É precisamente a comunhão à imagem da Trindade que distingue a pes-
soa do indivíduo. Da fé num Deus que é Trindade, segue-se que, para ser eu 
mesmo, preciso do outro. Só sou verdadeiramente humano, verdadeiramente 
pessoal, se me relacionar com os outros. Com efeito, o termo pessoa conota o 
ser humano como «rosto», voltado para o outro, comprometido com os outros. 
A nossa vida cresce em humanidade passando do caráter individual ao caráter 
pessoal; o caminho autêntico de humanização vai do indivíduo que sente o outro 
como rival para a pessoa que nele reconhece um companheiro de viagem.

Do “Like” ao “Amem”
A imagem do corpo e dos membros recorda-nos que o uso da social web é 

complementar do encontro em carne e osso, vivido através do corpo, do coração, 
dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. Se a rede for usada como 
prolongamento ou expetação de tal encontro, então não se atraiçoa a si mesma e 
permanece um recurso para a comunhão. Se uma família utiliza a rede para estar 
mais conectada, para depois se encontrar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, en-
tão é um recurso. Se uma comunidade eclesial coordena a sua atividade através 
da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um recurso. Se a rede 
é uma oportunidade para me aproximar de casos e experiências de bondade ou 
de sofrimento distantes fisicamente de mim, para rezar juntos e, juntos, buscar o 
bem na descoberta daquilo que nos une, então é um recurso.

Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia: abrir o caminho ao 
diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao carinho… Esta é a rede que queremos: uma 
rede feita, não para capturar, mas para libertar, para preservar uma comunhão de 
pessoas livres. A própria Igreja é uma rede tecida pela Comunhão Eucarística, 
onde a união não se baseia nos gostos [«like»], mas na verdade, no «amem» com 
que cada um adere ao Corpo de Cristo, acolhendo os outros.

Vaticano, na Memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2019.

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO  AO MARRROCOS 
[30-31 DE MARÇO DE 2019]

ENCONTRO COM OS MIGRANTES
DISCURSO DO SANTO PADRE

Sede da Cáritas diocesana de Rabat, sábado, 30 de março de 2019
Queridos amigos!
Sinto-me feliz por esta possibilidade de vos encontrar durante a minha 

visita ao Reino de Marrocos, que me proporciona renovada ocasião para expres-
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sar a minha proximidade a todos vós 
e, juntamente convosco, debruçar-me 
sobre uma ferida, grande e grave, que 
continua a afligir os inícios deste sécu-
lo XXI. Uma ferida que brada ao céu; 
não queremos que a indiferença e o 
silêncio sejam a nossa resposta (cf. Ex 
3, 7). E, mais ainda, quando se constata 
que são muitos milhões os refugiados e 
outros migrantes forçados que pedem a 

proteção internacional, sem contar as vítimas do tráfico e das novas formas de 
escravidão nas mãos de organizações criminosas. Ninguém pode ficar indifer-
ente perante este sofrimento.

Agradeço ao bispo D. Santiago as suas palavras de boas-vindas e o em-
penho da Igreja ao serviço dos migrantes. Obrigado também a Jackson pelo seu 
testemunho; obrigado a todos vós – migrantes e membros das associações que 
estão ao seu serviço – por terdes vindo aqui, nesta tarde, para estarmos jun-
tos, fortalecermos os laços entre nós e continuarmos a trabalhar para garantir 
condições de vida digna para todos. E obrigado às crianças! Estas são a esper-
ança. Por elas devemos lutar. Por elas. Elas têm direito, direito à vida, direito à 
dignidade. Lutemos por elas. Todos somos chamados a responder aos numerosos 
desafios colocados pelas migrações contemporâneas, com generosidade, pron-
tidão, sabedoria e clarividência, cada qual segundo as próprias possibilidades 
(cf. Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, de 2018).

Há alguns meses, realizou-se aqui, em Marrocos, a Conferência Intergov-
ernamental de Marraquexe que ratificou a adoção do Pacto Mundial para uma 
Migração Segura, Ordenada e Regular. «O Pacto sobre as migrações constitui 
um importante passo em frente na comunidade internacional, que nas Nações 
Unidas, pela primeira vez a nível multilateral, aborda o tema num documento 
relevante» (Discurso aos Membros do Corpo Diplomático acreditado junto da 
Santa Sé, 7 de janeiro de 2019).

Este Pacto permite reconhecer e tomar consciência de que «não se trata 
apenas de migrantes» (cf. Tema do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado em 
2019), como se as suas vidas fossem uma realidade alheia ou marginal que nada 
tivesse a ver com o resto da sociedade; como se o seu estatuto de pessoa com 
direitos ficasse «suspenso» por causa da sua situação atual; «efetivamente, um 
migrante não é mais ou menos humano segundo a sua localização dum lado ou 
do outro da fronteira»[1].
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Em jogo está a fisionomia que queremos assumir como sociedade e o 
valor de cada vida. Muitos passos positivos foram dados em diferentes áreas, 
especialmente nas sociedades desenvolvidas, mas não podemos esquecer que o 
progresso dos nossos povos não se pode medir apenas pelo desenvolvimento tec-
nológico ou económico. Aquele depende sobretudo da capacidade de se deixar 
mover e comover por quem bate à porta e, com o seu olhar, desabona e exautora 
todos os falsos ídolos que hipotecam e escravizam a vida; ídolos que prometem 
uma felicidade ilusória e efémera, construída à margem da realidade e do sofri-
mento dos outros. Como se torna deserta e inóspita uma cidade, quando perde a 
capacidade da compaixão! Uma sociedade sem coração... uma mãe estéril. Não 
estais marginalizados, mas no centro do coração da Igreja.

Quis propor quatro verbos – acolher, proteger, promover e integrar – a 
quantos desejam tornar mais concreta e real esta aliança, para que sabiamente 
prefiram envolver-se a emudecer, socorrer a isolar, construir a abandonar.

Queridos amigos, gostaria de 
reafirmar aqui a importância destes 
quatro verbos. De certo modo, for-
mam um quadro de referência para 
todos. Com efeito, neste serviço es-
tamos todos envolvidos – de formas 
diferentes, mas todos envolvidos 
– e todos somos necessários para 
garantir uma vida mais digna, segura e solidária. Apraz-me pensar que o pri-
meiro voluntário, assistente, socorrista, amigo dum migrante é outro migrante 
que conhece pessoalmente o sofrimento do caminho. Não é possível pensar em 
estratégias de grande alcance, capazes de dar dignidade, limitando-se a ações de 
assistência ao migrante. Isto é essencial, mas insuficiente. É preciso que vós, mi-
grantes, vos sintais os primeiros protagonistas e gestores em todo este processo.

Estes quatro verbos podem ajudar a criar alianças capazes de resgatar espaços 
onde acolher, proteger, promover e integrar. Em suma, espaços onde dar dignidade.

«Considerando o cenário atual, acolher significa, antes de tudo, oferecer a 
migrantes e refugiados possibilidades mais amplas de entrada segura e legal nos 
países de destino» (Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 
de 2018). De facto, a ampliação dos canais regulares de migração é um dos prin-
cipais objetivos do Pacto Mundial. Este esforço comum é necessário para não 
conceder novos espaços aos «mercadores de carne humana» que se aproveitam 
dos sonhos e carências dos migrantes. Enquanto este serviço não for plenamente 
implementado, dever-se-á enfrentar a premente realidade dos fluxos irregulares 
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com justiça, solidariedade e misericórdia. As formas de expulsão coletiva, que 
não permitem uma gestão correta dos casos particulares, não devem ser aceites; 
ao passo que os percursos extraordinários de regularização, sobretudo nos casos 
de famílias e menores, se devem incentivar e simplificar.

Proteger significa assegurar a «defesa dos direitos e da dignidade dos mi-
grantes e refugiados, independentemente da sua situação migratória» (Ibidem). 
Cingindo-nos à realidade desta região, a proteção deve ser assegurada, antes de 
tudo, ao longo das rotas migratórias, que infelizmente são muitas vezes palco de 
violência, exploração e abusos de todo o género. Aqui, julgo necessário também 
prestar uma atenção particular aos migrantes em situação de grande vulnera-
bilidade, aos numerosos menores não acompanhados e às mulheres. Essencial 
é poder garantir a todos uma assistência médica, psicológica e social capaz de 
devolver dignidade a quem a perdeu ao longo do caminho, como fazem dedi-
cadamente os operadores desta estrutura onde nos encontramos. Entre vós, há 
alguns que podem testemunhar como estes serviços de proteção são importantes 
para dar esperança durante o tempo em que estão hospedados nos países que os 
acolheram.

Promover significa assegurar a todos, migrantes e residentes, a possibil-
idade de encontrar um ambiente seguro onde se possam realizar integralmente. 
Esta promoção começa pelo reconhecimento de que ninguém é um descarte hu-
mano, mas é portador duma riqueza pessoal, cultural e profissional que pode 
trazer muito valor ao local onde está. As sociedades de acolhimento serão en-
riquecidas se souberem valorizar da melhor forma a contribuição dos migrantes, 
evitando todo o tipo de discriminação e qualquer sentimento xenófobo. A apren-
dizagem da língua local, enquanto veículo essencial de comunicação intercul-
tural, há de ser vivamente encorajada, bem como toda a forma positiva de re-
sponsabilização dos migrantes face à sociedade que os acolhe, aprendendo a 
respeitar as pessoas e os laços sociais, as leis e a cultura, prestando assim uma 
contribuição mais intensa para o desenvolvimento humano integral de todos.

Mas não esqueçamos que a promoção humana dos migrantes e suas 
famílias começa também pelas comunidades de origem, onde, juntamente com 
o direito de emigrar, se deve garantir também o de não ser forçado a emigrar, 
isto é, o direito de encontrar na pátria condições que permitam uma vida digna. 
Aprecio e encorajo os esforços dos programas de cooperação internacional e de 
desenvolvimento transnacional, livres de interesses particulares, nos quais os 
migrantes estão envolvidos como os principais protagonistas (cf. Discurso aos 
participantes no fórum internacional sobre «migração e paz», 21 de fevereiro 
de 2017).
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Integrar significa empenhar-se num processo que valorize, simultanea-
mente, o património cultural da comunidade que acolhe e o património dos mi-
grantes, construindo assim uma sociedade intercultural e aberta. Sabemos que 
não é nada fácil entrar numa cultura que nos é estranha – tanto para quem chega 
como para quem acolhe –, colocar-nos no lugar de pessoas tão diferentes de nós, 
entender os seus pensamentos e as suas experiências. Por isso, muitas vezes re-
nunciamos ao encontro com o outro e erguemos barreiras para nos defender (cf. 
Homilia no Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 14 de janeiro de 2018). 
Assim, o ato de integrar requer não se deixar condicionar pelo medo e pela ig-
norância.

Aqui há um caminho que se deve percorrer juntos, como autênticos com-
panheiros de viagem; uma viagem que empenha a todos, migrantes e residentes, 
na construção de cidades acolhedoras, plurais e solícitas pelos processos inter-
culturais, cidades capazes de valorizar a riqueza das diferenças no encontro com 
o outro. E, também neste caso, muitos de vós podem testemunhar, pessoalmente, 
como é essencial um tal compromisso.

Queridos amigos migrantes, a Igreja é sabedora das angústias que mar-
cam o vosso caminho e sofre convosco. Ao encontrar-vos nas vossas situações 
tão diferenciadas, ela pretende lembrar que Deus quer vivificar a todos nós. Ela 
deseja estar ao vosso lado para construir convosco o que for melhor para a vossa 
vida. Com efeito, todo o ser humano tem direito à vida, todo o ser humano tem o 
direito de ter sonhos e poder encontrar o seu justo lugar na nossa «casa comum»! 
Toda a pessoa tem direito ao futuro.

Quero ainda expressar a minha gratidão a todas as pessoas que estão ao 
serviço dos migrantes e refugiados em todo o mundo, e hoje particularmente a 
vós, operadores da Cáritas, que tendes a honra de manifestar o amor misericor-
dioso de Deus a tantos nossos irmãos e irmãs em nome de toda a Igreja, bem 
como a todas as associações parceiras. Bem sabeis e tendes experiência de que, 
para o cristão, «não se trata apenas de migrantes», mas é o próprio Cristo que 
bate à nossa porta.

O Senhor, que durante a sua vida terrena viveu na própria carne a an-
gústia do exílio, abençoe a cada um de vós, vos dê a força necessária para não 
desanimardes e para serdes uns para os outros «porto seguro» de acolhimento. 
Obrigado.

 

[1] Mohammed VI, Rei de Marrocos, Discurso na Conferência Intergovernamental sobre as Migrações (Mar-
raquexe 10 de dezembro de 2018).
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A missa dominical
Papa Francisco, catequese na Audiência Geral da quarta-feira,

13 de dezembro de 2017

Retomando o caminho de 
catequeses sobre a Missa, hoje 
perguntemo-nos: por que ir à 
Missa aos domingos?

A celebração dominical da 
Eucaristia está no centro da vida 
da Igreja (cf. Catecismo da Igreja 
Católica, n. 2177). Nós, cristãos, 
vamos à Missa aos domingos para 
encontrar o Senhor Ressuscitado, 

ou melhor, para nos deixarmos encontrar por Ele, ouvir a sua palavra, alimentar-
nos à sua mesa e assim tornar-nos Igreja, isto é, seu Corpo místico vivo no mundo.

Compreenderam isto, desde o princípio, os discípulos de Jesus, que celebraram 
o encontro eucarístico com o Senhor no dia da semana ao qual os judeus chamavam 
“o primeiro da semana” e os romanos “dia do sol”, porque naquele dia Jesus tinha 
ressuscitado dos mortos e aparecido aos discípulos, falando com eles, comendo com 
eles, concedendo-lhes o Espírito Santo (cf. Mt 28, 1; Mc 16, 9.14; Lc 24, 1.13; Jo 
20, 1.19), como ouvimos na Leitura bíblica. Também a grande efusão do Espírito no 
Pentecostes teve lugar no domingo, cinquenta dias depois da Ressurreição de Jesus. 
Por estas razões, o domingo é um dia santo para nós, santificado pela celebração 
eucarística, presença viva do Senhor entre nós e para nós. Portanto, é a Missa que faz 
o domingo cristão! O domingo cristão gira em volta da Missa. Que domingo é, para 
o cristão, aquele no qual falta o encontro com o Senhor?

Existem comunidades cristãs que, infelizmente, não podem beneficiar da 
Missa todos os domingos; no entanto, também elas, neste dia santo, são chamadas a 
recolher-se em oração em nome do Senhor, ouvindo a Palavra de Deus e mantendo 
vivo o desejo da Eucaristia.

Algumas sociedades secularizadas perderam o sentido cristão do domingo 
iluminado pela Eucaristia. Isto é pecado! Em tais contextos é preciso reavivar 
esta consciência, para recuperar o significado da festa, o significado da alegria, 
da comunidade paroquial, da solidariedade e do descanso que revigora a alma e o 
corpo (cf. Catecismo da Igreja Católica, nn. 2177-2188). De todos estes valores a 
Eucaristia é a nossa mestra, domingo após domingo. Por isso, o Concílio Vaticano 
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II quis reiterar que «o domingo é, pois, o principal dia de festa a propor e inculcar 
no espírito dos fiéis; seja também o dia da alegria e do repouso, da abstenção do 
trabalho» (Const. Sacrosanctum concilium, 106).

A abstenção dominical do trabalho não existia nos primeiros séculos: é uma 
contribuição específica do cristianismo. Por tradição bíblica, os judeus descansam 
no sábado, enquanto na sociedade romana não estava previsto um dia semanal 
de abstenção dos trabalhos servis. Foi o sentido cristão do viver como filhos e 
não como escravos, animado pela Eucaristia, que fez do domingo — quase 
universalmente — o dia do descanso.

Sem Cristo estamos condenados a ser dominados pelo cansaço do dia a 
dia, com as suas preocupações, e pelo medo do amanhã. O encontro dominical 
com o Senhor dá-nos a força para viver o presente com confiança e coragem, e 
para progredir com esperança. Por isso nós, cristãos, vamos encontrar-nos com o 
Senhor aos domingos, na celebração eucarística.

A Comunhão eucarística com Jesus, Ressuscitado e Vivo eternamente, 
antecipa o Domingo sem ocaso, quando já não haverá cansaço nem dor, nem luto, 
nem lágrimas, mas só a alegria de viver plenamente e para sempre com o Senhor. 
Inclusive sobre este abençoado descanso nos fala a Missa dominical, ensinando-
nos, no decorrer da semana, a confiar-nos nas mãos do Pai que está no Céu.

Como podemos responder a quem diz que não é preciso ir à Missa, nem 
sequer aos domingos, porque o importante é viver bem, amar o próximo? É 
verdade que a qualidade da vida cristã se mede pela capacidade de amar, como 
disse Jesus: «Disto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns 
aos outros» (Jo 13, 35); mas como podemos praticar o Evangelho sem haurir a 
energia necessária para o fazer, um domingo após o outro, na fonte inesgotável 
da Eucaristia? Não vamos à Missa para oferecer algo a Deus, mas para receber 
dele aquilo de que verdadeiramente temos necessidade. Recorda-o a oração da 
Igreja, que assim se dirige a Deus: «Tu não precisas do nosso louvor, mas por 
um dom do teu amor chamas-nos a dar-te graças; os nossos hinos de bênção não 
aumentam a tua grandeza, mas obtém para nós a graça que nos salva» (Missal 
Romano, Prefácio comum IV).

Em síntese, por que ir à Missa aos domingos? Não é suficiente responder 
que é um preceito da Igreja; isto ajuda a preservar o seu valor, mas sozinho não 
basta. Nós, cristãos, temos necessidade de participar na Missa dominical, porque 
só com a graça de Jesus, com a sua presença viva em nós e entre nós, podemos pôr 
em prática o seu mandamento, e assim ser suas testemunhas credíveis.



Graças e louvores 
se dêem a todo momento,

Ao Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento


