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Observação: Seguindo orientações litúrgicas e a prática de subsídios litúrgicos diversos, os ritos iniciais 
têm uma pequena alteração: sugere-se de imediato o canto, sem um mantra, e logo a saudação de 
quem preside com uma sugestão de introdução ao aspecto litúrgico celebrado e referência a algumas 
realidades a se ter presente. É importante que seja breve, sem saudações muito particularizadas, às 
vezes meramente pessoais de quem preside, pois a celebração é de todos.



Celebração dominical da Palavra de Deus
Ir. Penha Capanedo, das Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre.

1. A NOSSA REALIDADE
No Brasil, 70% das comunidades passam, pelo menos um domingo por mês e algumas 

até um ano ou mais, sem poder celebrar a Eucaristia, mesmo se existe na Igreja o consenso 
de que nenhuma comunidade se constrói sem encontrar sua raiz na celebração eucarística 
(cf. PO 6); consenso que o documento de Aparecida retoma na perspectiva do tema da V 
Conferência do CELAM: “sem participação ativa na celebração eucarística dominical e nas 
festas de preceito, não existirá um discípulo missionário maduro” (n 252). Justamente, por 
esta consciência, muitas comunidades, não podendo contar com um ministro ordenado para 
celebrar a eucaristia, se reúnem para dar graças a Deus pela páscoa do Cristo, mediante a 
celebração da Palavra de Deus. Em nossas comunidades eclesiais, graças ao Espírito que 
suscita carismas a serviço do povo, há uma rica experiência de celebrar o domingo, sob a 
coordenação de ministras e ministros leigos. Em Aparecida, esta prática foi reafirmada e 
incentivada: “Com profundo afeto pastoral, queremos dizer às milhares de comunidades 
com seus milhões de membros, que não têm oportunidade de participar da Eucaristia 
dominical, que também elas podem e devem viver “segundo o domingo”. Podem alimentar 
seu já admirável espírito missionário participando da “celebração dominical da Palavra”, 
que faz presente o Mistério Pascal no amor que congrega (cf. 1Jo 3,14); na Palavra acolhida 
(cf. Jo 5,24-25) e na oração comunitária (cf. Mt 18,20).” (n. 253).

2. REFERÊNCIAS HISTÓRICAS
A celebração da Palavra é um costume herdado da sinagoga e praticado pelas 

comunidades cristãs. O Ofício Divino é um tipo de celebração da Palavra criada pelas 
comunidades primitivas. No livro dos Atos dos Apóstolos (4,23-31), temos um bom 
exemplo de uma celebração da palavra das primeiras comunidades cristãs: Pedro e João 
foram presos e depois de passar pelo interrogatório das autoridades judaicas e de darem 
testemunho de Jesus, foram libertados (Atos 4,1-22). Ao verem-se livres, foram para 
a comunidade e a encontraram reunida e contaram o que aconteceu (v. 23-31). Os que 
ouviram levantaram a voz agradecendo a Deus, evocando a Palavra do Salmo 2 (v.25). Do 
confronto entre a Palavra e a vida (v. 27), nasce a prece (v. 29), a manifestação do Espírito 
e o testemunho (v. 31). Uma referência bem conhecida de celebração da Palavra herdada 
da tradição é a liturgia da sexta-feira santa.

A Sacrosanctum Concilium incentiva para que “se promova a celebração da Palavra 
de Deus nas vigílias das festas mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da 
Quaresma e nos domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote; neste 
caso será um diácono, ou outra pessoa delegada pelo bispo a dirigir a celebração” (SC 
35,4). A Instrução Inter oecumenici , para executar corretamente a SC (1964) sugere que 
se “Favoreça, a juízo do Ordinário do lugar, a celebração da palavra de Deus, presidida 
pelo diácono ou mesmo por um leigo para isso deputado, naqueles lugares onde não há 

- 3 -



um sacerdote nem a possibilidade de aí ser celebrada a Santa Missa nos domingos e dias 
de preceito” (IO 37-39).

Diante do número crescente de comunidades que se reúnem, em muitas partes 
do mundo, para a celebração dominical na ausência do presbítero, várias conferências 
episcopais pediram à Santa Sé, orientações. Em resposta a este pedido foi publicado com 
data de 2 de junho de 1988, pela Congregação para o Culto Divino, o Diretório para as 
Celebrações Dominicais na Ausência do Presbítero (CDAP). Um dos pontos positivos 
deste documento foi abrir às Conferências Episcopais e a cada bispo, a possibilidade de 
adaptação às diferentes realidades (cf. CDAP, n. 7)

Levando em conta esta abertura e respondendo aos apelos pastorais de inúmeras 
comunidades do nosso país, em 1989 a CNBB incluiu um item, celebrações na ausência 
do presbítero, no documento 43, Animação da vida litúrgica no Brasil . E em 1994, 
publicou o documento 52, Orientações para a celebração da palavra de Deus, enfatizando 
o valor pastoral e trazendo orientações detalhadas para a celebração dominical da 
Palavra. Segundo estes documentos, “a finalidade destas celebrações é a de assegurar 
às nossas comunidades a possibilidade de se reunirem no domingo e nas festas, tendo a 
preocupação de inserir suas reuniões na celebração do ano litúrgico e de relacioná-las com 
as comunidades que celebram a eucaristia”.

3. SENTIDO TEOLÓGICO E PASTORAL
A Celebração Dominical da Palavra é uma alternativa exemplar que possibilita 

às comunidades que ordinariamente não contam com um presbítero, viver “segundo o 
domingo”, como diz o documento de - 29 - Aparecida. O sentido destas celebrações é 
dado, pelo próprio simbolismo do domingo, dia do Ressuscitado, páscoa semanal. Em um 
mundo marcado pelo sofrimento e pela morte, a memória da ressurreição de Jesus que nos 
reúne a cada domingo, é uma luz que se acende no meio das trevas, uma nota de alegria, 
de energia positiva, dom da energia amorosa do Espírito que nos recria para a vida nova de 
filhos e filhas de Deus. O Rito da Recordação na vida, no inicio da celebração, explicita a 
relação entre a páscoa do Cristo e a páscoa que se verifica nas alegrias e esperanças, lutas e 
vitórias do povo de Deus. Esta relação também vai (ou deveria) aparecer na homilia como 
momento de discernir a palavra de Deus no coração da vida; também nas preces e demais 
orações, nas músicas e nas ações simbólicas.

É próprio do domingo a reunião da comunidade, sob a presidência de ministros 
ordenados, para escutar a Palavra de Deus e celebrar em ação de graças, a ceia do Senhor. 
Desde o dia de Pentecostes a Igreja não mais deixou de reunir-se em assembleia ‘no 
primeiro dia da semana’ para celebrar o mistério pascal de Jesus mediante a proclamação 
da Palavra e a fração do pão (cf. SC 6). Na Celebração da Palavra a assembleia se reúne, 
sob a presidência do diácono ou de uma ministra ou ministro leigos, para ouvir a Palavra 
e a ela responder na oração comum. E assim como há uma estreita relação entre a Liturgia 
da Palavra e a Liturgia eucarística (cf. SC 56) de modo a formar um único ato de culto, 
é de se esperar que as celebrações da Palavra sejam tão veneráveis quanto a celebração 
eucarística.

- 4 - continua na página 33
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Celebração da Palavra de Deus
14º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 07.7.2019

 -  Seguidores de Cristo, chamados e enviados para anunciar e testemunhar o Reino
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
 A. (Canto Lit. 2018/27) /: “Sal da terra e luz do mundo”,/ o 
Senhor nos chama e nos envia!/ Testemunhas do seu Reino em 
toda a parte,/ vivendo a fé no amor e na alegria!:/ 
1. Membros da Igreja que é o Corpo de Cristo,/ na graça 
abundante do nosso batismo.
2. Fermento na massa, na história, no mundo,/ sinais de 
esperança num campo fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igreja em saída,/ fiéis ao chamado, em nome da vida!

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

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

Aspecto da liturgia e a vida nela
D. Na cultura digital e da indiferença, que pode levar a não se ter a comunicação 

presencial carregada de calor humano, Deus nos garante seu carinho, nos chama e 
nos envia a anunciar seu amor e sua paz, com o testemunho, o diálogo, o serviço 
e o acolhimento. 

(... início do mês do agricultor e do motorista; na diocese, dia de oração pelas 
vocações e da partilha; de segunda a quarta-feira, encontro anual de formação 
dos padres no Seminário de Fátima...). 

Pedido de perdão
D. O Batismo nos fez membros da Igreja, comunidade dos discípulos missionários 

de Cristo no compromisso de anunciar e testemunhar seu Evangelho. Porque nem 
sempre vivemos o compromisso da missão pelo testemunho do amor e da paz, 
peçamos o perdão de Deus (pausa).

L. Senhor, que chamastes os discípulos e os enviastes em missão, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais a verdadeira paz e nos encarregais de transmiti-la a todos, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Senhor, que nos confiais o ministério da oração pelos operários da messe, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Enc. música lit. cantar ordinário missa – 2016-CD01/21) Glória, glória, glória 

a Deus nas alturas/ e paz na terra, e paz na terra/ aos homens por Ele amados. 
- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,/ nós vos louvamos, nós 

vos bendizemos,/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos./ Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,/ Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.

- Vós que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós,/ só vós sois o 
Santo, só vós o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo 
na glória de Deus Pai.

- Vós que estais sentado à direita do Pai tende piedade de nós,/ Só vós sois o 
Santo, só vós o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo 
na glória de Deus Pai.

D. OREMOS. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o 
mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos 
que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 14º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 928-931).
Anim. Numa sociedade marcada pela indiferença, com muitos sinais de dor e de 

morte, Deus chama e envia a anunciar a alegria, o consolo, a paz, com o testemunho 
do acolhimento, do diálogo e do serviço.

 
1ª Leitura: Is 66,10-14c

Salmo: 65(66)
S. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira!
A. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira!
S. 1. - Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,* cantai salmos a seu nome glorioso, - dai 

a Deus a mais sublime louvação!*  Dizei a Deus: Como são grandes vossas obras!
2. - Toda a terra vos adore com respeito * e proclame o louvor de vosso nome! - 

Vinde ver todas as obras do Senhor;* seus prodígios estupendos entre os homens!
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3. - O mar ele mudou em terra firme,* e passaram pelo rio a pé enxuto. - Exultemos 
de alegria no Senhor!* Ele domina para sempre com poder!

4. - Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar;* vou contar-vos todo bem que ele 
me fez! = Bendito seja o Senhor Deus que me escutou,+ não rejeitou minha oração 
e meu clamor,* nem afastou longe de mim o seu amor!

2ª Leitura: Gl 6,14-18

Evangelho: Lc 10,1-12.17-20
A. Aleluia...
L. A paz de Cristo reine em vossos corações; ricamente habite em vós sua palavra!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom Jozé
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
O relato do evangelho deste final de semana é dirigido a todos os batizados, 

pois a partir do batismo todos somos missionários. Jesus está a caminho de 
Jerusalém, onde enfrentará o julgamento e a morte. Nessa caminhada, necessita de 
colaboradores, por isso escolhe setenta e dois discípulos e os envia à sua frente. Ao 
enviá-los, deixa-lhes algumas recomendações. Vejamos quais são elas:

1ª) A oração é a fonte da missão. A exemplo do Mestre, os discípulos são 
pessoas que rezam. O seguidor de Jesus encontra na oração a força e a orientação 
para sua ação.

2ª) A pobreza é o estilo da missão. Num mundo que valoriza o ter e a 
visibilidade, os seguidores de Jesus são convidados a levar uma vida simples, livre 
e despojada; em outras palavras, a não confiar nas próprias posses para evangelizar.

3ª) A paz é a primeira mensagem da missão. A tarefa primeira da Igreja é 
ser promotora e portadora da paz. Acima de tudo, da paz que é fruto da confiança 
em Deus.

Lucas, em todo o Evangelho, procura sempre mostrar que a Missão é de 
todos e para todos. Provavelmente, com essa narrativa, o evangelista Lucas queria 
mostrar o significado da atividade missionária da Igreja, após a partida de Jesus. O 
Evangelho não pode conhecer fronteiras e consequentemente deve estender-se a 
todos os povos. O envio, então, tem um caráter universal.

O Evangelho nos diz que os discípulos voltam bastante empolgados da 
missão.  Jesus mais uma vez convida os discípulos a se manterem fiéis no essencial. 
O prêmio maior não é o sucesso ou a glória humana, mas a glória celeste.

A busca da simplicidade de vida tem muito a ver com as duas qualidades 
que Lucas aponta no evangelho de hoje: a mansidão e o desprendimento.  Seguir 
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jesus é despojar-se, desprender-se, é agarrar-se àquilo que é o essencial na vida e 
na missão. A simplicidade de vida que Jesus recomenda aos seus discípulos é o 
desprendimento, que acaba sendo sinônimo de coração voltado para Deus e para o 
próximo. 

Diz a história que foi depois de escutar o Evangelho de hoje e de ouvir a 
explicação proferida pelo padre, que São Francisco disse: “É isso que eu procuro e 
desejo de todo o coração”. Passou a viver de uma forma muito simples e tornou-se 
um grande exemplo da promoção da paz.  Acrescentemos nossos nomes aos setenta 
e dois que Jesus enviou, pois todos somos convidados a sermos missionários e 
missionárias. Respondamos com generosidade este chamado. 

Que neste mês, que lembramos os agricultores e os motoristas saibamos 
reconhecer o trabalho destas duas categorias de trabalhadores que tanto fazem 
pelo nosso país.  Que o bom Deus conceda saúde e paz para a sua família e a sua 
comunidade. Que São Cristóvão nos proteja nos caminhos desta vida.

    Dom José Gislon
    Bispo Diocesano

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula da página 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)

Oração dos fiéis
D. Em expressiva coincidência, no dia em que, na Diocese, rezamos de modo 

especial pelas vocações, temos a passagem do evangelho na qual Cristo manda 
pedir ao Senhor da messe os trabalhadores necessários para ela.  Atendendo ao 
mandato dele, rezemos: 

A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece!
1. Para que todas as comunidades cultivem renovado ardor missionário, superando 

o risco da acomodação, voltadas para si mesmas, nós vos pedimos:
2. Para que os missionários das periferias existenciais e geográficas tenham sempre 

a vossa força, a oração e a ajuda material das comunidades de origem, nós vos 
pedimos:

3. Para que nossas famílias mantenham intensa vida de fé e compromisso com a 
evangelização, indispensáveis para novas vocações à vida sacerdotal e religiosa, 
nós vos pedimos.

4. Para que os jovens que estão nos centros de formação à vida religiosa e nos 
seminários perseverem na resposta ao vosso chamado, nós vos pedimos: 

5. Para que o curso dos padres, nesta semana, os fortaleça na sua missão, nós vos 
pedimos: 

D. A messe é grande, nos diz o Senhor. Com todas as comunidades da Diocese, 
peçamos os trabalhadores necessários para a evangelização. 
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A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA

Procissão e apresentação das oferendas
Anim. Os apóstolos, enviados por Cristo em missão, voltaram a Ele e lhe contaram 

o que haviam feito. Apresentemos a Deus o que Ele mesmo nos ajudou a realizar. 
A. (203) 
Ref. Sabes, Senhor, o que temos....

D. Possamos, ó Deus, ser sempre fiéis ao vosso serviço, vivendo cada mais a vida 
do vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
(ministro busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar...)
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.
Anim.: O pão consagrado na missa, presidida pelo padre, foi conservado no sacrário 

de nossa igreja. Expressemos nossa fé na presença real do Cristo Ressuscitado nas 
hóstias consagradas, sendo colocadas sobre o altar, cantando:

A. (nº 315) Eu te adora, Jesus hóstia...
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, 
caminho que nos conduz até vós. 

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

promessa 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. 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 
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construtores 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 N., nosso 
bispo N., 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. Após servir pão em abundância à multidão faminta, Cristo anunciou que haveria 

de dar-nos o pão do céu, seu próprio Corpo, como alimento de nossa peregrinação 
de fá. Na Ceia pascal de despedida com seus apóstolos, realizou a sua promessa. 
Em cada eucaristia, atualizamos a Ceia de Cristo e podemos receber seu corpo na 
comunhão do amor. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim. De celebração em celebração, retornamos a Cristo que nos revigora com sua 

Palavra e com o Pão do Céu na comunhão eucarística.
A. (Nº. 291) 1. Não pode faltar a palavra, não ....
D. OREMOS. Nós vos pedimos, ó Deus, que, enriquecidos por essa tão grande 

dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. 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 / Vocações / agricultores e motoristas / encontro de formação dos padres 
da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Cristo nos chama e nos envia sempre de novo em missão. Realizando-a, 

temos nosso nome escrito no céu, estamos no amor de Deus. 
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A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou realizar, minha vocação, vou realizar.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que nos conceda a sabedoria da salvação, nos alimente com os ensinamentos da 

fé, nos faça perseverar na missão e nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai 
e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. Levai a todos a alegria do encontro com Cristo Ressuscitado. Ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus.

Lembretes: 
- Segunda-feira, às 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano.
- Segunda e terça-feira, curso anual de formação pastoral para os padres, no 

Seminário de Fátima. 
- Quarta-feira, encontro de formação para os padres, organizado pela Pastoral 

Presbiteral, no Seminário de Fátima.
- Quinta-feira, Dia Mundial da População.
- Domingo, às 09h30, Missão canônica e renovação de mandato de ministros na 

sede paroquial São Roque de Itatiba do Sul; festa do agricultor e do motorista na 
comunidade N. Sra. das Dores, Chapadão, Paróquia de Paulo Bento.

Leituras da semana: 
Dia 08, 2ªf, Santo Agostinho Zhao Rong e comps.: Gn 28,10-22a; Sl 90(91); Mt 

9,18-26; Dia 09, 3ªf, Sta. Paulina do Coração Agonizante de Jesus: Gn 32,23-33; 
Sl 16(17); Mt 9,32-38; Dia 10, 4ªf: Gn 41,55-57.42,5-7a.17-24; Sl 32(33); Mt 
10,1-7; Dia 11, 5ªf, S. Bento: Gn 44,18-21.23-29.45,1-5; Sl 104(105); Mt 10,7-15; 
Dia 12, 6ªf: Gn 46,1-7.28-30; Sl 36(37); Mt 10,16-23; Dia 13, sáb.: Gn 49,29-
33.50,15-25; Sl 104(105); Mt 10,24-33; Dia 14, dom. 15º do TC: Dt 30,10-14; Sl 
68(69); Cl 1,15-20; Lc 10,25-37 (bom samaritano).  

“Vocação, convite para algo grande” - O desejo de Deus é que a nossa vida 
não se torne prisioneira do banal, não se deixe arrastar por inércia nos hábitos de 
todos os dias, nem permaneça inerte perante aquelas opções que lhe poderiam 
dar significado. O Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia, 
pensando que afinal de contas não há nada por que valha a pena comprometer-se 
apaixonadamente. ... cada um de nós é chamado – de diferentes modos – para 
algo de grande, e que a vida não deve ficar presa nas redes do sem-sentido e 
daquilo que anestesia o coração. Em suma, a vocação é um convite a não ficar 
parado na praia com as redes na mão, mas seguir Jesus pelo caminho que Ele 
pensou para nós, para a nossa felicidade e para o bem daqueles que nos rodeiam 
(Papa Francisco, mensagem para o 56º Mundial de Oração pelas Vocações 2019).
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Celebração da Palavra de Deus
15º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 14.7.2019

 - O amor ao excluído, garantia da vida como herança    
  Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 45) /:Conversão, justiça, comunhão....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor de Deus, nosso Pai, que quer a vida digna para 
todos, e de Jesus Cristo que tem compaixão das pessoas caídas ao 
longo do caminho, esteja convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto da Liturgia e a vida nela
D. Em nossa sociedade excludente, muitas pessoas precisam de quem se aproxime 

delas, estendendo-lhes a mão em gesto generoso de ajuda. A exemplo de Cristo, 
o Divino Samaritano que se fez um de nós, devemos ser próximos de todos, 
especialmente dos mais necessitados. Participando desta celebração eucarística, 
renovemos nossa solidariedade fraterna, superando a cultura da indiferença. 

 (...mês do agricultor e do motorista; de sexta-feira a domingo, retiro da coordenação 
diocesana da Pastoral da Juventude e 22º Cursilho feminino para jovens, no 
Seminário N. Sra. da Salette, Marcelino Ramos / ...). 

Pedido de perdão
D. O amor, distintivo dos seguidores de Cristo, se comprova em gestos de atenção, 

de escuta, de ajuda a quem encontramos, especialmente aos excluídos. Peçamos 
perdão a Deus por qualquer atitude de indiferença em relação aos irmãos e irmãs.

L. Senhor, que anunciais a todos vossa Palavra de Salvação, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos aproximais e tendes compaixão de quem sofre, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis recompensa a todo gesto de solidariedade fraterna, tende 

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

Hino de louvor
A. (Enc. música lit. cantar ordinário missa – 2016-CD01/21) Glória, glória, glória 

a Deus nas alturas/ e paz na terra, e paz na terra/ aos homens por Ele amados. 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,/ nós vos louvamos, nós 
vos bendizemos,/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos./ Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,/ Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.

- Vós que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós,/ só vós sois o 
Santo, só vós o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo 
na glória de Deus Pai.

D. OREMOS. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para 
retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que 
não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 15º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 932-935)
Anim. Numa cultura de muitos preconceitos, especialmente em relação aos pobres, 

a Palavra de Deus, sempre ao nosso alcance, nos indica a compaixão para relações 
de proximidade e serviço a quem está à beira do caminho da vida.

1ª Leitura: Dt 30,10-14

Salmo: Sl 68(69)
S. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: o vosso coração reviverá!
A. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: o vosso coração reviverá!
S. 1. - Por isso elevo para vós minha oração,* neste tempo favorável, Senhor Deus! 

- Respondei-me pelo vosso imenso amor,* pela vossa salvação que nunca falha! 
- Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça,* ponde os olhos sobre mim com 
grande amor!

2. - Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! * Que vosso auxílio me levante, Senhor 
Deus! - Cantando eu louvarei o vosso nome * e agradecido exultarei de alegria!

3. = Humildes, vede isto e alegrai-vos: + o vosso coração reviverá,* se procurardes 
o Senhor continuamente! - Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres,* e não 
despreza o clamor de seus cativos.

4. - Sim, Deus virá e salvará Jerusalém,* reconstruindo as cidades de Judá. = A 
descendência de seus servos há de herdá-las, + e os que amam o santo nome do 
Senhor * dentro delas fixarão sua morada!
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2ª Leitura: Cl 1,15-20 

Evangelho: Lc 10,25-37 
A. Aleluia....
L. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as palavras que dizeis bem que são 

de eterna vida!
A. Aleluia...
D. O Senhor esteja convosco.

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________
A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, nos ensina que compaixão e misericórdia 

são duas atitudes fundamentais de todo o cristão. Este caminho, necessariamente 
passa pelo amor ao próximo. Jesus, ao mesmo tempo em que explica quem é nosso 
próximo, ensina como devemos agir com ele. 

O texto do Evangelho apresenta-nos um doutor da lei que pergunta a Jesus: 
“o que devo fazer para conquistar a vida eterna?” Mas por ser um doutor da lei, 
Jesus devolve a pergunta: O que está escrito na lei? Prontamente o doutor da lei 
cita dois textos bíblicos. O primeiro: “Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu 
coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças”; e o segundo texto: “e ao 
próximo como a ti mesmo”. Jesus gostou da resposta, por isso disse: “respondeste 
bem” e acrescenta logo em seguida: “faze isto e viverás”. 

Mas o doutor da lei tem mais uma dúvida: “Quem é meu próximo?” Diante 
desta pergunta Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Jesus conta esta 
parábola para deixar bem claro que o próximo de cada um de nós é todo aquele que 
estiver necessitando de nossa ajuda. 

Porém, muitas vezes, nós insistimos na desculpa de que não cabe a nós, ou 
que não temos tempo. Somos uma sociedade que não mais se compadece com 
o sofrimento dos outros. Vivemos a cultura da indiferença. A globalização da 
indiferença tirou-nos a capacidade de chorar. Perdemos o sentido da responsabilidade 
fraterna. É justamente neste ponto que Jesus dá a grande lição: o irmão necessitado 
tem pressa, e, se não lhe dermos precedência, nossa oração é falha.

O diálogo de Jesus com o Mestre da Lei, no Evangelho de hoje, nos traz 
alguns ensinamentos:  1° não basta saber o que Deus quer, precisamos praticar; 2º 
muitas vezes, a exemplo do Mestre da Lei, a dificuldade maior não é saber quem é 
Deus, mas saber quem é o próximo; 3º o amor a Deus não tem sentido se não vier 
junto com o amor ao próximo.

Percebemos em muitas comunidades a vivência de uma religiosidade sem 
compromisso social com a caridade. A melhor Liturgia é aquela que cultiva a 
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dimensão da fé e a relação entre as pessoas, que ajuda o outro a se erguer e ser mais 
feliz.

Jesus nos ensina que a compaixão é uma atitude tão profundamente humana 
quanto divina. Jesus, ao contar a parábola, não diz nem o nome nem a idade nem a 
profissão nem a raça de quem está machucado, caído. Pode ser qualquer pessoa. A 
compaixão faz você aproximar-se de quem sofre. 

Grande abraço e que o Bom Deus ajude a sua comunidade a se tornar mais 
fraterna e solidária.

                                                                                         Dom José Gislon
                                                                     Bispo Diocesano

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Tendo em nossa mente e em nosso coração todos os que necessitam de auxílio 

humano e divino, dirijamos a Deus nossas preces comunitárias. 
A. (Nº196) Atendei a nossa prece, Senhor, /e fazei-nos acolher nosso irmão.
1. Para que a Igreja, em atitude samaritana, desenvolva iniciativas de promoção 

humana dos mais necessitados, nós vos pedimos, ó Deus: 
2. Para sermos solidários com os dependentes químicos, os injustiçados, caluniados, 

vítimas de preconceitos, nó vos pedimos:
3. Para que os idosos e enfermos tenham sempre o serviço fraterno da família, da 

comunidade e dos cuidadores, nós vos pedimos:
4. Para que não faltem recursos e colaboradores às entidades de promoção humana 

de Igrejas ou da sociedade civil organizada em favor dos mais necessitados, nós 
vos pedimos:

5. Para promovermos iniciativas e políticas públicas que garantam a superação da 
exclusão social e condições de vida digna para todos, nós vos pedimos:

6. Pelos jovens que participarão do retiro da coordenação diocesana de pastoral da 
juventude e do cursilho feminino, de sexta-feira a domingo, em Marcelino Ramos, 
nós vos pedimos: 

7. ... 
D. Fazei, ó Deus, que o vosso Espírito nos recorde sempre e faça viver o mandamento 

do amor que vosso Filho nos ensinou, sendo bons samaritanos de quem precisar de 
recursos materiais, de consolo e de amparo na fé. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim. Em nossa oferta a Deus incluamos todos os gestos de pessoas e instituições 

na promoção de vida digna para todos.  
A. (Nº 218) Ref. Esta mesa nos ensina todo bem 
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D. Acolhei, ó Deus, os dons da vossa comunidade em oração, e fazei crescer em 
santidade os fiéis que participam desta celebração. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
(De pé – minisitro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). 
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. Fizestes 

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. (cantando) 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. (cantando) 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. (cantando) 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 N., nosso Bispo 
N.,, 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 Maria, 

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

A. 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!
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D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 
que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.

 A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes 

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

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

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim. Cristo nos convida para a mesa eucarística para sustentar-nos na ajuda 

solidária aos que  não tem o necessário para viver dignamente.    
A. (nº. 298) 1. A quem nós servimos, quando ....
D. OREMOS. Alimentados pelo Pão da Vida, nós vos pedimos, ó Deus, que 

cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos vosso louvor. 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 
/ jovens em retiro e em cursilho / idosos e enfermos.... / moradores de rua sofrendo 
as agruras do frio...)

RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Guardemos bem em nossa mente e em nosso coração as palavras de Cristo ao 

doutor da Lei; vai e faze o mesmo, aquilo que fez o samaritano para o machucado 
à beira do caminho.  

A. (Canto Lit. 2015/1) Ref. Quero uma Igreja solidária,/ servidora e missionária,/ 
que anuncia e saiba ouvir./ A lutar por dignidade,/ por justiça e igualdade,/ 
pois “EU VIM PARA SERVIR”.

  D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos conceda sua assistência e sua graça; nos dê saúde de alma e de corpo, 

nos faça amar a todos como irmãos e irmãs e servi-los com alegria e generosidade. 
E nos abençoe o mesmo Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.

A. Amém. 
D. A solidariedade no Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, S. Boaventura:  Ex 1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 10,34-11,1; dia 16, 

3ªf, N. Sra. do Carmo: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 
(R/.49); Mt 12,46-50; dia 17, 4ªf, Bv. Inácio de Azevedo e Comps.: Ex 3,1-6.9-12; 
Sl 102(103); Mt 11,25-27; dia 18, 5ªf: Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-30; dia 
19, 6ªf, Ex 11,10-12,14; Sl 115(116B); Mt 12,1-8; dia 20, sáb.: Ex 12,37-42; Sl 
135(136); Mt 12,14-21; dia 21, dom., 16º  do TC-C: Gn 18,1-10a; Sl 14(15); Cl 
1,24-28; Lc 10,38-42 (Marta e Maria).

Lembretes:
- De sexta-feira a domingo, retiro da coordenação diocesana da Pastoral da 

Juventude; 22º Cursilho feminino para jovens, no Seminário N. Sra. da Salette, 
Marcelino Ramos.

Jesus utiliza esta parábola ( a do bom samaritano) no diálogo com um 
doutor da lei, a propósito do duplo mandamento que permite entrar na 
vida eterna: amar a Deus com todo o coração e o próximo como a nós 
mesmos .”«Sim — responde aquele doutor da lei — mas, quem é o meu 
próximo?” Também nós podemos formular esta pergunta: quem é o 
meu próximo? A quem devo amar como a mim mesmo? 
E Jesus responde com esta parábola. Naquela altura, Jesus dirige-se 
ao doutor da lei e pergunta-lhe: “Qual destes três — o sacerdote, o 
levita, o samaritano — parece ter sido o próximo daquele que caiu 
nas mãos dos ladrões?” E ele, naturalmente — porque era inteligente 
— responde: «Aquele que teve misericórdia dele» (vv. 36-37). Deste 
modo, Jesus inverteu completamente a perspectiva inicial do doutor 
da lei, e também a nossa: não devo catalogar os outros para decidir 
quem é o meu próximo e quem não é. Depende de mim, ser ou não 
ser próximo da pessoa com a qual me encontro e que tem necessidade 
de ajuda, mesmo que seja desconhecida, ou talvez até hostil. E Jesus 
conclui: “Vai, e também tu faz o mesmo”. E repete-o a cada um de 
nós. Praticar boas obras, não apenas pronunciar palavras que se perdem 
no vento. Questionemo-nos — cada qual responda no próprio coração 
— interroguemo-nos: é fecunda a nossa fé? Produz boas obras? 
...   seremos julgados pelas obras de misericórdia. O Senhor poderá 
dizer-nos: e tu, recordas aquela vez ao longo do caminho de Jerusalém 
para Jericó? Aquele homem meio morto.... Aquele menino faminto ... 
aquele migrante que muitos querem expulsar... aqueles avós sozinhos, 
abandonados... aquele doente no hospital, que ninguém vai visitar ... 
era eu.
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Celebração da Palavra de Deus
16º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 21.7.2019

 - Acolher a Palavra do Senhor e estar a serviço dos irmãos com o tempo necessário.  
  Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 54) Ref. /:Ele está no meio de nós, sua Igreja, povo de 
Deus.:/
1. Sempre e em toda parte, conosco está o Senhor!/ Vida, caminho 
e verdade, conosco está o Senhor!
2. Fala palavras de vida, conosco está o Senhor!/ Deixa-nos 
comprometidos, conosco está o Senhor!
3. Passa fazendo o bem, conosco está o Senhor!/ Quer que 

façamos o mesmo, conosco está o Senhor!
4. Neste momento de prece, conosco está o Senhor!/ Junto ao Pai agradece, conosco 

está o Senhor!
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor, a graça e a alegria do Pai, que nos visita em seu Filho Jesus Cristo, 

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

Aspecto da Liturgia e a vida nela
D. Em cada celebração litúrgica, tornamos presente a vida, morte e ressurreição de 

Cristo. Na deste domingo, somos convidados a ficar a seus pés de coração aberto 
para acolher seus ensinamentos afim de sempre escolhermos o essencial na vida 
e estarmos de mãos abertas para servi-lo nos irmãos e irmãs, especialmente nos 
mais necessitados. 

(... semana do motorista e do agricultor / sexta-feira, festa de São Joaquim e Santa 
Ana, pais de Maria Santíssima, dia dos avôs e das avós/ sábado, primeira romaria 
da melhor idade no Santuário N. Sra. da Salete, Marcelino Ramos / neste domingo, 
conclusão do 22º cursilho feminino para jovens em Marcelino Ramos ....). 

Pedido de perdão
D. As atuais Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora em nosso País propõem a 

formação de comunidades missionárias com jeito de casa, de acolhida, de ternura 
e misericórdia, com acolhimento fraterno e cuidado com as pessoas. Peçamos 
perdão a Deus se não damos o devido tempo para estes e outros aspectos de nosso 
dia a dia.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Senhor, que sempre acolhestes com carinho quem vos procurou, tende piedade 
de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que, na alegria da pobreza, aceitastes a hospitalidade dos amigos, tende 

piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que tornais vossos amigos aqueles que ouvem e guardam vossa Palavra, 

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

Hino de louvor
A. (Enc. música lit. cantar ordinário missa – 2016-CD01/21) Glória, glória, glória 

a Deus nas alturas/ e paz na terra, e paz na terra/ aos homens por Ele amados. 
- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,/ nós vos louvamos, nós 

vos bendizemos,/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos./ Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,/ Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.

- Vós que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós,/ só vós sois o 
Santo, só vós o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo 
na glória de Deus Pai.

D. OREMOS. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e 
multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 16º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 936-938)
Anim. Bombardeados por muitas mensagens, ocupados em muitas coisas e 

precavidos com muitos recursos de segurança, precisamos de esforço especial 
para acolher com generosidade e tempo a Palavra de Deus e a quem chega até nós.

1ª Leitura: Gn 18,1-10a

Salmo: Sl 14(15)
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S. Senhor, quem morará em vossa casa?
A. Senhor, quem morará em vossa casa? 
S. 1. - É aquele que caminha sem pecado * e pratica a justiça fielmente; - que pensa 

a verdade no seu íntimo * e não solta em calúnias sua língua. 
2. - Que em nada prejudica o seu irmão,* nem cobre de insultos seu vizinho; - que 

não dá valor algum ao homem ímpio,* mas honra os que respeitam o Senhor.
3. - Não empresta o seu dinheiro com usura,* nem se deixa subornar contra o 

inocente. - Jamais vacilará quem vive assim!* Jamais vacilará quem vive assim!

2ª Leitura: Cl 1,24-28

Evangelho: Lc 10,38-42 
A. Aleluia... 
Sl. Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração, e que produzem 

muitos frutos, até o fim perseverantes.
A. Aleluia... 

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, destaca a importância da acolhida, da 

hospitalidade. Acolher as pessoas com alegria, tanto em nossas casas como aqui na 
comunidade. O tema da acolhida é destacado em vários textos da Bíblia. 

Na leitura do Livro do Gênesis que ouvimos, Abraão recebe com alegria os 
três peregrinos. Manda trazer água para lavar os pés; prepara um pão novo e mata 
um bezerro. A casa se enche de alegria, porque, para ele, acolher a visita é acolher 
a bênção de Deus.

É interessante observar que no começo Abraão está comodamente sentado 
e os hóspedes estão de pé; no fim, as posições estão invertidas: os três homens 
estão sentados à mesa, ao passo que os donos da casa estão prontos para servi-los. 
A atitude de Abraão é para nós exemplar: diante dos irmãos que precisam de nós, 
devemos estar de pé prontos para atendê-los.

Esta também foi a experiência de Marta e Maria ao acolherem Jesus em 
sua casa. Jesus é o hóspede de Marta e Maria. Na casa delas há duas maneiras de 
hospitalidade. Marta se preocupa com os afazeres da casa, e Maria, numa atitude 
de discípula, escuta suas palavras. Pois a alma humana tem sede do eterno. Jesus, 
porém, afirma que Maria escolheu a melhor parte, escolheu o essencial. Escolher o 
essencial em nossa vida depende de nós. A felicidade ou a infelicidade é fruto de 
nossas escolhas. É o amor de Jesus que nos preenche, dá sentido, impulsiona nossa 
vida; faz-nos felizes.
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Hospitalidade é a capacidade de abertura e acolhimento ao que vem de fora, 
ao outro. A hospitalidade está na dimensão da gratuidade. Na ação evangelizadora, 
nas pastorais, a acolhida deve ser uma prioridade a orientar todas as ações. Acolher 
é, sobretudo ter a alma livre e disponível para os outros. E Jesus não fora ali tanto 
para comer, mas para ser ouvido, ser acolhido. Na sua agitação, Marta deixou de ver 
o essencial. A escuta da Palavra de Jesus deve ser o objetivo fundamental da vida de 
todos os cristãos.

A hospitalidade torna-se um desafio no mundo atual, no qual, cada vez 
mais, predominam o medo, o isolamento, a privacidade. Outro fator que dificulta a 
hospitalidade é o excesso de trabalho, de ocupações que absorve a pessoa como um 
todo, não deixando tempo para o outro. Devemos ter presente que as pessoas não 
buscam em primeiro lugar as doutrinas, mas o encontro pessoal, o relacionamento 
solidário e fraterno, a acolhida. Sem uma boa acolhida, a evangelização fica 
prejudicada. Precisamos acolher bem quem vem e ir ao encontro de quem não vem. 

Na próxima sexta-feira, dia 26, celebramos o dia de São Joaquim e Santa Ana, 
avós de Jesus. Lembro com muito carinho e rezo por todos os avôs e as avós desta 
comunidade, obrigado pelo vosso testemunho de vida e de fé junto a vossos netos 
e netas. 

Que o Bom Deus abençoe esta comunidade e que ela seja cada vez mais 
acolhedora e hospitaleira.

    Dom José Gislon
           Bispo Diocesano

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

Oração dos fiéis
D. Comprometidos em cultivar a atenção de Maria à acolhida da Palavra de Deus e 

a dedicação generosa de Marta no serviço a todos,  apresentemos a Deus nossas 
preces comunitárias. 

A. Ouvi-nos, Senhor, em vossa bondade.
L. 1. Para que a Igreja ajude a todos a superar preconceitos e a praticar o acolhimento 

fraterno, peçamos, irmãos.
2. Para que os ministros ordenados, com a participação dos leigos nas atividades 

das comunidade, possam dispor de tempo e atenção para acolher aqueles que os 
procuram, peçamos, irmãos.

3. Para que nossas famílias reservem tempo para o diálogo e a oração, peçamos, 
irmãos.
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4. Para que as famílias e comunidades valorizem a experiência dos avós e os integrem 
plenamente em suas atividades, peçamos, irmãos.

5. Para que as inciativas de formação e de espiritualidade dos jovens os ajudem no 
discernimento vocacional, peçamos, irmãos.

6. Para que os recepcionistas de hospitais, casas de repouso, creches, repartições 
públicas e outros locais de atendimento ao público acolham a todos com carinho 
e alegria, peçamos, irmãos.

7. ...
D. Acolhei nossos pedidos, ó Deus, e tornai-nos ouvintes atentos e praticantes 

autênticos de vossa Palavra, bem como acolhedores solícitos dos irmãos e irmãs.  
Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA

Procissão e apresentação das oferendas
Anim. A exemplo de Marta e Maria, ofereçamos a Deus o melhor de nossa vida. 
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus com amor....
D. Ó Deus, vosso Filho vos deu o perfeito louvor. Concedei-nos a graça de louvar-

vos pela celebração de vossa Palavra e pela vida familiar, por nosso trabalho e 
nossa participação comunitária. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
(ministro/a buscas as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar)
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. Com imensa gratidão, nós vos louvamos, ó Deus, porque vosso Filho, na noite em 

que ia ser entregue, nos deixou o memorial de sua Paixão, Morte e Ressurreição. 
Que nós possamos celebrá-la com frequência e participação consciente.

A. (Refrão do nº. 105) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Nós recordamos com gratidão, ó Deus, que vosso Filho nos dirige vossa Palavra 

de Salvação e nos reúne em vosso amor, caminhando conosco como bom pastor e 
alimentando-nos com o Pão da vida.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque nos tornastes membros de vossa 

Igreja. Que ela cresça na unidade com o Papa N., com nosso bispo N., com nosso(s) 
padre(s) ________, com todos os outros ministros e servidores das comunidades.
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A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Obrigado, ó Deus, por todos os sinais de vossa misericórdia, especialmente pelos 

mais fracos e necessitados. Que sejamos solidários com eles para partilhar suas 
dores e angústias, suas alegrias e esperanças.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, por todos os que adormeceram na paz de vosso 

Cristo, especialmente os membros de nossa comunidade (pode lembrar nome dos 
falecidos mais recentemente ----------). Que eles vivam na luz de vossa face e 
tenham a plenitude da vida.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Acolhei, ó Deus bondoso, nossa gratidão e nossa súplica, apresentadas em nome 

de vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor!
A. Amém.
 D. Obedientes ao mandato de Cristo e formados por seu divino ensinamento, 

rezemos como Ele nos ensinou: Pai nosso...

Rito da Comunhão Eucarística
Anim. Sendo famílias e comunidade acolhedoras como a casa de Betânia, vivemos 

a presença de Cristo que oferece a Palavra e o Pão da Vida. 
A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ de porta em porta, 

desejo entrar. /:Se alguém me acolhe com gratidão,/ faremos juntos a 
refeição!:/

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

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

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

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

D. OREMOS. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos mistérios 
do vosso amor, para que, despojando-nos da velha criatura, passemos a uma 
vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.
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 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 / 
Avós / jovens que concluem cursilho neste domingo / primeira romaria da melhor 
idade, neste sábado, em Marcelino Ramos...)

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim. Cada pessoa atua em sua família e em sua comunidade conforme os dons 

recebidos. Mas todos precisam encontrar-se em momentos comuns de diálogo, 
oração e escuta do  Senhor. (pausa).

A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre 
ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus vos enriqueça com sua graça, vos proteja de qualquer mal, vos dê um 

coração atento à sua Palavra e solícito aos irmãos e irmãs. E que vos abençoe Deus 
infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. Praticai com amor a hospitalidade. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Da reflexão do Papa Francisco no Ângelus de 17/7/16: Marta e Maria 
oferecem acolhimento ao Senhor, mas fazem-no de maneiras diferentes. ... No 
seu afadigar-se e cansar-se, Marta corre o risco de esquecer — e é este o problema 
— o mais importante, ou seja, a presença do hóspede, que neste caso era Jesus. 
... E o hóspede não deve ser simplesmente servido, alimentado, cuidado de todos 
os modos. É necessário, sobretudo, que seja ouvido. Porque o hóspede deve ser 
acolhido como pessoa, com a sua história, com o seu coração rico de sentimentos 
e de pensamentos, de modo que se possa sentir deveras em família. 
... Se vamos rezar, por exemplo, diante do Crucifixo, e falamos, falamos, falamos 
e depois vamos embora, não ouvimos Jesus! Não deixamos que ele fale ao nosso 
coração. Ouvir: esta é a palavra-chave! E não devemos esquecer que na casa de 
Marta e Maria, Jesus, antes de ser Senhor e Mestre, é peregrino e hóspede. ...
A hospitalidade, que é uma das obras de misericórdia, parece uma virtude que no 
mundo de hoje corre o risco de ser descuidada. ...  Dá-se vida a várias instituições 
que assistem a muitas formas de doença, de solidão, de marginalização, mas 
diminui a probabilidade para quem é estrangeiro, marginalizado e excluído 
de encontrar alguém disposto a ouvi-lo. ... Até em casa, entre os familiares, 
pode acontecer que se encontrem mais facilmente serviços e cuidados em vez 
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da escuta e acolhimento. Andamos totalmente ocupados, que deixamos de ter a 
capacidade e não temos tempo para ouvir. Gostaria de vos perguntar, cada qual 
responda no seu coração: tu, marido, tu, esposa, sabes ouvir? vós, pais, “perdeis” 
tempo a ouvir os vossos filhos? Ou os vossos avós, os idosos? Na capacidade da 
escuta está a raiz da paz. A Virgem Maria, Mãe da escuta e do serviço solícito, 
nos ensine a ser acolhedores e hospitaleiros para com os nossos irmãos e as 
nossas irmãs.

Leituras da Semana:
dia 22, 2ªf: Sta. Maria Madalena: Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-

2.11-18; dia 23, 3ªf, Sta. Brígida: Ex 14,21-15,1; Ex 15,8-9.10 e 12.17 (R/.1a); Mt 
12,46-50; dia 24, 4ªf: S. Charbel Makhluf: Ex 16,1-5.9-15; Sl 77(78); Mt 13,1-9; 
dia 25, 5ªf: S. Tiago (Maior): 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28; dia 26, 6ªf, 
S. Joaquim e Sta. Ana, Pais de Maria Santíssima: Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); Mt 
13,16-17; dia 27, sáb.: Ex 24,3-8; Sl 49(50); Mt 13,24-30; dia 28, Dom, 17º do 
TC-C: Gn 18,20-32; Sl 137(138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-13 (oração perseverante).

Lembretes:
- Seg.-feira, das 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada com as coord. 

Par. da Past. da Criança, no Centro Dioc. de Past.; 14h, reunião do Cons. de Presb.
- Sexta-feira, festa de S. Joaquim e Sta. Ana, dia dos avôs e das avós.
- Sáb., 1ª romaria da melhor idade no Santuário N. Sra. da Salete, Marcelino Ramos.
- Sáb. e dom., reunião da coord. Reg. da Past. da Juventude, no Centro Dioc. de Past.  
- Dom., festa do padroeiro e de S. Cristóvão na sede paroquial S. Tiago, Aratiba; 

festa de S. Cristóvão na sede paroquial S. Cristóvão de Erechim.

Oração do agricultor após a colheita
Senhor Deus, Criador de todas as coisas, vós não cessais de fazer com que se 
produza abundância de frutos com o orvalho do céu e a fertilidade da terra. Nós 
vos agradecemos pelos frutos colhidos e pelos dons recebidos de vossa bondade. 
Saibamos louvar, sem cessar, a vossa misericórdia e fazer bom uso dos bens 
temporais, tendo sempre em vista os bens eternos. E vos pedimos que, pelos 
frutos da terra, aprendamos a partilhar os dons com nossos irmãos e irmãs 
necessitados: os que têm fome cheguem a fartar-se e os pobres e necessitados 
deem glória ao vosso nome, por sermos filhos de um mesmo Pai, de cujas mãos 
procedem os bens para utilidade de todos. Por Cristo, nosso Senhor. (do Livro de 
Oração do Cristão Católico, Frei Alberto Bechhäuser, OFM, Vozes, 2004).
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Celebração da Palavra de Deus
17º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 28.7.2019

 - A confiança em Deus e a oração perseverante
  Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 36) Como é bom poder falar com Deus...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Assim como temos necessidade de falar com os outros, especialmente com os pais, 

precisamos falar com Deus através da oração pessoal, familiar e comunitária. E o 
Mestre da oração é o próprio Cristo, que a cultivou com muita frequência, suscitando 
nos seus discípulos o pedido para que os ensinasse a rezar. Com Ele, aqui estamos 
para nossa celebração dominical. 

 (...- Neste dom., festa de S. Cristóvão e comemorações pelo dia do agricultor e do 
motorista em diversas cdes. / quinta-f., aniversário de instalação da Dioc. de Erexim 
– 1971 / de sexta-f. a dom., 22º Cursilho masculino para jovens, em Marcelino 
Ramos; terceira etapa da Esc. de Lideranças da Past. da Juv. / - Sáb., aniversário de 
ord. Episc. de Dom José Gislon – 2012 ...).

Pedido de perdão
D. Criados à imagem e semelhança de Deus,  temos necessidade vital de nos 

relacionarmos com Ele e escutar sua voz que nos revela seu amor de pai e de mãe. 
Peçamos que nos perdoe porque nem sempre vivemos a oração verdadeira ou não a 
praticamos com sinceridade e gratuidade. 

L. Senhor, que nos revelais a necessidade e a força da oração, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que na oração do Pai nosso nos destes a síntese do Evangelho, tende piedade 

de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai que nos perdoa, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus Criador e Pai....
A. Amém.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, 

D. OREMOS. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso 
auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, 
para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 17º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 939-942)
Anim. Pela oração confiante e perseverante, manifestamos a Deus nossas necessidades, 

intercedemos pelos outros e percebemos o que Ele espera de nós. 

1ª Leitura: Gn 18,20-32
L. Leitura do Livro do Gênesis. 

Salmo: Sl 137(138)
S. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor!
A. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor!
S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,* porque ouvistes as palavras dos meus 

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

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

3. - Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres,* e de longe reconhece os orgulhosos. - 
Se no meio da desgraça eu caminhar,* vós me fazeis tornar à vida novamente.

4. - Quando os meus perseguidores me atacarem * e com ira investirem contra mim, 
- estendereis o vosso braço em meu auxílio * e havereis de me salvar com vossa 
destra.

5. - Completai em mim a obra começada;* ó Senhor, vossa bondade é para sempre! - 
Eu vos peço: não deixeis inacabada * esta obra que fizeram vossas mãos!

2ª Leitura: Cl 2,12-14

Evangelho: Lc 11,1-13
A. Aleluia...
L. Recebestes o Espírito de adoção; é por ele que clamamos: Abá, Pai! 
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade ___________________________
A liturgia deste domingo nos fala sobre a importância da oração. No Evangelho 

de hoje, Lucas inicia a narrativa informando que Jesus estava rezando. O modo de 
rezar de Jesus desperta o desejo dos discípulos em aprender mais sobre a oração e 
por isso perguntam: “Senhor, ensina-nos a rezar” e Jesus lhes ensina a bela oração 
do Pai-Nosso. É o próprio Cristo que nos convida a falar com o Deus-Pai de forma 
simples e coloquial, dando-lhe graças e apresentando nossas necessidades cotidianas, 
tanto materiais quanto espirituais.

Os Evangelhos nos falam, em diversas passagens, que Jesus rezava. A oração 
esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Jesus reza e ensina-
nos a rezar com persistência e muita confiança. Com Ele aprendemos a pedir o essencial: 
que o Pai seja reconhecido e amado por todos; que o Reino de justiça e amor se 
manifeste; que Deus-Pai nos dê o pão necessário e a vida plena; que nos perdoe como 
nós perdoamos; que não nos deixe cair na tentação de abandonar o caminho de Jesus. 

Jesus, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, nos orienta a dizermos poucas 
palavras e a vivermos intensamente o amor. Toda oração leva à ação. A melhor forma 
de rezar é fazer o bem, é viver o amor. É interessante notar que a oração do Pai-Nosso 
tem um caráter comunitário. Os pedidos são sempre pela humanidade inteira e não só 
por uma pessoa ou grupo. 

Com Jesus aprendemos a rezar na intimidade com o Pai, na comunhão com 
seu projeto de vida, no compromisso que leva a novas relações de partilha e perdão. 
Aprendemos a superar as tentações, na confiança e na certeza de sermos atendidos 
em nossas necessidades. As comunidades cristãs, unidas a Jesus Cristo pelo Batismo, 
procuravam seguir o exemplo do Mestre também na oração.

Muitas vezes, as nossas orações são tentativas de convencer a Deus a respeito 
das nossas necessidades. Gostaríamos que ele se adaptasse às nossas ideias, que 
corrigisse algumas “falhas” que a sua providência cometeu. Mas, com o passar do 
tempo, começamos a entender o seu amor por nós. A oração não modifica Deus, mas 
abre a nossa mente, muda o nosso coração. A oração não nos tira os problemas, mas 
nos torna fortes diante deles.

Recebemos de Jesus e dos Apóstolos a oração. A oração da Igreja alimentada 
pela Palavra de Deus e a celebração litúrgica nos ensinam a rezar. E a comunidade 
cristã é lugar ideal de oração, por isso nos reunimos para a celebração da Eucaristia, 
da palavra, para os sacramentos, terço, novenas e momentos de oração.

Que a oração seja sempre a nossa força e o alimento da nossa fé. Deus abençoe 
esta comunidade. 

                                                 Dom José Gislon
                                                                 Bispo Diocesano
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Profissão da fé     
(Sugere-se a fórmula da pagina 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)

Oração dos fiéis
D. Seguindo o ensinamento de Cristo de rezar sempre e com toda a confiança, 

apresentemos a Deus Pai nossas preces pedindo por nós e por nossos irmãos e irmãs. 
A. Ouvi-nos, ó Deus clementíssimo.
L. 1. Para que a ação evangelizadora da Igreja e suas atividades de promoção humana 

tenham sempre a força da oração de todos, peçamos, irmãos. 
2. Para vivermos intensamente a oração pessoal, familiar e comunitária, peçamos, 

irmãos. 
3. Para que todos os motoristas sejam realmente prudentes e obedeçam as leis de 

trânsito para não colocar em risco a própria vida e a dos outros, peçamos, irmãos.
4. Para que os agricultores sejam amparados por políticas que garantam seu trabalho 

na terra, peçamos, irmãos.
5. Para que o processo de preparação da Assembleia da Ação Evangelizadora de nossa 

Diocese, que celebra o aniversário de sua instalação quinta-feira, a renove na missão, 
peçamos, irmãos.

6. Para que o ministério de Dom José, de aniversário de ordenação episcopal sábado, 
tenha muitos frutos em nossa Diocese, peçamos, irmãos. 

7. ...
D. Concedei-nos, ó Deus, o dom da oração confiante e perseverante, a fim de conformar 

sempre mais nossa vida ao vosso projeto de amor. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim. Louvemos a deus pela vida dos agricultores e motoristas e o fruto de seu 

trabalho.
A. (Nº 210) 1. A mãe terra deu-nos flores...
D. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a esta 

celeblração de vossa Palavra. Fazei que esta celebração da fé, pela força da vossa 
graça, nos santifique na vida presente e nos conduza à eterna alegria. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
(ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar...)
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.
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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 caminho 
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! 

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! 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

mundo inteiro, com nosso Papa N., nosso Bispo N., 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! 
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de 
fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 

nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de 
nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles vivam 
para sempre na vossa glória.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
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 caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que 
tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim. A comunhão com o Senhor na oração se torna mais profunda na comunhão de 

seu Corpo, dado a nós como Pão da Vida. 
A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, a comunhão, nos 
D. OREMOS. Recebemos, ó Deus, o Pão da Vida na comunhão eucarística. 

Fazei que estse sagrado alimento nos traga a vossa salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 
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N. Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da Diocese, do mundo 
/ festa de S. Cristóvão e comemorações pelo dia do agricultor e do motorista em 
diversas cdes. / quinta-f., aniversário de instalação da Dioc. de Erexim – 1971 / de 
sexta-f. a dom., 22º Cursilho masculino para jovens, em Marcelino Ramos; terceira 
etapa da Esc. de Lideranças da Past. da Juv. / - Sáb., aniversário de ord. Episc. de 
Dom José Gislon – 2012 ...).

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Peçamos a Maria que nos ajude a levar para a vida o que celebramos, colocando 

em prática o ensinamento de Jesus sobre a oração.
A. (Nº 520) Ref. Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus,/ que um dia teu 

povo desperta e, na certa, vai ver a luz;/ que um dia teu povo se anima e caminha 
com teu Jesus.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que volte para nós seu olhar e nos dê a alegria, a saúde e a paz; acompanhe nosso 

trabalho, no campo e na cidade e nos abençoe Deus onipotente e eterno, Pai e Filho 
e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. Ouvi e praticai sempre a Palavra do Senhor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Leituras da Semana:
dia 29, 2ªf: Sta. Marta: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34); Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42; dia 30, 

3ªf, S. Pedro Crisólogo:  Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Sl 102(103); Mt 13,36-43;  dia 31, 
4ªf, Sto. Inácio de Loyola: Ex 34,29-35; Sl 98(99); Mt 13,44-46; dia 1º, 5ªf, Sto. 
Afonso Maria de Ligório: Ex 40,16-21.34-38; Sl 83(84); Mt 13,47-53; dia 02, 6ªf: 
Sto. Eusébio de Vercelli; S. Pedro Julião Eymard: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; 
Sl 80(81); Mt 13,54-58; dia 03, sáb.: Lv 25,1.8-17; Sl 66(67); Mt 14.1-12; dia 
04, dom., 18º do TC-C: Ecl 1,2:2,31-33; Sl 89(90); Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-221 
(tesouro terreno e perene)

Lembretes:
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, reunião dos agentes da Cáritas, no Centro Dioc. de Past.
- Quinta-feira, aniversário de instalação da Dioc. de Erexim (1971).
- De sexta-feira a domingo, 22º Cursilho masc. para jovens, no Sem. N. Sra. da Salette, 

Marcelino Ramos; terceira etapa da Esc. de Lideranças da Past. da Juv..
- Sábado, aniversário de ordenação episc. de Dom José Gislon (2012).
- Domingo, Mês voc. – Vocação ao ministério ordenado - Festa do padroeiro S. 

Caetano na sede par. de Severiano de Almeida.



O ato de se reunir é em si um sinal sacramental da presença do Senhor que prometeu 
estar com os seus quando se reúnem em seu nome (Mt 18,20). A comunidade reunida no 
amor de Cristo e na força do seu Espírito manifesta o mistério da Igreja, povo sacerdotal 
pelo batismo. Não se reúne por iniciativa própria, mas por uma convocação de Deus, que dá 
à reunião uma dimensão de gratuidade e de busca da sua vontade, para depois ser enviados 
em missão. A assembleia litúrgica dominical se constitui como um corpo e nela Cristo é a 
cabeça, de quem são sinal e sacramento os ministros da Igreja em virtude da sua ordenação 
(LG 28). Em nossas celebrações dominicais da Palavra não é o bispo ou presbíteros que 
exercem a função de representar a cabeça do corpo de Cristo. Fazem-no os leigos, homens e 
mulheres, que presidem a assembleia em caráter extraordinário, com certa estabilidade, para 
responder a uma necessidade vital da comunidade já que “é nestas celebrações que muitas 
comunidades encontram o alimento da sua vida cristã” (CNBB 43, n. 97).

A propósito de quem preside tais celebrações do documento da CNBB afirma: “Os 
diáconos são os primeiros encarregados de dirigir esta celebração. Entretanto, quando não 
houver diácono ou ministro instituído, todo o cristão leigo, homem ou mulher, por força 
do seu batismo e confirmação, assume legitimamente este serviço” (CNBB doc. 43, 100).

A presença do Cristo se torna ainda mais evidente mediante a Palavra proclamada 
na assembleia, “pois é ele quem fala quando se lêem, na Igreja, as Sagradas Escrituras” 
(SC 7). Mais do que exortar, ou dar lições catequéticas, ou sustentar discursos teológicos 
a Palavra na liturgia tem uma força e eficácia que vêm da presença real, atual e atuante de 
Cristo e de seu Espírito na assembleia. A celebração da Palavra é ação do Cristo e do seu 
Espírito que nos atinge e nos transforma. A Palavra suscita e aprofunda o conhecimento 
e a fé em Jesus Cristo, por isso da Palavra proclamada vão surgindo os cantos, os ritos, 
as orações que expressam nossa resposta e nossa adesão. A cada domingo reafirmamos 
nossa fé em Jesus e nossa participação no mistério da sua páscoa, animados pelo Espírito, 
conforme o batismo que recebemos. Na celebração da Palavra, sem excluir a dimensão 
de instrução, os critérios simbólicos e sacramentais devem prevalecer sobre os aspectos 
pedagógicos e catequéticos, os critérios litúrgicos sobre os critérios pastorais, o caráter 
doxológico, sobre o verbalismo e a doutrinação. Por isso recebe destaque na celebração 
dominical da palavra a oração da Igreja (preces dos fiéis, orações do início e do final), 
especialmente a ação de graças pela vida nova que brota da Ressurreição de Cristo e pelos 
sinais concretos da sua vitória em nós manifestada no dia a dia. É o próprio Cristo que se 
faz presente na voz da Igreja orante (cf. SC 7).

4. O ROTEIRO
Ter ritos para celebrar faz parte da estrutura humana e da cultura popular e é próprio 

de todas as religiões. Trata-se de uma maneira regular, habitual, costumeira de fazer as 
coisas... de um jeito de começar, desenvolver e terminar que é praticamente aquele de 
sempre... Essa regularidade dá à comunidade domínio e tranquilidade e a quem preside 
segurança e desenvoltura no desempenho de sua função. Não temos, um ritual oficial para 
as celebrações dominicais, no entanto, há critérios e uma lógica a ser observada. A CNBB, 
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no documento 52, Orientações para a celebração da palavra de Deus, apresenta oito roteiros 
(pp.45-52), demonstrando certa flexibilidade e liberdade na escolha dos textos e ações 
simbólicas e na organização do roteiro; ao mesmo tempo lembra os elementos básicos 
que deverão ser devidamente valorizados: Reunião em nome do Senhor; Proclamação e 
atualização da palavra; Ação de graças (+ rito de comunhão, cf. n. 89); Envio em missão 
(n. 54). Com base nestas orientações, foi elaborado um subsídio, o Dia do Senhor, que tem 
basicamente a seguinte proposta ritual: chegada, abertura, liturgia da Palavra, rito de ação 
de graças e rito final. - 30 -

Na chegada propõe-se o silêncio em função da oração pessoal, às vezes com auxílio 
de um refrão meditativo. Segue os ritos iniciais com o canto de abertura, procissão dos 
ministros e ministras, precedidos pelo incenso, a cruz, as velas e o livro da Palavra. Ao 
chegar no presbitério, faz-se o sinal-da-cruz, a acolhida e saudação; breves palavras 
sobre sentido da celebração e a recordação da vida; ato penitencial e a oração inicial. 
Na Liturgia da palavra adota-se as leituras conforme o lecionário dominical ABC e sua 
estrutura: leitura do Antigo Testamento, salmo de resposta, leitura do Novo Testamento, 
aclamação e proclamação do evangelho; partilha da palavra e preces. Para enfatizar o valor 
sacramental da Palavra valoriza-se a estante ou o ambão como lugar da proclamação, o 
livro ao invés de folheto, o incenso e as velas, o bom desempenho de leitores e salmistas, 
os gestos de adesão da assembleia, sobretudo depois do evangelho. Onde há o costume 
depois das preces procede-se à coleta (partilha de bens ou dinheiro pelas necessidades da 
comunidade). Em seguida, quem preside convida a assembleia a se aproximar do altar. 
Coloca-se sobre a mesa o pão consagrado. O(a) coordenador(a) recita uma oração de ação 
de graças ou canta uma louvação que se conclui com o Pai-nosso e sua doxologia: “pois 
vosso é o reino, o poder e a glória para sempre”. Segue a apresentação e distribuição da 
comunhão. Nos ritos finais alguém faz as comunicações, lembra o calendário da semana e 
a celebração se conclui com a bênção e a despedida..

As comunidades que conhecem e celebram com o Ofício Divino das Comunidades, 
consideram ganho poder celebrar o domingo usando o roteiro do ofício. A celebração 
tem a seguinte seqüência: abertura, recordação da vida, hino, salmos da manhã ou da 
tarde do domingo, leituras do domingo conforme o lecionário dominical ABC (incluindo 
as preces), rito de ação de graças (e comunhão), bênção e despedida. Seja qual for o 
roteiro adotado, é importante integrar de forma harmoniosa, movimento e descanso, gesto 
e palavra, canto e silêncio, gesto corporal e interioridade, atuação dos ministros/ ministras 
e participação da assembleia. O elemento central é a Palavra (proclamada e atualizada) e 
a resposta da assembleia em forma de oração (ação de graças e intercessão).

Sendo celebração dominical nunca deve faltar o louvor e a ação de graças. De fato, 
a eucaristia (ação de graças da Igreja por Cristo, com Cristo e em Cristo), não se esgota em 
uma única forma de celebração; ao contrário, “é nosso dever e nossa salvação, dar graças 
em todo o tempo” e toda oração cristã têm uma dimensão de ação de graças. No Brasil, 
graças a Reginaldo Veloso e a Geraldo Leite, temos uma coletânea de louvações, que 
traduziram em linguagem popular os prefácios da oração eucarística para diversos tempos 
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e festas litúrgicas. Cantadas como ação de graças na Celebração dominical da Palavra, 
estas louvações tornam acessíveis ao ‘povo simples’ a riqueza dos prefácios (primeira 
parte da oração eucarística) que concentra a ação de graças por um determinado aspecto 
da ação salvadora de Deus: no natal, a manifestação de Jesus em nossa humanidade; na 
páscoa, a sua ressurreição; em pentecostes, a vinda do Espírito Santo; no tempo comum, 
a páscoa do Senhor e nossa participação nela pelo batismo, etc. É muito comum nas 
comunidades integrar, no contexto da ação de graças, o rito de comunhão eucarística, 
fazendo da celebração dominical da Palavra uma espécie de ‘liturgia dos pré-santificados’, 
como na tradição Bizantina. E há comunidades que recuperam o antigo costume do ágape 
ou refeição fraterna, bendizendo a Deus e repartindo algum alimento em memória do 
Senhor Jesus.

CONCLUSÃO Sem ocultar o direito das comunidades celebrarem a Eucaristia no 
Dia do Senhor (cf. doc. 52, n. 40), há em muitas comunidades do Brasil, o esforço para 
fazer da reunião dominical ao redor da Palavra de Deus, verdadeiras ações litúrgicas, com 
boa atuação de ministras e ministro leigos, com a participação do povo. Recentemente ouvi 
dom Moacyr Grechi dizer a propósito das irmãs que visitam as longínquas comunidades 
ribeirinhas na região Norte do Brasil e celebram com elas a Palavra, que estas irmãs 
são uma espécie de oitavo sacramento da Igreja. Com isso alimentamos a esperança 
de um reconhecimento deste serviço como solução mais permanente “às milhares de 
comunidades com seus milhões de membros, que não têm oportunidade de participar da 
Eucaristia dominical”. Mas enquanto esta solução retarda, é importante qualificar ainda 
mais as equipes que assumem o ministério de ajudar as comunidades a viver “segundo 
o domingo” mediante a celebração dominical da Palavra. Que sejam verdadeiras ações 
litúrgicas, que alimentem a fé, a esperança e o amor do povo de Deus.

(Texto publicado na Revista de Liturgia nº 206, março-abril/2008, pp. 4-7)

MENSAGEM DA CNBB AO POVO BRASILEIRO 
“Eis que faço novas todas as coisas” (Ap 21,5)

Suplicando a assistência do Espírito 
Santo, na comunhão e na unidade, 
nós, Bispos do Brasil, reunidos na 57ª 
Assembleia Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil-CNBB, no Santuário 
Nacional, em Aparecida-SP, de 1 a 10 de 
maio de 2019, dirigimos nossa mensagem 
ao povo brasileiro, tomados pela ternura de 
pastores que amam e cuidam do rebanho. 

Desejamos que as alegrias pascais, vividas tão intensamente neste tempo, renovem, no 
coração e na mente de todos, a fé em Jesus Cristo Crucificado-Ressuscitado, razão de 
nossa esperança e certeza de nossa vitória sobre tudo que nos aflige.
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“Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,20)
Enche-nos de esperançosa alegria constatar o esforço de nossas comunidades 

e inúmeras pessoas de boa vontade em testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, 
comprometidas com a vivência do amor, a prática da justiça e o serviço aos que mais 
necessitam. São incontáveis os sinais do Reino de Deus entre nós a partir da ação 
solidária e fraterna, muitas vezes anônima, dos que consomem sua vida na transformação 
da sociedade e na construção da civilização do amor. Por essa razão, a esperança e a 
alegria, frutos da ressurreição de Cristo, hão de ser a identidade de todos os cristãos. 
Afinal, quando deixamos que o Senhor nos tire de nossa comodidade e mude a nossa vida, 
podemos cumprir o que ordena São Paulo: ‘Alegrai-vos sempre no Senhor! De novo o 
digo: alegrai-vos!’ (Fl 4,4) (cf. Papa Francisco, Exortação Apostólica Gaudete et Exultate, 
122).

“No mundo tereis aflições, mas tende coragem! Eu venci o mundo” (Jo 16,33).
Longe de nos alienar, a alegria e a esperança pascais abrem nossos olhos para 

enxergarmos, com o olhar do Ressuscitado, os sinais de morte que ameaçam os filhos e 
filhas de Deus, especialmente, os mais vulneráveis. Estas situações são um apelo a que 
não nos conformemos com este mundo, mas o transformemos (cf. Rm 12,2), empenhando 
nossas forças na superação do que se opõe ao Reino de justiça e de paz inaugurado por 
Jesus.

A crise ética, política, econômica e cultural tem se aprofundado cada vez mais 
no Brasil. A opção por um liberalismo exacerbado e perverso, que desidrata o Estado 
quase ao ponto de eliminá-lo, ignorando as políticas sociais de vital importância para a 
maioria da população, favorece o aumento das desigualdades e a concentração de renda 
em níveis intoleráveis, tornando os ricos mais ricos à custa dos pobres cada vez mais 
pobres, conforme já lembrava o Papa João Paulo II na Conferência de Puebla (1979). 
Nesse contexto e inspirados na Campanha da Fraternidade deste ano, urge reafirmar a 
necessidade de políticas públicas que assegurem a participação, a cidadania e o bem 
comum. Cuidado especial merece a educação, gravemente ameaçada com corte de verbas, 
retirada de disciplinas necessárias à formação humana e desconsideração da importância 
das pesquisas.

A corrupção, classificada pelo Papa Francisco como um “câncer social” 
profundamente radicada em inúmeras estruturas do país, é uma das causas da pobreza 
e da exclusão social na medida em que desvia recursos que poderiam se destinar ao 
investimento na educação, na saúde e na assistência social, caminho de superação da atual 
crise. A eficácia do combate à corrupção passa também por uma mudança de mentalidade 
que leve a pessoa compreender que seu valor não está no ter, mas no ser e que sua vida se 
mede não por sua capacidade de consumir, mas de partilhar.

O crescente desemprego, outra chaga social, ao ultrapassar o patamar de 13 milhões 
de brasileiros, somados aos 28 milhões de subutilizados, segundo dados do IBGE, mostra que 
as medidas tomadas para combatê-lo, até agora, foram ineficazes. Além disto, é necessário 
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preservar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O desenvolvimento que se busca 
tem, no trabalho digno, um caminho seguro desde que se respeite a primazia da pessoa 
sobre o mercado e do trabalho sobre o capital, como ensina a Doutrina Social da Igreja. 
Assim, “a dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam 
estruturar toda a política econômica, mas às vezes parecem somente apêndices adicionados 
de fora para completar um discurso político sem perspectivas nem programas de verdadeiro 
desenvolvimento integral” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 203).

A violência também atinge níveis insuportáveis. Aos nossos ouvidos de pastores 
chega o choro das mães que enterram seus filhos jovens assassinados, das famílias que 
perdem seus entes queridos e de todas as vítimas de um sistema que instrumentaliza 
e desumaniza as pessoas, dominadas pela indiferença. O feminicídio, o submundo 
das prisões e a criminalização daqueles que defendem os direitos humanos reclamam 
vigorosas ações em favor da vida e da dignidade humana. O verdadeiro discípulo de Jesus 
terá sempre no amor, no diálogo e na reconciliação a via eficaz para responder à violência 
e à falta de segurança, inspirado no mandamento “Não matarás” e não em projetos que 
flexibilizem a posse e o porte de armas.

Precisamos ser uma nação de irmãos e irmãs, eliminando qualquer tipo de 
discriminação, preconceito e ódio. Somos responsáveis uns pelos outros. Assim, quando 
os povos originários não são respeitados em seus direitos e costumes, neles o Cristo é 
desrespeitado: “Todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes mais pequeninos, 
foi a mim que o deixastes de fazer” (Mt 25,45). É grave a ameaça aos direitos dos povos 
indígenas assegurados na Constituição de 1988. O poder político e econômico não pode 
se sobrepor a esses direitos sob o risco de violação da Constituição.

A mercantilização das terras indígenas e quilombolas nasce do desejo desenfreado 
de quem ambiciona acumular riquezas. Nesse contexto, tanto as atividades mineradoras 
e madeireiras quanto o agronegócio precisam rever seus conceitos de progresso, 
crescimento e desenvolvimento. Uma economia que coloca o lucro acima da pessoa, que 
produz exclusão e desigualdade social, é uma economia que mata, como nos alerta o Papa 
Francisco (EG 53). São emblemático exemplo disso os crimes ocorridos em Mariana e 
Brumadinho com o rompimento das barragens de rejeitos de minérios.

As necessárias reformas política, tributária e da previdência só se legitimam se 
feitas em vista do bem comum e com participação popular de forma a atender, em primeiro 
lugar, os pobres, “juízes da vida democrática de uma nação” (Exigências éticas da ordem 
democrática, CNBB – n. 72). Nenhuma reforma será eticamente aceitável se lesar os 
mais pobres. Daí a importância de se constituírem em autênticas sentinelas do povo as 
Igrejas, os movimentos sociais, as organizações populares e demais instituições e grupos 
comprometidos com a defesa dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito. 
Instâncias que possibilitam o exercício da democracia participativa como os Conselhos 
paritários devem ser incentivadas e valorizadas e não extintas como estabelece o decreto 
9.759/2019.
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“Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua justiça” (Mt 6,33)
O Brasil que queremos emergirá do comprometimento de todos os brasileiros com 

os valores que têm o Evangelho como fonte da vida, da justiça e do amor. Queremos uma 
sociedade cujo desenvolvimento promova a democracia, preze conjuntamente a liberdade e 
a igualdade, respeite as diferenças, incentive a participação dos jovens, valorize os idosos, 
ame e sirva os pobres e excluídos, acolha os migrantes, promova e defenda a vida em todas 
as suas formas e expressões, incluído o respeito à natureza, na perspectiva de uma ecologia 
humana e integral.

As novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que 
aprovamos nesta 57ª Assembleia da CNBB, e o Sínodo para a Pan-Amazônia, a se 
realizar em Roma, em outubro deste ano, ajudem no compromisso que todos temos 
com a construção de uma sociedade desenvolvida, justa e fraterna. Lembramos que “o 
desenvolvimento tem necessidade de cristãos com os braços levantados para Deus em 
atitude de oração, cristãos movidos pela consciência de que o amor cheio de verdade 
– caritas in veritate -, do qual procede o desenvolvimento autêntico, não o produzimos 
nós, mas nos é dado” (Bento XVI, Caritas in veritate, 79). O caminho é longo e exigente, 
contudo, não nos esqueçamos de que “Deus nos dá a força de lutar e sofrer por amor do 
bem comum, porque Ele é o nosso Tudo, a nossa esperança maior” (Bento XVI, Caritas 
in veritate, 78).

A Virgem Maria, mãe do Ressuscitado, nos alcance a perseverança no caminho do 
amor, da justiça e da paz.

Aparecida-SP, 10 de maio de 2019.
Fonte: CNBB

Mensagem da CNBB por ocasião do 1º de maio:
Dia do Trabalhador e da Trabalhadora

“Do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz, tudo irá bem” (Sl 128,2)
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

– CNBB, através de sua Presidência, iluminada pela 
Palavra de Deus e a Doutrina Social da Igreja, se une 
aos trabalhadores e às trabalhadoras, da cidade e do 
campo, por ocasião do dia 1º de maio, manifestando-
lhes estima, solidariedade e gratidão.

O trabalho digno, para além de cumprir 
a necessária tarefa de prover as necessidades 

materiais, “constitui uma dimensão fundamental da existência do ser humano sobre a 
terra” (Laborem Exercens, 4) e de sua participação na obra do Criador. Urge assegurar 
o direito ao trabalho e reafirmar a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras, de modo 
a garantir seu justo sustento e de suas famílias, combatendo o desemprego, o trabalho 
escravo, a precarização das relações de trabalho e a perda de direitos trabalhistas, dentre 
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outros problemas que têm causado tanto sofrimento ao povo brasileiro. Para tanto, é 
indispensável a atuação dos Poderes Públicos, bem como a participação da sociedade 
civil: empresários, sindicatos, igrejas, trabalhadores e trabalhadoras. Neste esforço, como 
ensina o Papa Francisco, “é preciso reconhecer um grande mérito àqueles empresários 
que, apesar de tudo, não deixaram de se comprometer, de investir e arriscar para garantir 
o emprego” (Papa Francisco, 22 de setembro de 2013). Ao mesmo tempo, devemos 
reconhecer o valor dos sindicatos, expressão do perfil profético da sociedade (Papa 
Francisco, 28 de junho de 2017).

Reafirmamos o princípio orientador da Doutrina Social da Igreja sobre a primazia 
do trabalho e do bem comum sobre o lucro e o capital. Nos nossos dias, difunde-se o 
paradigma da utilidade econômica como princípio das relações sociais e, por isso, de 
trabalho, almejando a maior quantidade possível de lucro, imediatamente e a todo o custo, 
em detrimento da dignidade e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Manifestamos, de modo especial, a nossa preocupação com o grave problema 
do desemprego. A flexibilização de direitos dos trabalhadores, institucionalizada pela 
lei 13.467 de 2017, como solução para superar  a crise, mostrou-se ineficiente. Além de 
suscitar questionamentos éticos, o desemprego aumentou e já são mais de treze milhões 
de desempregados. O Estado não pode abrir mão do seu papel de mediador das relações 
trabalhistas, numa sociedade democrática.

A participação dos trabalhadores e dos sindicatos, na discussão da Previdência 
social, é fundamental para a preservação da dignidade dos trabalhadores e de sua 
justa e digna aposentadoria, especialmente dos que se encontram mais fragilizados na 
sociedade. Reconhecer a necessidade de avaliar o sistema não permite desistir da lógica da 
solidariedade e da proteção social através da capitalização, como propõe a PEC 06/2019. 
Também não é ético desconstitucionalizar regras da Previdência, inseridas na Constituição 
de 1988.

Nosso olhar volta-se também para os jovens. Segundo o Papa Francisco, o 
desemprego juvenil é a “primeira e mais grave” forma de exclusão e de marginalização 
dos jovens (Christus Vivit, 270). A impossibilidade de trabalho gera a perda do sentido da 
vida e, consequentemente, leva à pobreza e à marginalização.

Incentivamos os trabalhadores e trabalhadoras e as suas organizações a colaborarem 
ativamente na construção de uma economia justa e de uma sociedade democrática.

Trabalhadores e trabalhadoras, sobre cada um de vocês e de suas famílias, 
suplicamos as bênçãos de Deus, pela intercessão de São José Operário e Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil.

Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília, Presidente da CNBB
Dom Murilo S.R. Krieger, SCJ, Arcebispo de São Salvador, Vice-Presidente da CNBB
Dom Leonardo U. Steiner, OFM, Bispo Auxiliar de Brasília, Secretário-Geral da CNBB
Brasília-DF, 1º de maio de 2019
Fonte; CNBB
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Agricultores
e motoristas

É com o seu trabalho que 
a gente segue em frente


