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1º,  Dom:  Eclo 3,19-21.30-31; Sl 67(68); Hb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 (Lição de humildade).  22º DTC-C
 02,  2ªf:  1Ts 4,13-18; Sl 95(96); Lc 4,16-30;
 03,  3ªf:  1Ts 5,1-6.9-11; Sl 26(27); Lc 4,31-37;   São Gregório Magno
 04,   4ªf:  Cl 1,1-8; Sl 51(52); Lc 4,38-44;
 05, 5ªf:  Cl 1,9-14; Sl 97(98); Lc 5,1-11;
 06,  6ªf:   Cl 1,15-20; Sl 99(100); Lc 5,33-39;
 07,  sáb.:  Cl 1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,1-5;
 08,  dom.:  Sb 9,13-18; Sl 89(90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 (Condições para ser discípulo).    23º do TC-C
 09,  2ªf:  Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11;    S. Pedro Claver
10,  3ªf:  Cl 2,6-15; Sl 144(145); Lc 6,12-19; 
11,  4ªf:  Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-26; 
 12,  5ªf:  Cl 3,12-17; Sl 150,1-2.3-4.5-6(R/.6); Lc 2,27-38; 
 13,  6ªf:  1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15(16); Lc 6,39-42;       S. João Crisóstomo
 14,  sáb.:  Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17;                   Exaltação da Santa Cruz
 15,  dom.:  Ex 32,7-11.13-14; Sl 50(51); 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (Filho pródigo).        24º DTC-C
16,  2ªf:  1Tm 2,1-8; Sl 27(28); Lc 7,1-10;         S. Cornélio e S. Cipriano
17,  3ªf:  1Tm 3,1-13; Sl 100(101); Lc 7,11-17;              S. Roberto Belarmino
18,  4ªf:  1Tm 3,14-16; Sl 110(111); Lc 7,31-35; 
19,  5ªf:  1Tm 4,12-16; Sl 110(111); Lc 7,36-50;                  S. Januário 
 20,  6ªf:  1Tm 6,2c,12; Sl 48(49); Lc 8,1-3;  Ss. André Kim Taegon, Paulo Chong Hasang e Comps. Mts
21,  sáb.:  Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19); Mt 9,9-13; S. Mateus
22,  dom.:  Am 8,4-7; Sl 112(113); 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (Parábola do administrador).     25º DTC-C
23,  2ªf:  Esd 1,1-6; Sl 125(126); Lc 8,16-18;              S. Pio de Pietrelcina
24,  3ªf:  Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl 121(122); Lc 8,19-21; 
25,  4ªf:  Esd 9,5-9; Cânt.: Tb 13,2.3-4.5.8 (R/.2a); Lc 9,1-6; 
26,  5ªf:  Ag 1,1-8; Sl 149,1-2.3-4.5-6ª.9b(R/.4ª); Lc 9,7-9;  Ss. Cosme e Damião; S. Paulo VI
27,  6ªf:  Ag 1,15b-2,9; Sl 42(43); Lc 9,18-22; S. Vicente de Paulo
 28,  sáb.:  Zc 2,5-9.14-15a; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13 (R/.10d); Lc 9,43b-45;        S. Venceslau, S. Lourenço Ruiz e Comps.
29,  Dom: Am 6,1a.4-7; Sl 145(146); 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 (Parábola do rico e Lázaro). 26º DTC-C
30,  2ªf:  Zc 8,1-8; Sl 101(102); Lc 9,46-50;         S. Jerônimo

Outubro
 1º,  3ªf:  Zc 8,20-23; Sl 86(87); Lc 9,51-56;          Sta. Teresinha do Menino
 02,    4ªf,  Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.10;
 03,  5ªf:  Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sl 18(19); Lc 10,1-12;  Bvs André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Comps.
 04, 6ªf:  Br 1,15-22; Sl 78(79); Lc 10,13-16;                S. Francisco de Assis
 05,  sáb.:  Br 4,5-12.27-29; Sl 68(69); Lc 10,17-24;     S. Benedito, o Negro
 06,  dom.:  Hab 1,2-3;2,2-4; Sl 94(95); 2 Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 (Fé humilde)  27º DC-C
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Igreja no Brasil celebra o Mês da Bíblia 2019 
com o estudo da Primeira Carta de João

O mês de setembro se tornou 
referência para o estudo e a contem-
plação da Palavra de Deus, tornan-
do-se em todo o Brasil, desde 1971, 
o Mês da Bíblia. Desde o Concílio 
Vaticano II, convocado em dezem-
bro de 1961, pelo papa João XXIII, 
a Bíblia ocupou espaço privilegiado 

na família, nos círculos bíblicos, na catequese, nos grupos de reflexão, nas co-
munidades eclesiais.

 Este ano, 2019, será o 48º em que a Igreja no Brasil comemora o Mês da 
Bíblia. Neste sentido, a Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíbli-
co-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dando 
continuidade ao ciclo do tema “Para que n’Ele nossos povos tenham vida” 
propôs para o Mês da Bíblia o estudo da Primeira Carta de João, com destaque 
para o lema “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” (1Jo 4,19). 

Dom Peruzzo, presidente da Comissão ressalta que o texto-base não se 
trata de um livro para especialistas, tampouco para quem desconhece a Pri-
meira Carta de João. “Certamente servirá de aprofundamento para agentes de 
pastoral, para animadores de comunidades, para catequistas (…)”, afirmou o 
bispo.

Ele garante também que a boa didática e a sensibilidade pedagógica pre-
sentes nas páginas escritas pelo autor, o professor Cláudio Malzoni, de Recife, 
ensejarão grande apreço por este escrito do Novo Testamento.  “Que o estudo 
da Primeira Carta de João mova-nos e comova-nos a diálogos fraternos e a con-
vivências pacificadoras, amando-nos uns aos outros”, exorta o bispo.

No texto-base, lançado pela Editora CNBB, logo em suas primeiras pá-
ginas são dadas algumas orientações básicas sobre a Primeira Carta de João, 
importantes para situá-la em seu contexto histórico, literário e teológico. À 
medida que o leitor avança poderá encontrar informações básicas referentes ao 
gênero literário, ao autor e aos interlocutores, aos temas teológicos principais, 
à época e ao lugar de composição da Carta. Nos capítulos seguintes, o autor 
busca fazer uma exposição passo a passo.
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Liturgia da Palavra 
(A Bíblia na celebração litúrgica)
PAPA FRANCISCO, nas audiências gerais de 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 

2018, na Praça São Pedro, Vaticano
Dia 31 de janeiro de 2018
Bom dia, estimados irmãos e irmãs!
Hoje damos continuidade às catequeses sobre a Santa Missa. Depois de termos 

refletido sobre os ritos de introdução, consideremos agora a Liturgia da Palavra, que é 
uma parte constitutiva porque nos reunimos precisamente para ouvir aquilo que Deus 
fez e ainda tenciona realizar por nós. É uma experiência que acontece “diretamente” e 
não por ter ouvido falar, pois «quando na Igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio 
Deus que fala ao seu povo; e Cristo, presente na palavra, anuncia o Evangelho» (Or-
denamento Geral do Missal Romano, 29; cf. Const. Sacrosanctum concilium, 7; 33). 
E quantas vezes, enquanto se lê a Palavra de Deus, se comenta: “Olha aquele..., olha 
aquela... olha o chapéu que ela tem: é ridículo...”. E começa-se a fazer comentários. 
Não é verdade? Devem-se fazer comentários durante a leitura da Palavra de Deus? 
[respondem: “não!”]. Não, porque se tu tagarelas com as pessoas não ouves a Palavra 
de Deus. Quando se lê a Palavra de Deus na Bíblia — a primeira Leitura, a segunda, o 
Salmo responsorial e o Evangelho — devemos ouvir, abrir o coração, pois é o próprio 
Deus que nos fala, e não podemos pensar noutras coisas nem falar de outros assuntos. 
Entendestes?... Explicar-vos-ei o que acontece nesta Liturgia da Palavra.

As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito, para se tornar Palavra viva, pro-
nunciada por Deus. É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala e nos interpela, 
a nós que ouvimos com fé. O Espírito «que falou por meio dos profetas» (Credo), 
inspirando os autores sagrados, faz com que «a Palavra de Deus atue realmente nos 
corações aquilo que faz ressoar aos ouvidos» (Lecionário, Introd., 9). Mas para ouvir 
a palavra de Deus é necessário ter também o coração aberto para receber a palavra no 
coração. Deus fala e nós prestamos-lhe ouvidos, para depois pôr em prática quanto 
ouvimos. É muito importante ouvir. Às vezes, talvez, não entendemos bem porque 
algumas leituras são um pouco difíceis. Mas Deus fala-nos igualmente de outro modo. 
[É preciso estar] em silêncio e ouvir a Palavra de Deus. Não vos esqueçais disto. Na 
Missa, quando começam as leituras, ouçamos a Palavra de Deus.

Temos necessidade de o ouvir! Com efeito, é uma questão de vida, como bem 
lembra a expressão incisiva de que «não só de pão vive o homem, mas de toda a 
palavra que sai da boca de Deus» (Mt 4, 4). A vida que nos dá a Palavra de Deus. 
Neste sentido, falamos da Liturgia da Palavra como da “mesa” que o Senhor prepara 
para alimentar a nossa vida espiritual. A da liturgia é uma mesa abundante, que haure 
amplamente dos tesouros da Bíblia (cf. SC, 51), tanto do Antigo como do Novo Tes-
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Celebração da Palavra de Deus
22º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 1º/9/2019

 - Servir com humildade e dedicação, sem esperar recompensa 
 - Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João) – 
“Nós amamos porque Deus primeiro nos amou”
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

(Nota: Na procissão de entrada, destacar o Livro da Palavra de Deus...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 48) Ref. Venham todos! É o Pai quem ......
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infini-
to de Deus 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. Somos todos convidados para a festa da Eucaristia somente pela misericórdia e 

bondade de Deus que primeiro nos amou. Nela, Cristo nos propõe a vida na hu-
mildade e no acolhimento a todas as pessoas, sobretudo as que são relegadas pela 
sociedade do consumo, às quais devemos servir com prioridade. À luz da Palavra 
de Deus na Bíblia Sagrada, cujo mês estamos iniciando, poderemos promover a 
comunhão fraterna e a paz. 

(... Dia de oração pelas vocações e da partilha / Início do mês da Bíblia – “Para que 
n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João) – Nós amamos porque Deus 
primeiro nos amou” / 5º Dia de Oração pelo cuidado da Criação / Sexta-feira e 
sábado, 14ª Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora / sábado, dia da Pátria 
/ ...) 

Ato penitencial
D. Ao celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos 

convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova, na humildade, na 
gratuidade, sem a busca de honrarias ou a espera de retribuição (pausa).  

L. Senhor, que vos colocastes entre nós como quem serve, tente piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que louvastes o Pai por revelar seus mistérios aos pequeninos, tende pie-

dade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que sois manso e humilde de coração, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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D. Deus de ternura e bondade...
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. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos cora-
ções o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimen-
tar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 958-960).
Anim.: A Palavra de Deus, cujo mês iniciamos, nos ensina a viver com modéstia 

e humildade, amando a todos, especialmente os que nada possuem, porque Deus 
primeiro nos amou.  

1ª Leitura: Eclo 3,19-21.30-31
L. Leitura do Livro do Eclesiástico. 
Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um ho-

mem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, 
e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, 
mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Se-
nhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe 
remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. 
O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento 
deseja a sabedoria. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
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Salmo: Sl 67(68)
S. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre.
A. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre.
S.1. - Os justos se alegram na presença do Senhor,* rejubilam satisfeitos e exultam 

de alegria! - Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome!* O seu 
nome é Senhor: exultai diante dele. 

2. - Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor:* é assim o nosso Deus em sua santa 
habitação. - É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados,* quem liberta 
os prisioneiros e os sacia com fartura. 

3. - Derramastes lá do alto uma chuva generosa,* e vossa terra, vossa herança, já 
cansada, renovastes; - e ali vosso rebanho encontrou sua morada;* com carinho 
preparastes essa terra para o pobre. 

2ª Leitura: Hb 12,18-19.22-24a
L. Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável: “fogo ardente e es-

curidão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa”, que os ouvintes 
suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da ci-
dade do Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de milhões de anjos; 
da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus; de Deus, 
o Juiz de todos; dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição; de Jesus, 
mediador da nova aliança. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 14,1.7-14
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
S. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de manso e humilde co-

ração!
A. Aleluia...

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
Estamos iniciando um novo mês: setembro, mês da Bíblia, que nos traz como 

motivação - “Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Nós amamos porque Deus 
primeiro nos amou” segundo a primeira carta de João. No Evangelho de hoje Jesus 
nos ensina o serviço na humildade e a amar sem esperar nada em troca. A humildade 
é da essência do ser cristão. Constatamos uma carência de humildade no mundo, na 
Igreja, em nós mesmos, embora tenhamos como inspiração e modelo o Papa Fran-
cisco, alguém extremamente humilde.
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A humildade não é sinônimo de fraqueza, como muitos podem imaginar, mas 
de grandeza. Quando vemos uma pessoa muito arrogante e prepotente, logo pode-
mos imagina que deve ser uma pessoa muito ignorante e vazia.

A natureza humana oferece duas faces. Podemos comparar com uma moeda. 
Tem o verso e o reverso. Mas é sempre uma e a mesma moeda. As leituras bíblicas 
nos dizem o que nós somos. A sabedoria do Eclesiástico ensina: o homem, obra 
prima de Deus, traz a face de Deus. É honesto, humilde, bondoso. O reverso da 
imagem é: orgulho, vaidade. É quando as pessoas estão sempre em busca de honra, 
a qualquer custo. Querem estar sempre em primeiro lugar e acima de todos.

Na casa do Pai há lugar para todos. Não pode haver exclusões, pois todos são 
irmãos. Aí é lugar de fraternidade e não espaço para honrarias. O Evangelho de hoje 
nos ensina que o mais importante é estar na festa, não interessa o lugar. É assim 
que devemos proceder: sentirmo-nos família, alegrando-nos como irmãos na mesma 
festa, e não brigando em busca de lugares de honra.

Jesus ensina a virtude da humildade. A palavra “humildade” vem de “hú-
mus” que significa “terra”, isto é, ser humilde é ser aquilo que a gente é, nem mais, 
nem menos. Somos “terra”, “argila” modelada por Deus, criados à sua imagem e 
semelhança. A criatura humana só é humilde, quando reconhece seus limites, sua 
dependência de Deus como criatura. A criatura humana só é humilde, quando serve 
gratuitamente ao próximo.

Neste mês da Bíblia queremos lembrar: é importante ter uma Bíblia em casa, 
mais importante de ter é ler a Palavra de Deus e mais importante e fundamental é 
colocar em prática as grandes lições que o Livro Sagrado nos traz. Procuremos força 
e luz na Palavra de Deus, ela é luz para o nosso peregrinar.

Peçamos a intercessão da Mãe Aparecida e rezemos pela nossa Pátria Brasil 
para que sejam percorridos os caminhos da justiça e da paz. Rezemos também pela 
Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora para que seja um momento forte de 
comunhão e bênção para nossa Diocese. Que Deus abençoe você, sua família e sua 
comunidade.  

                   Dom José Gislon
    Administrador Apostólico da Diocese de Erexim

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

Oração dos fiéis
D. Lembrados de que Deus acolhe quem é humilde, ama a todos e confia unicamen-

te n’Ele, apresentemos-Lhe nossos pedidos.
A. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos!
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1. Para que a Igreja proclame a vossa Palavra com a força do serviço humilde e da 
doação sem medida a todos, especialmente aos mais pobres, nós vos pedimos: 

2. Para que este dia de oração pelo cuidado com a Criação nos ajude a assumir ati-
tudes permanentes em favor do meio ambiente, nós vos pedimos:

3. Para que a Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora, sexta-feira e sábado, 
encaminhe projetos comuns que respondam aos desafios da realidade atual, nós 
vos pedimos:

4. Para que o Mês da Bíblia nos ajude a conhecer mais e viver melhor a vossa Pala-
vra, nós vos pedimos:

5. Para que nossa Pátria, com os vossos ensinamentos, cresça na honestidade, na 
justiça social, na correta administração dos bens em benefício de todos, nós vos 
pedimos:

6. ...
D. Na prece comum ao Senhor da Messe, no primeiro domingo de cada mês, reze-

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

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

3. RITO DE OFERTA
Anim.: O pouco que temos, se oferecido a Deus com amor e generosidade, é sufi-

ciente para Ele multiplicá-lo em muitos dons. 
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com amor sem medida...
D. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da sal-

vação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizes-

tes todas as coisas, nos criastes à vossa imagem e semelhança e nos confiastes toda 
a criação. Mesmo perdendo vossa amizade pelo nosso pecado, viestes ao nosso 
encontro com amor e bondade.
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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. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito 

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

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

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

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

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

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

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

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

tes como o Senhor Jesus nos ensinou:
A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é o verdadeiro Pão da Vida. Quem dele se alimenta possui 

a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Convidados a participar do banquete eucarístico, devemos imitar Cristo, 

vivendo de forma simples, servindo a todos, na verdadeira caridade, sem esperar 
nada em troca.

A. (Nº 294) 1. Sempre há mais um lugar na mesa/ pra quem ...
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D. OREMOS. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó 
Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve 
a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dio-
cese na espera do novo bispo e do mundo, Assembleia Diocesana, Oração pelo 
cuidado da Criação – doentes, falecidos, catequistas, leigos e leigas.... mês da 
Bíblia, semana da Pátria)

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Com modéstia e simplicidade, nos habilitamos para o banquete do Reino 

eterno, que Cristo, Senhor do Reino, nos promete.  
A. (nº 491) Ref. Vem! Vamos juntos caminhar, / pois, sozinho, ninguém pode 

chegar lá, /:porque Deus nos escolheu, Cristo nos chamou,/ o Espírito de 
amor nos enviou!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os ossos dias e nos conceda 

as suas bênçãos.
A. Amém.
D. Sempre nos liberte de todos os perigos e confirme os nossos corações em seu amor.
A. Amém.
D. E assim, com o coração cheio de esperança, fé e caridade, possamos viver prati-

cando o bem e chegar felizes à vida eterna.
A. Amém.
D. Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Quarta e quinta-feira, reunião das coordenações diocesanas da Animação Bíblico-

-catequética, em Porto Alegre.
- Sexta-feira e sábado, 14ª Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora, no Se-

minário de Fátima.
- Sábado, Dia da Pátria.
- Sábado e domingo, reunião da coordenação e assessoria nacional da Pastoral da 

Juventude, no Centro Diocesano.
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Leituras da Semana:
Dia 02, 2ªf: 1Ts 4,13-18; Sl 95(96); Lc 4,16-30; Dia 03, 3ªf, São Gregório Mag-

no: 1Ts 5,1-6.9-11; Sl 26(27); Lc 4,31-37; Dia 04, 4ªf: Cl 1,1-8; Sl 51(52); Lc 
4,38-44; Dia 05, 5ªf: Cl 1,9-14; Sl 97(98); Lc 5,1-11; Dia 06, 6ªf:  Cl 1,15-20; Sl 
99(100); Lc 5,33-39; Dia 07, sáb.: Cl 1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,1-5; dia 08, dom., 
23º do TC-C: Sb 9,13-18; Sl 89(90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 (Condições 
para ser discípulo).

Mês da Bíblia 2019 - O tema é “Para que n’Ele nossos povos tenham 
vida – primeira Carta de João”. Trata-se do quarto e último ano do ciclo do tema 
“Para que n’Ele nossos povos tenham vida”. No primeiro ano, 2016, refl etiu-se 
sobre a Profecia de Miqueias. No segundo, 2017, Primeira Carta aos Tessaloni-
censes. Em 2018, terceiro ano, Livro da Sabedoria. Neste quarto ano, 2019, é a 
vez da Primeira Carta de João. 

O lema do mês da Bíblia 2019 é: “Nós amamos porque Deus primeiro nos 
amou” (IJo, 4,19). O verbo amar é a palavra-chave da Primeira Carta de João. O 
lema recorda que o amor provém de Deus e chega a todas as criaturas. O amor é 
convite que pede uma resposta, que é amar. Assim, a resposta ao amor de Deus 
é o amor aos irmãos. 

O Mês da Bíblia é um traço bem característico da ação evangelizadora da 
Igreja no Brasil. A cada ano, um dos livros da Sagrada Escritura é lido, estudado, 
rezado. É para que a Palavra seja conhecida, para que Deus seja amado, é para 
que o Senhor Jesus seja ouvido que se consolidou no Brasil o mês particular-
mente dedicado à Bíblia. (Subsídio da CNBB para o mês da Bíblia, p. 7 e 5)

Oração antes de ler a Bíblia 
Senhor, nossas palavras são demasiado pobres para agradecer-te o 

maravilhoso dom de tua Palavra-escrita que, ultrapassando os limites do 
tempo, continua a falar-nos da fé, que dá sentido a vida, da alegria, que abre 
os corações, do amor que nos faz irmãos. Concede-nos, Senhor, grande amor 
pela Bíblia. Queremos aproximar-nos dela com fé para encontrar em suas 
páginas sagradas a resposta para os nossos problemas, o amor que une a 
família, a paz que o mundo precisa, o caminho da justiça. Ensina-nos, Senhor, 
a ler a Bíblia com respeito, humildade e fé. Queremos colocá-la em nossas 
casas para que seja Luz que ilumina, Palavra que acalma, Presença viva de 
amor! Dá-nos a todos, ó Pai, a disposição permanente de aproximar-se da 
Bíblia para encontrar nela o Caminho, a Verdade e a Vida. Amém.
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Celebração da Palavra de Deus
23º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 08.9.2019

 - Renúncia e desapego Condições, para o seguimento de Cristo com perseverança total 
 - Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João) –
   “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” 
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 482) 1. Me chamaste para caminhar na ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos enriquece de toda alegria e paz 
em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Pelos ensinamentos que nos vêm da Bíblia, em cujo mês estamos e que nos ofe-

rece a verdadeira sabedoria, a do Espírito Santo, podemos conhecer os desígnios 
de Deus e colocar-nos seguimento de Cristo numa decisão radical e para sempre. 

(... Mês da Bíblia - “Para que n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João) 
– Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” / Início do ministério episcopal 
de Dom José em Caxias do Sul, nos 85 anos de criação daquela Diocese, neste 
domingo / Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, terça-feira / 32ª Romaria de N. 
Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, Erechim, sábado próximo/ ...).

Ato penitencial
D. Os modernos recursos de comunicação nos dão sempre novas possibilidades de 

ampliar nossos conhecimentos. Mas corremos o risco de não buscar a sabedoria 
de Deus que nos vem de sua Palavra. Como seria bom se recorrêssemos à Bíblia 
como usamos o celular. Peçamos-lhe perdão por nem sempre buscamos sua luz 
para orientar nossa vida por Ele e para Ele.

L. Senhor, que nos pedis desapego total para vos seguir, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos indicais a cruz como condição para o vosso seguimento, tende 

piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.  
L. Senhor, que caminhais à nossa frente na fidelidade ao Pai e na doação aos irmãos, 

tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus onipotente e bondoso....
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na ...
D. OREMOS. Ó Deus, pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como 

filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a 
herança eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 961-963).
Anim.: A Palavra Deus nos ajuda a descobrir e assumir sem reservas o caminho de 

Deus, renunciando a tudo mais, com radicalidade e fidelidade.  

1ª Leitura: Sb 9,13-18

Salmo: Sl 89(90) 
S. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. 
A. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. 
S.1. - Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,* quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de 

Adão!” - Pois mil anos para vós são como ontem,* qual vigília de uma noite que 
passou.

2. - Eles passam como o sono da manhã,* são iguais à erva verde pelos campos: - De 
manhã ela floresce vicejante,* mas à tarde é cortada e logo seca.

3. - Ensinai-nos a contar os nossos dias,* e dai ao nosso coração sabedoria! - Senhor, 
voltai-vos! Até quando tardareis?* Tende piedade e compaixão de vossos servos!

4. Saciai-nos de manhã com vosso amor,* e exultaremos de alegria todo o dia! Que 
a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza!* Tornai fe-
cundo, ó Senhor, o nosso trabalho.

2ª Leitura: Fm 9b-10.12-17
L. Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon.
Caríssimo: Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Je-

sus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, 
Onésimo. Eu o estou mandando de volta a ti. Ele é como se fosse o meu próprio 
coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cui-
dar de mim nesta prisão, que eu devo ao evangelho. Mas, eu não quis fazer nada 
sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se 
ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para 
sempre, já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão queri-
do, muitíssimo querido para mim quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa 
humana quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comi-
go, recebe-o como se fosse a mim mesmo. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
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Evangelho: Lc 14,25-33
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
S. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e manda-

mentos!
A. Aleluia... 

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
O mês de setembro é muito importante para as nossas comunidades. É conhe-

cido como o mês da Bíblia, a Palavra de Deus que ilumina nosso agir, que dá sen-
tido ao nosso viver. É na Palavra de Deus que encontramos o caminho para viver o 
amor em sua total profundidade. No Brasil, mais de 70% das comunidades não tem 
a oportunidade de celebrar a Eucaristia todos os domingos. Mas a maioria delas se 
reúne em torno da Palavra de Deus que fortalece a fé, fortalece a vida comunitária e 
orienta no caminho do bem. 

Neste final de semana, a liturgia traz para a nossa reflexão o tema do segui-
mento a Jesus e de seus desafios. O Evangelho nos fala de desapego, mas o desapego 
evangélico é mais do que o desapego material. É o desapego do orgulho, da com-
petição, da inveja, é o desapego de tudo o que nos impede de chegar ao íntimo de 
nosso ser e do que dá sentido e razão de viver: amar e ser amado.

A escolha de pôr-se a caminho com Jesus implica ser realista como um arqui-
teto que planeja sua obra e também prudente e corajoso. O Mestre não quer enganar 
nem iludir os que o seguem. Quando apresenta os requisitos da vocação cristã, Jesus 
fala abertamente: ser seu discípulo é coisa séria.

Jesus pediu e continua pedindo a seus discípulos para que procurem desape-
gar-se de muitas coisas. O desapego é posto como condição primeira e necessária 
para entendermos a mensagem do Evangelho. Para seguir Jesus, precisamos ir além 
dos vínculos familiares, sem desprezá-los. É da condição humana, preocupar-se e 
apegar-se. Por isso, facilmente perdemos a paz interior e a alegria de viver. Jesus 
vem dizer que a vida é o bem maior que temos.

O discípulo deve ser uma pessoa livre e desapegada, isso revela que a vida cris-
tã, com tudo o que comporta, não é um caminho fácil. Num momento de entusiasmo, 
muitos assumem o propósito de seguir Jesus como bons cristãos, mas depois, no dia-
-a-dia, quando começam a surgir dificuldades e sofrimentos, abandonam tudo.

Todos somos chamados a seguir Jesus, embora haja formas diferentes. Alguns 
deixam os familiares, amigos e até a sua cidade, a sua pátria para se dedicarem 
exclusivamente ao serviço missionário organizado pela Igreja. Outros ficam onde 
estão, no meio da família, no mundo do trabalho, da política. Mas as exigências de 
Jesus são para todos. O modo de viver pode ser diferente, mas o amor e a dedicação 
são iguais.
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Que o Bom Deus fortaleça nossa caminhada na fé e não nos deixe desanimar 
frente às dificuldades. Peço também orações desta comunidade para a nova missão 
que estou assumindo na Diocese de Caxias do Sul. Um grande abraço a todos! 

                                                      Dom José Gislon
    Administrador Apostólico da Diocese de Erexim

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula da página 14 do livro ao redor da mesa, da Diocese de Erexim)
D. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,

Oração dos fiéis
D. A Deus que primeiro nos amou, apresentemos nossas preces, para que, com a luz 

de sua sabedoria, possamos cumprir a missão que nos confia. 
A. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja, continuamente renovada por vossa Palavra, ajude a todas as 

pessoas a descobrirem vossa sabedoria para construírem a paz, nós vos pedimos:
2. Para nunca voltarmos atrás na decisão consciente de seguirmos Cristo na comu-

nidade de seus discípulos missionários, nós vos pedimos:
3. Para que os doentes e os que passam por dificuldade maior encontrem conforto na 

cruz de Cristo e tenham a solidariedade de todos, nós vos pedimos:
4. Para que nossa Diocese possa concretizar os encaminhamentos de sua Assem-

bleia nesses dias, nós vos pedimos: 
5. Para que Dom José, que inicia neste domingo seu ministério episcopal na Diocese 

de Caxias do Sul, tenha sempre vossa graça e a participação ativa de todos em sua 
nova missão, nós vos pedimos: 

6. Para promovermos a cultura da vida, na qual este dom sagrado que nos concedeis 
seja sempre preservado, nós vos pedimos:

7. ...
D. Concedei-nos, ó Deus de misericórdia, a luz da vossa sabedoria para conhecer 

vossos desígnios e realizá-los com generosidade e perseverança. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferenda, apresentemos a Deus a renúncia e a generosidade dos 

que seguem a Cristo com fidelidade. 
A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais vida...
D. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta ofe-

renda render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa participação na 
Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

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

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor. (pode ser cantado.... Nº 
350-Ref.)

D. Vós nos concedeis bendizer-vos, mesmo que não preciseis de louvores. Mas, se 
nada acrescentam à vossa grandeza, por eles manifestamos nossa gratidão filial e 
nosso desejo de sermos fiéis à vossa Palavra Salvadora.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Caminhando na esperança em vossa Igreja, vos louvamos pelo nosso Papa N. e 

por nosso Administrador Apostólico José., por nosso(s) padre(s) e por todos os mi-
nistros de nossas comunidades. Concedei-lhes sempre vossa graça em sua missão.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Somos gratos a Vós porque nos dais a Virgem Maria e os santos e santas como 

nossos intercessores e modelos de fidelidade ao vosso amor. 
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos pelos membros de nossa comunidade já falecidos, 

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

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

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca no altar...) Com a luz e a força 

do Espírito Santo, rezemos como Jesus nos ensinou – Pai nosso...
D. Cristo nos garantiu que Ele é o Pão descido do Céu e quem dele se alimenta tem 

a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Para segui-lo no exigente caminho do desprendimento e da renúncia, Cristo 

nos oferece a Palavra da verdade e o Pão da Vida.     
A. (Nº 293) 1. À beira do lago dos teus afazeres,/ eu abro...
D. OREMOS. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da 

vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, 
viver com ele para sempre. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 
Senhora por necessidades específi cas da comunidade local, da Paróquia, da Dio-
cese na espera do novo bispo e do mundo,- doentes, falecidos, catequistas, leigos 
e leigas.... mês da Bíblia, Início do ministério episcopal de Dom José em Caxias 
do Sul, nos 85 anos de criação daquela Diocese, neste domingo / Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio, terça-feira / 32ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado 
Paca, Erechim, sábado próximo/ ......)

4. RITOS FINAIS
(Avisos - Compromisso)
Anim.: Pela Bíblia, em destaque neste mês, entenderemos melhor o caminho que 

Cristo nos convida a percorrer com perseverança e fi delidade. 
A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, Jesus, vou te seguir, pois sem ti não sei aonde 

ir.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos guie com sua Palavra, para viverdes em seu amor e perseverardes em 

seu caminho. E que nos abençoe o Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Deus vos sustente na fi delidade à sua Palavra; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe.  
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Terça-feira - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – 19hh30, reunião da Área 

Pastoral de Erechim, no Seminário, com leigos.
- Sábado, 32ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, Erechim.

Leituras da Semana:
dia 09, 2ªf, S. Pedro Claver: Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11; dia 10, 3ªf: Cl 2,6-

15; Sl 144(145); Lc 6,12-19; dia 11, 4ªf: Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-26; 
dia 12, 5ªf: Cl 3,12-17; Sl 150,1-2.3-4.5-6(R/.6); Lc 2,27-38; dia 13, 6ªf, S. João 
Crisóstomo: 1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15(16); Lc 6,39-42; dia 14, sáb.,Exaltação da 
Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17; dia 15, dom., 24º do 
TC-C: Ex 32,7-11.13-14; Sl 50(51); 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (Filho pródigo).

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

Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251 (Centro de Administração e Pastoral): 
Bíblias, Documentos da Igreja, livros de formação, objetos religiosos diversos, 

assinatura de livretos mensais de missa e outros.
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Celebração da Palavra de Deus
24º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 15.9.2019

 - A misericórdia do Pai que busca quem se afastou e espera quem decide retornar 
 - Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João) –
 “Nós ama mos porque Deus primeiro nos amou” 
  Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que venho com amor e alegria...
A. Amém.
D. Que a alegria, a paz e o perdão de Deus, nosso Pai, que nos 
acolhe em sua casa por meio de seu Filho Jesus, na comunhão do 
Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. A Bíblia, à qual damos especial atenção neste mês em nosso País, nos revela 

Deus cheio de ternura e de compaixão, sempre pronto a perdoar. Na experiência 
de sua misericórdia, somos exortados a ser misericordiosos sempre e com todos. 

(... mês da Bíblia - / celebrações diversas em comemoração dos 173 da aparição 
de N. Sra. da Salette, no Santuário de Marcelino Ramos, quinta-feira / ordenação 
presbiteral do Diácono Felipe Fioravante Filippini. sexta-feira, às 19h, Catedral 
São José / Retiro dos Diáconos Permanentes da Diocese de Erexim, sábado, no 
Seminário de Fátima / ...).

Ato penitencial
D. Por diversas parábolas, Cristo apresenta a misericórdia infinita de Deus Pai, nú-

cleo do Evangelho e da nossa fé. Ela é a força que tudo vence, enche o coração de 
amor e consola com o perdão, que imploramos por causa de nossas faltas.

L. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.  
L. Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! 
A. Glória, glória, aleluia!....
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D. OREMOS. Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar 
e, para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de 
todo coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 964-968).
Anim.: Por sua Palavra, Deus nos revela que sua misericórdia não tem limites, ofe-

recendo continuamente seu perdão e dando novas oportunidades de reconciliação, 
na certeza de sermos por ele amados para sempre. 

1ª Leitura: Ex 32,7-11.13-14
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: “Vai, desce, pois corrompeu-se o teu 

povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que 
lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em 
adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: ‘Estes são os teus 
deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito!’” E o Senhor disse ainda a Moisés: 
“Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame 
contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação”. Moisés, 
porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: “Por que, ó Senhor, se infla-
ma a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder 
e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Israel, com os quais te 
comprometeste, por juramento, dizendo: ‘Tornarei os vossos descendentes tão 
numerosos como as estrelas do céu; e toda esta terra de que vos falei, eu a darei 
aos vossos descendentes como herança para sempre’”. E o Senhor desistiu do 
mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 50(51)
A. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. 
A. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. 
S. 1. - Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, pu-

rificai-me! - Lavai-me todo inteiro do pecado,* e apagai completamente a minha 
culpa!

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

3. - Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,* e minha boca anunciará vosso louvor! 
- Meu sacrifício é minha alma penitente,* não desprezeis um coração arrependido!
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2ª Leitura: 1Tm 1,12-17

Evangelho: Lc 15,1-32
A. Aleluia...
S. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua Palavra, a Palavra 

da reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva!
A. Aleluia...
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor! 
(N: Narrador, Gr: Grupo, +: Jesus Cristo, F1: Filho mais novo, F2: Filho mais ve-

lho, P: Pai, Cr: Criado) 
D. N. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para 

o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. Gr. “Este 
homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles”. N. Então Jesus contou-
-lhes esta parábola: + “Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa 
as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? 
Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando a casa, reú-
ne os amigos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha 
que estava perdida!’ Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só 
pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de 
conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende 
uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente, até encontrá-la? Quando 
a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a 
moeda que tinha perdido!’ Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de 
Deus por um só pecador que se converte”. N. E Jesus continuou: + “Um homem 
tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: F1. ‘Pai, dá-me a parte da heran-
ça que me cabe’. + E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho 
mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou 
tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma 
grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir 
trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. 
O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto 
lhe davam. Então caiu em si e disse: F1. ‘Quantos empregados do meu pai têm pão 
com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu 
pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti; já não mereço ser chamado 
teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados’. + Então ele partiu e voltou 
para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. 
Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: 
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F1. ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. + 
Mas o pai disse aos empregados: P. ‘Trazei depressa a melhor túnica para vestir 
meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho 
gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e 
tornou a viver; estava perdido e foi encontrado’. + E começaram a festa. O filho 
mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho 
de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. 
O criado respondeu: Cr. ‘É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, 
porque o recuperou com saúde’. + Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O 
pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: F2. ‘Eu trabalho para 
ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste 
um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que 
esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado’. + Então o 
pai lhe disse: P. ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era 
preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver; 
estava perdido, e foi encontrado’”.  

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

Mensagem do Bispo Dom José - Profissão da fé
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
A misericórdia de Deus é o tema central da liturgia da Palavra de hoje, por 

isso, nos apresenta as “parábolas da misericórdia”. A parábola do Filho Pródigo é 
introduzida por duas pequenas parábolas: “a ovelha desgarrada e resgatada” e a 
“moeda perdida e reencontrada”. Elas nos mostram a alegria do reencontro. 

O coração misericordioso do Bom Pastor que vai ao encontro das ovelhas 
deve ser também o nosso coração. Alegrar-se quando alguém que está afastado, vol-
ta ao convívio de Deus. Não podemos ter o coração endurecido e impedir que esse 
encontro do pastor e da ovelha perdida aconteça.

A exemplo da mulher que acende a luz e varre a casa para encontrar a moeda 
que se perdeu, também nós precisamos ser luz na vida dos outros e fazer uma revisão 
de vida para eliminar as coisas que impedem de encontrar os verdadeiros valores.

A parábola do Filho Pródigo traz presente a realidade da fragilidade humana 
e da misericórdia divina. Jesus mostra o quanto Deus Pai se preocupa conosco. Ele 
está sempre atento em busca de quem se distanciou ou se perdeu nos caminhos da 
vida. Esta parábola é o coração do Evangelho e revela o jeito de Deus ser e agir. Seu 
amor e generosidade para com todos os seus filhos.

A parábola do Filho Pródigo ressalta a misericórdia infinita de Deus Pai. Um 
Pai atento e de braços abertos esperando o retorno de todos os que se afastaram. Ser 
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acolhido nos braços do Pai é ser transformado por Ele, é reencontrar a sua amizade, 
a nossa dignidade. É encontrar a verdadeira felicidade, a alegria que todos sonham 
e não encontram no caminho das ilusões. 

No mês dedicado à Palavra de Deus, que possamos permitir a transformação 
de nosso coração. Não queremos um coração pesado pelo pecado e pela persistência 
no erro. Queremos um coração novo, capaz do perdão, da bondade, do amor e da 
alegria por sermos filhos amados por Deus, o Pai que nos espera de braços abertos.

O Pai primeiro acolhe o filho com alegria, faz festa, talvez depois questiona,... 
mas o irmão mais velho condena, não acolhe..  O irmão mais velho, até pode ter sido 
um bom filho, mas não foi um bom irmão.

A Palavra de Deus deste domingo traz para nós uma certeza e um compro-
misso. A certeza de que Deus é misericordioso e disposto a tudo para não perder 
nenhum de seus filhos. O compromisso é amar indistintamente e acolher com ale-
gria quem estava afastado e regressa; ter em relação ao outro a mesma bondade que 
esperamos encontrar junto de Deus. O agir misericordioso de Deus nos convida a 
termos a mesma prática misericordiosa.

A experiência do amor de Deus permite que a vida se refaça. Longe não é um 
bom lugar para ficar. Na graça de Deus, a vida ganha sentido e direção. Peçamos a 
intercessão de Nossa Senhora da Salette, a Mãe da Reconciliação, para que busque-
mos sempre o abraço misericordioso do Pai das misericórdias. 

Que o Deus de bondade vos abençoe! Tenham todos uma ótima semana.
Dom José Gislon, quando ainda estava em Erechim.

Oração dos fiéis
D. A exemplo de Moisés que intercedeu junto a Deus em favor do povo, com a gra-

tidão de São Paulo que proclamava seu louvor a Deus por ter sido misericordioso 
com ele, façamos nossas preces comunitárias pedindo por nossos irmãos e irmãs.

A. Atendei, Senhor, nossa súplica.
L. 1. Para a Igreja anuncie a todos a misericórdia divina e ajuda a humanidade a 

cultivar o entendimento e a paz, nós vos pedimos:
2. Para que, à luz da misericórdia divina, saibamos cultivar a ternura e a compaixão 

na família, na comunidade e nos relacionamentos sociais, nós vos pedimos:
3. Para que os sacerdotes e bispos, ministros do perdão, façam sentir a quem os pro-

cura vosso abraço paterno de paz e alegria, nós vos pedimos:
4. Para que o diácono Felipe Filippini, a ser ordenado presbítero, sexta-feira, na 

Catedral, possa exercer frutuoso ministério em nossa Diocese, nós vos pedimos:
5. Pelos diáconos permanentes de nossa Diocese, de retiro no próximo sábado, para 

que revigorem seu ânimo e alegria no serviço às comunidades em que vivem, nós 
vos pedimos:
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6. Para que a Semana Farroupilha promova o apreço e o cultivo dos valores funda-
mentais da família, da religião e da sociedade, nós vos pedimos:

7. ...
D. Ajudai-nos, ó Deus, a confiar sempre no vosso perdão generoso para buscar a 

reconciliação convosco e vivê-la entre nós, para sermos colaboradores na constru-
ção de uma sociedade pacífica e fraterna. Por Cristo, nosso Senhor.  

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Vamos incluir em nossa oferta a Deus os gestos grandiosos de acolhida e 

perdão em nossas famílias e comunidades. 
A. (nº. 226) 1. Muito alegre, eu te pedi o que ......
D. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as ofe-

rendas dos vossos servos e servas para que aproveite à salvação de todos o 
que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

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

de gratidão pelos dons que nos concede em seu Filho Jesus que Ele enviou para 
ser nosso Salvador. (pode ser cantado ---- Nº 104 - Ref.)

Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nossa gratidão a Deus porque seu Filho Jesus deu sua vida para nos salvar. Por 

sua vitoriosa ressurreição e gloriosa ascensão, nos abriu o caminho para a vida 
eterna.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!
D. Bendigamos a Deus por ter enviado o Espírito Santo para sustentar a Igreja em 

sua missão. Nela, lembramos nosso Papa N., nosso ----  N., nosso(s) padre(s) N. e 
todos os animadores das comunidades.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nosso louvor a Deus pela intercessão e testemunho da Virgem Maria, de São José 

e de todos os santos e santas que nos precederam no caminho da santidade.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nosso reconhecimento a Deus também por todos os membros de nossas famílias 

e de nossa comunidade já falecidos pelo bem realizado entre nós. Que Ele lhes 
conceda a recompensa prometida aos que são fiéis à sua Palavra
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A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!
D. Ó Deus, sede favorável a este nosso louvor que vos apresentamos, nesta liturgia 

dominical, reunidos em vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém.

Rito de Comunhão Eucarística
D. Jesus nos disse que Ele é a luz do mundo e que quem anda com Ele não andará 

nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Acolher-nos em sua mesa para dar-nos o Pão da Vida é iniciativa de amor 

de Cristo, que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Comunguemos para 
renovar nossa disposição de amar e de perdoar.

A. (Canto Lit. 2016/4) 1. Que alegria celebrar com meus amigos/ numa ceia 
pouco antes da paixão!/ Que alegria celebrar também contigo/ esta festa da 
partilha e do perdão. 

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

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

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

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

D. OREMOS. Ó Deus, que a graças desta celebração de vossa Palavra renove 
todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dio-
cese na espera do novo bispo e do mundo,- doentes, falecidos, catequistas, lei-
gos e leigas.... mês da Bíblia, celebrações diversas em comemoração dos 173 da 
aparição de N. Sra. da Salette, no Santuário de Marcelino Ramos, quinta-feira / 
ordenação presbiteral do Diácono Felipe Fioravante Filippini. sexta-feira, às 19h, 
Catedral São José / Retiro dos Diáconos Permanentes da Diocese de Erexim, sá-
bado, no Seminário de Fátima / ......)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Numa sociedade conflitiva, com estímulos à violência, somos chamados a 

cultivar sempre relações pacíficas e fraternas. 
A. (Canto Lit. 2016/2) Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos 

como o Pai!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Iluminados e aquecidos pelo Sol da Justiça, possamos percorrer caminhos de 

retidão: que nossos gestos sejam de paz, nossas relações sejam de solidariedade, 
nossas palavras sejam de misericórdia e perdão. E que nos abençoe e acompanhe 
sempre Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
D. Levai a todos a alegria e a paz desta celebração eucarística; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Seg.-feira, às 20h, reunião da eq. de Past. Voc., no Centro Cateq. da Catedral.
Terça-feira, das 09h às 16h, encontro das secretárias e dos secretários paroquiais, no 

Centro Dioc.
 – Quinta-feira, celebrações diversas em comemoração dos 173 da aparição de N. 

Sra. da Salette, no Sant. de Marcelino Ramos.
- Sexta-feira, 19h, na Catedral, ord. Presb. do Diác. Felipe Fioravante Filippini.
- Sábado, retiro dos Diác. Permanentes da Dioc. de Erexim, no Sem. de Fátima.

Leituras da Semana:
dia 16, 2ªf, S. Cornélio e S. Cipriano: 1Tm 2,1-8; Sl 27(28); Lc 7,1-10; dia 17, 3ªf, S. 

Roberto Belarmino: 1Tm 3,1-13; Sl 100(101); Lc 7,11-17; dia 18, 4ªf: 1Tm 3,14-
16; Sl 110(111); Lc 7,31-35; dia 19, 5ªf: S. Januário: 1Tm 4,12-16; Sl 110(111); 
Lc 7,36-50; dia 20, 6ªf, Ss. André Kim Taegon, Paulo Chong Hasang e Comps. 
Mts: 1Tm 6,2c,12; Sl 48(49); Lc 8,1-3; dia 21, sáb., S. Mateus: Ef 4,1-7.11-13; Sl 
18(19); Mt 9,9-13; dia 22, dom., 25º do TC-C: Am 8,4-7; Sl 112(113); 1Tm 2,1-8; 
Lc 16,1-13 (Parábola do administrador).
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Celebração da Palavra de Deus
25º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 22.9.2019

 - Servir a Deus e aos irmãos com justiça e honestidade, usando os bens para fazer o bem 
 - Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João)
 “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou”
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A.  (Nº 392) 1. Felizes os que vivem a pobreza,/ ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança que sempre nos enriquece e renova com 
seus dons, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, em seu Filho 
Jesus Cristo, esteja convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. O mês da Bíblia nos lembra que Deus nos amou primeiro, razão pela qual de-

vemos amar a todos. No amor e na justiça, poderemos construir uma sociedade 
sem corrupção, sem exploração, especialmente dos mais pobres, sem mentiras e 
falsidades e poderemos celebrar com coerência a nossa fé.

(... Mês da Bíblia - “Para que n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João) 
– Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” / retiro da Pastoral da Saúde, 
terça-feira, no Seminário de Fátima / 84ª Romaria Interestadual da Salette, em 
Marcelino Ramos, sábado e domingo próximo – “Com Maria da Salette, enviados 
em missão” – “vamos, meus filhos, transmiti isto a todo o meu povo”...).

Ato penitencial
D. À luz da Palavra de Deus, percebemos claramente a presença do mal em nossa 

vida pessoal, familiar, social e em outras dimensões. Confiando na misericórdia do 
Pai celeste, peçamos que nos purifique e nos perdoe (Pausa).

L. Senhor, que quereis a salvação de todos, com o conhecimento pleno da verdade, 
tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que em tudo realizastes unicamente a vontade do Pai, tende piedade de 

nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos pedis a justiça e a misericórdia com todos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
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D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja Paz/ .....
D. OREMOS. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na 

misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando 
ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
 (Lecionário Dominical, 25º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 970-973).
Anim.: A Palavra de Deus nos adverte a respeito do perigo da ambição, da vaidade, 

do acúmulo de bens que leva à injustiça e à exploração, especialmente dos mais 
fracos. 

1ª Leitura: Am 8,4-7

Salmo: Sl 112(113)
S. Louvai o Senhor, que eleva os pobres!
A. Louvai o Senhor, que eleva os pobres!
S. 1. - Louvai, louvai, ó servos do Senhor,* louvai, louvai o nome do Senhor! - Ben-

dito seja o nome do Senhor,* agora e por toda a eternidade!
2. - O Senhor está acima das nações,* sua glória vai além dos altos céus. = Quem 

pode comparar-se ao nosso Deus, + ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono * 
e se inclina para olhar o céu e a terra?

3. - Levanta da poeira o indigente * e do lixo ele retira o pobrezinho, - para fazê-lo 
assentar-se com os nobres,* assentar-se com nobres do seu povo. 

2ª Leitura: 1Tm 2,1-8

Evangelho: Lc 16,1-13
A. Aleluia....
S. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor; para que sua pobreza nos, assim, 

enriquecesse. 
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Neste domingo, o Senhor renova em nós o seu amor, para tornar-nos ativos, 

criativos e competentes na administração dos bens que nos confiou. A Palavra de Deus 
no evangelho de hoje nos ajuda a refletir sobre a questão da riqueza, das dificuldades 
que temos em seguir o Mestre quando estamos fortemente apegados aos bens mate-
riais.

Jesus conta uma parábola para mostrar que a criatividade pode e deve ser colo-
cada a serviço do bem. Jesus não elogia a desonestidade, mas desafia à criatividade. 
Assim como os filhos do mundo se tornam hábeis no agir, também os cristãos devem 
atuar com criatividade para fazer o bem e ajudar os mais necessitados.

Deus não aprova a esperteza que engana, rouba. Porém, é possível viver de 
forma criativa quando o assunto é multiplicar o bem e fazer acontecer uma nova vida. 
A rapidez do mundo atual deve inspirar os cristãos a serem igualmente rápidos na 
construção de um mundo melhor.

Cada vez mais a busca pelo dinheiro torna-se enlouquecida, sem nenhum es-
crúpulo. Perdeu-se, a consciência de que o supérfluo, o que vai além do necessário, 
não nos pertence, mas é dever de justiça usá-lo para melhorar a situação dos mais 
necessitados. O coração de muitas pessoas está longe de Deus porque sua prática está 
unicamente centrada no lucro e no desejo de possuir sempre mais. Preocupados em ter 
cada vez mais, fazem dos bens materiais o seu deus. 

Urgentemente, precisamos encontrar formas de devolver a todos os cidadãos 
sua dignidade e seu direito ao trabalho. Não basta dar esmola; é preciso repensar a 
sociedade atual, que concentra muita riqueza nas mãos de poucos e confina na miséria 
grande parte da humanidade. 

Precisamos, muito mais dos que os bens buscarmos o Bem. Os bens são bons 
servos, mas são um péssimo patrão, ou seja os bens devem nos servir e não ao contrá-
rio. Não podemos nos deixar governar pelos bens, pelas posses e riquezas. 

Num mundo de tantas divisões e distâncias, o cristão é chamado a multiplicar o 
bem. Pois, o bem carrega consigo uma força extraordinária. Acontece que nem sempre 
acreditamos na força do bem e nem sempre buscamos o Bem maior que é Deus. Quan-
do nos afastamos de Deus, enfraquecemos e experimentamos o desânimo.

Estamos por iniciar a primavera que já se torna visível pelo colorido e pela 
variedade de flores. Que a Palavra de Deus possa fazer acontecer uma verdadeira pri-
mavera no coração de todos os cristãos. 

Que a mensagem de Nossa Senhora da Salette continue ressoando em nossos 
corações e que o mês da Bíblia nos inspire para a vivência e a prática dos valores cris-
tãos. Que Deus vos abençoe!

Dom José Gislon, quando ainda estava em Erechim.



- 30 -

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

Oração dos fiéis
D. Seguindo a exortação de São Paulo de dirigirmos a Deus “preces e orações, súpli-

cas e ações de graças” por todas as pessoas, por quem exerce função pública, em 
vista de uma vida serena e digna, apresentemos a Ele nossos pedidos. 

A. Senhor, vinde em nosso auxílio.
L. 1. Para que a Igreja anuncie, com o devido testemunho, o ideal da pobreza evan-

gélica, que leva ao uso correto dos bens, nós vos pedimos:  
2. Para participarmos no estabelecimento da justa e transparente administração dos 

bens, especialmente os públicos, garantindo atendimento prioritário aos mais ne-
cessitados, nós vos pedimos:

3. Para que a economia não seja movida apenas pelo lucro, mas pelo princípio da 
destinação universal dos bens, a fim de todos poderem ter o necessário para a vida 
com dignidade, nós vos pedimos: 

4. Para vencermos a ambição e o egoísmo que nos afastam de vós e dos irmãos, nós 
vos pedimos: 

5. Para que, como a natureza toma novo vigor com a primavera, nossas famílias e 
comunidades se renovem com a força de vossa Palavra e da oração, nós vos pe-
dimos: 

6. Para que a Romaria da Salette, no próximo domingo, ajude os devotos a confirmar 
seu compromisso com a missão a que chamais a todos, a exemplo de Maria, nós 
vos pedimos:

7. ... 
D. Ó Deus, compassivo e fiel, concedei-nos sempre vossa graça para servirmos 

unicamente a vós na prática da justiça, livres do uso indevido dos bens, que leva a 
explorar os irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus o que pudemos realizar com os dons por Ele mesmo 

concedidos. 
A. (Nº 217) Não se deve dizer: nada posso ofertar...
D. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possa-

mos conseguir por esta nossa celebração de vossa Palavra o que proclamamos pela 
fé. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, nós vos louvamos, ó Deus, porque nos revelais a sabedoria e o amor com 

que criastes o universo e porque sois bondoso e fiel, estendendo sobre todos os 
seres humanos a vossa infinita misericórdia.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque nos enviastes vosso Filho, rosto de vossa 

misericórdia, que nos trouxe a salvação e nos destes o Espírito Santo para ajudar 
a recordar e a viver tudo o que Ele nos ensinou.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos somos imensamente gratos porque nos reunistes em vosso Filho Jesus pelo 

dom da fé em vossa Igreja. Que ela seja sempre servidora, missionária e solidária, 
com o Papa N. , nosso ---- N., nosso(s) padre(s) e todos os agentes de pastoral.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Participando da vida da Igreja, vos bendizemos pela intercessão e modelo de vida 

de Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo e todos os santos.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Bendizendo-vos por vossa infinita misericórdia, vos recomendamos todos os fa-

lecidos de nossas famílias e comunidades. Que vivam para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Chegue a vós esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (--- ministro(a) busca o cibório e coloca no altar) No espírito de comunhão fra-

terna, rezemos como o  Senhor Jesus nos ensinou: Pai Nosso...
D. O Senhor nos lembra de que não podemos servir a dois senhores. Eis o Cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com o Pão do Céu na Comunhão Eucarística, poderemos produzir frutos de 

partilha e de justiça, transformando a fé em caridade.
A. (Nº 307) 1. Se deste pão, Senhor, nos alimentas,/ ....
D. OREMOS. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o Pão do céu 

para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Se-
nhora por necessidades específi cas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese 
na espera do novo bispo e do mundo,- doentes, falecidos, catequistas, leigos e 
leigas.... mês da Bíblia, retiro da Pastoral da Saúde, terça-feira, no Seminário de 
Fátima / 84ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino Ramos, sábado e do-
mingo próximo – “Com Maria da Salette, enviados em missão” – “vamos, meus 
fi lhos, transmiti isto a todo o meu povo”...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O seguimento a Cristo exige a superação da ganância e compromete com 

a construção de relações sociais de justiça e fraternidade, numa Igreja solidária e 
servidora. 

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, fonte de todos os bens e dons, nos conserve sempre na saúde, na alegria e 

no serviço a todos, para a promoção do bem comum e a condução de uma econo-
mia para a vida, numa cultura de paz. E que nos abençoe Deus todo-poderoso e 
fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. Glorifi cai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, das 08h30 às 16h, ofi cina de formação contínua integrada com as 

coordenadoras paroquiais da Pastoral da Criança, no Centro Diocesano de Pasto-
ral. 

- Terça-feira, às 08h30, retiro da Pastoral da Saúde, no Seminário de Fátima; às 
13h30, reunião dos agentes paroquiais da Cáritas no Centro Diocesano.

- Sábado e domingo, 84ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino Ramos.
- Domingo, 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado –

Oração para leitura da Bíblia:
“Deus, onipotente e misericordioso, desejamos escutar o que dizeis. Vossa palavra 

é luz para nossos passos e nos conduz a com segurança a vós. Queremos penetrar 
no sentido das escrituras como Jesus recomendou: elas dão testemunho d’Ele, 
da sua verdade, do seu perdão, do seu amor. Iluminai nosso entendimento com o 
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divino Espírito Santo, que inspirou aqueles que escreveram as páginas sagradas. 
Dóceis ao ensinamento da Igreja, que interpreta as escrituras com autoridade, 
possamos compreender o que dizem e sentir em sua leitura o coração arder como 
os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus ressuscitado lhes explicou as 
passagens do Antigo Testamento que a ele se referem. Dai-nos experimentar o 
quanto a ‘escritura, divinamente inspirada, é útil para ensinar, para argumentar, 
para corrigir e para educar conforme a justiça, a fi m de que toda pessoa que é de 
Deus esteja capacitada e bem preparada para toda boa obra’. Amém.”

Leituras da Semana:
dia 23, 2ªf, S. Pio de Pietrelcina:, Esd 1,1-6; Sl 125(126); Lc 8,16-18; dia 24, 3ªf:

Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl 121(122); Lc 8,19-21; dia 25, 4ªf: Esd 9,5-9; Cânt.: Tb 
13,2.3-4.5.8 (R/.2a); Lc 9,1-6; dia 26, 5ªf, Ss. Cosme e Damião; S. Paulo VI: Ag 
1,1-8; Sl 149,1-2.3-4.5-6ª.9b(R/.4ª); Lc 9,7-9; dia 27, 6ªf, S. Vicente de Paulo: Ag 
1,15b-2,9; Sl 42(43); Lc 9,18-22; dia 28, sáb., S. Venceslau, S. Lourenço Ruiz e 
Comps.: Zc 2,5-9.14-15a; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13 (R/.10d); Lc 9,43b-45; dia
29, Dom, 26º do TC-C: Am 6,1a.4-7; Sl 145(146); 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
(Parábola do rico e Lázaro).

No site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br

este folheto de missa dominical, notícias diversas, artigos, documentos, informativo dio-
cesano semanal e informativos semanais de diversas paróquias. Na livraria diocesana 

– bíblias, livros de formação, objetos religiosos, devocionários e outros subsídios.

Oração para depois de ler a Bíblia
Jesus Mestre, vós dissestes que a vida 

eterna consiste em conhecer a vós e ao Pai.
Derramai sobre nós, a abundância do Es-

pírito Santo! Que ele nos ilumine, guie e for-
taleça no vosso seguimento,

porque sois o caminho para o Pai. Fazei-
-nos crescer no vosso amor, para que sejamos, 
como o apóstolo Paulo testemunhas vivas do 
vosso Evangelho. 

Com Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos 
Apóstolos, guardaremos a vossa Palavra, me-
ditando-a em nosso coração. Jesus Mestre, 
Caminho, Verdade e Vida, tem piedade de nós.

Oração para antes de ler a Bíblia
Jesus Mestre, que dissestes: “Onde dois 

ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu 
aí estarei no meio deles”, 

fi cai conosco, aqui reunidos, para melhor 
meditar e comungar a vossa Palavra.

Sois o Mestre e a Verdade: iluminai-nos, 
para que melhor compreendamos as Sagradas 
Escrituras.

Sois o Guia e o Caminho: fazei-nos dóceis 
no vosso seguimento. Sois a Vida: transfor-
mai nosso coração em terra boa,

onde a Palavra de Deus produza frutos 
abundantes de santidade e apostolado.



- 34 -

Celebração da Palavra de Deus
26º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 29.9.2019

  - Quem não convive com todos, especialmente com os pobres, se exclui do convívio com Deus
  - Mês da Bíblia – Para que n’Ele nossos povos tenham vida (1ª Carta de João)
  “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou”  

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

(Na procissão de entrada, destaque para o livro da Palavra de Deus...)
1. RITOS INICIAIS
A. (nº. 52) 1. Ó Senhor, nós estamos aqui,...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor do Pai e 
para a vida fraterna, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Já próximos do Mês Missionário Extraordinário e no tempo especial de renovação 

da fé das Romarias, da Salette neste domingo e de Fátima a partir da próxima sex-
ta-feira com a novena, participamos da celebração litúrgica abrindo nosso coração 
à Palavra de Deus, neste dia nacional da Bíblia para a Igreja Católica em nosso 
País. Por ela, poderemos vencer qualquer forma de exclusão de nossa sociedade 
que apresenta um abismo imenso entre o acúmulo concentrado de bens e a miséria 
generalizada. 

(... Dia da Bíblia na conclusão do seu mês: “Para que n’Ele nossos povos tenham vida 
(1ª Carta de João) – Nós amamos porque Deus primeiro nos amou”  / 84ª Romaria 
da Salette, neste sábado e domingo / 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 
neste domingo / Início do Mês Missionário Extraordinário, terça-feira – “Batizados 
e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo” / Semana Nacional pela vida, 
de terça-feira ao dia 07 / início da novena da 68ª Romaria de Fátima, sexta-feira – 
“Com Maria, enviados em Missão” /...).

Ato penitencial
D. As romarias nos convidam a olhar para Maria e com ela sentir-nos enviados em 

missão. Acolhendo sua mensagem de conversão em suas aparições, vamos abrir 
nosso coração ao arrependimento para alcançarmos o perdão de nossos pecados, 
dispostos a viver relações justas e fraternas (Pausa). 

L. Senhor, que no excluído fazeis ressoar “o grito silencioso dos pobres de todos os 
tempos”, tende piedade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que vos identificais com o faminto, o preso, o doente e todo irmão sem am-

paro, tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que pela Palavra da Sagrada Escritura nos chamais a acolher-vos em nossos 

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

Hino de louvor 
(... página 12 do livro ... ao redor da mesa, da Diocese de Erexim)
D. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra ....
D. OREMOS. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na 

misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando 
ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 974-977).
Anim.: Acolhendo a Palavra de Deus no final deste mês e no dia a ela dedicados, reno-

vemos o compromisso de viver o que nos ensina, como por exemplo, a solidariedade 
com os excluídos e a promoção de sua dignidade. 

1ª Leitura: Am 6,1a.4-7
L. Leitura da Profecia de Amós.

Salmo: Sl 145(146)
S. Bendize, minha alma, e louva ao Senhor.
A. Bendize, minha alma, e louva ao Senhor. 
S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* faz justiça aos que são oprimidos; - ele dá alimen-

to aos famintos,* é o Senhor quem liberta os cativos. 
2. - O Senhor abre os olhos aos cegos,* o Senhor faz erguer-se o caído; - o Senhor ama 

aquele que é justo.* É o Senhor quem protege o estrangeiro. 
3. - Ele ampara a viúva e o órfão * mas confunde os caminhos dos maus. = O Senhor 

reinará para sempre!+ Ó Sião, o teu Deus reinará * para sempre e por todos os séculos. 

2ª Leitura: 1Tm 6,11-16

Evangelho: Lc 16,19-31 
A. Aleluia...
L. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor; para que sua pobreza nos, assim, 

enriquecesse.
A. Aleluia...
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Mensagem do Bispo Dom José
Queridos irmãos e irmãs desta comunidade de ______________________.
A história do rico e de Lázaro que Jesus conta na parábola de hoje deve ser lida 

e ouvida com atenção para captarmos o ensinamento que Jesus quer nos passar. 
Uma das mais insistentes preocupações de Jesus diz respeito ao apego exage-

rado às coisas materiais. Esta é uma advertência para todos nós. A Palavra da Sagrada 
Escritura é a luz que pode iluminar o nosso caminho. É seguindo esta luz que encon-
traremos, aqui na terra, a solidariedade, a fraternidade, e, na outra vida, acolhida na 
casa de Deus.

A Palavra de Deus, no evangelho de hoje, claramente condena quem acumula 
riquezas sem se preocupar com as necessidades dos outros. Os bens que recebemos na 
terra são meios para a nossa sobrevivência. São passageiros e devem ser usados soli-
dariamente, isto é, para o bem de todos. O nosso modo de agir no tempo presente, em 
meio às riquezas materiais, não pode comprometer a nossa vida futura. Pois é aqui na 
terra que se decide o destino eterno. Ter o necessário é questão de dignidade. Buscar o 
supérfluo é perder de vista o ideal da salvação eterna.

O Evangelho questiona o rico, não apenas por ser rico, mas por estar tão centra-
do em sua riqueza, em seu bem-estar, a ponto de se tornar incapaz de pensar em Deus 
e de ter um simples gesto de sensibilidade com o pobre faminto. Não foi a sua fortuna 
que o afastou da salvação, mas sua ganância e insensibilidade diante do sofrimento do 
ser humano.

Sua atitude criou um abismo muito grande entre ele e o pobre Lázaro. Está 
fisicamente próximo, mas o coração está a quilômetros de distância. O rico está tão 
alienado em sua riqueza que não consegue ter sequer um pouco de solidariedade. Tor-
nou-se cego diante do sofrimento dos outros.

Hoje é o dia da Bíblia. A Palavra de Deus é sempre atual e cheia de esperança. 
Quem se distancia da Palavra de Deus corre o risco de se tornar insensível e incapaz 
de gestos gratuitos de solidariedade. Que a Palavra de Deus possa sempre nos educar e 
reanimar na fé. O cristão sabe por onde andar e como viver, porque encontra na Bíblia 
o indicativo, a direção, a luz.

Rezemos por todas as pessoas que, no dia de hoje, se encontram no Santuário 
de Nossa Senhora da Salete, em Marcelino Ramos, participando de mais uma romaria. 
Que Nossa Senhora interceda junto a Deus as bênçãos e graças de que mais necessi-
tam. Que o Bom Deus vos abençoe e proteja. 

Dom José Gislon, quando ainda estava em Erechim

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula da página 14 do livro... ao redor da mesa, da Diocese de Erexim)
D. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
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Oração dos fiéis
D. Conscientes de que precisamos abrir o coração aos outros, especialmente aos po-

bres, para abri-lo em oração a Deus, apresentemos-lhe nossas preces e digamos: 
A. Por Maria, Mãe da misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1. Para que a Igreja ofereça sempre a todos a luz transformadora da vossa Palavra, nós 

vos pedimos:
2. Para crescermos no conhecimento e na prática da vossa Palavra, nós vos pedimos:
3. Para que, com a luz da vossa Palavra, possamos ser solidários com os pobres e viver 

com eles as obras de misericórdia, nós vos pedimos:
4. Para evitarmos o desperdício, levarmos vida simples e praticarmos a solidariedade, 

nós vos pedimos:
5. Para valorizarmos, defendermos e promovermos a vida, especialmente dos mais 

frágeis, como nos pede a Semana Nacional pela Vida, de terça-feira ao próximo dia 
sete, nós vos pedimos:

6. Para que a Romaria da Salette, neste domingo, e a de Fátima dia 13, no contexto do 
Mês Missionário Extraordinário, nos ajudem a cultivar mais a dimensão missioná-
ria, nós vos pedimos:

7. ...
D.: Mantende, ó Deus, nossa mente e nosso coração abertos à vossa Palavra que nos 

chama à prática da justiça e a servir os desamparados em suas necessidades. Por 
Cristo, Nosso Senhor!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferta, incluamos os frutos da Palavra Deus em nossa vida pessoal, 

familiar, comunitária e social.
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Ó Deus de misericórdia, que a oferenda de nossa vida, com nossos trabalhos, 

nossas alegrias e dificuldades,vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte 
de toda bênção. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, ó Deus de bondade, sentimo-nos agradecidos porque nos dais a graça de ele-

var a vós o nosso louvor, podendo assim manifestar-vos nosso carinho de filhos e 
filhas.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Nossa gratidão a vós, porque nos enviastes vosso Filho Jesus para dar-nos a conhe-

cer toda a verdade e mostrar-nos o caminho da salvação.
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A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Tendo anunciado o Reino por palavras e gestos de amor, aceitou ser pregado na 

cruz para dar sua vida pela redenção da humanidade. Morrendo e ressuscitando, 
abriu para todos a esperança da vida plena junto de vós na eternidade.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Caminhando na esperança, olhamos confiantes para a Virgem Maria que Ele nos 

deu por Mãe, para São José, seu esposo e para todos os santos e santas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Ao elevar para vós nosso louvor, lembramos toda a Igreja, com o Papa N, o nosso 

------ N, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e ministras.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que realiza-

ram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca o Santíssimo e coloca no altar...) Conscientes de que é necessário 

acolher o irmão para que nossa oração seja acolhida por Deus, rezemos como Cristo 
nos ensinou: Pai nosso...

D. O Senhor é infinitamente bom e misericordioso. Feliz quem coloca nele a razão de 
sua vida. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Agraciados com o Pão do Altar, devemos empenhar-nos para que todos te-

nham acesso ao alimento necessário e para que ninguém seja excluído do convívio 
fraterno. 

A. (Nº 302) 1. Tanta gente vai andando na procura de uma luz....
D. OREMOS. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida 

para que, participando da paixão de Cristo neste mistério, e anunciando a sua 
morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora 

por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese na espe-
ra do novo bispo e do mundo,- doentes, falecidos, catequistas, leigos e leigas.... mês 
da Bíblia / 84ª Romaria da Salette, neste sábado e domingo / 105º Dia Mundial do 
Migrante e do Refugiado, neste domingo / Início do Mês Missionário Extraordiná-
rio, terça-feira – “Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo” / 
Semana Nacional pela vida, de terça-feira ao dia 07 / início da novena da 68ª Roma-
ria de Fátima, sexta-feira – “Com Maria, enviados em Missão” /...).

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A distância física entre o rico e o pobre do evangelho era apenas uma porta. 
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Mas a distância entre a situação de um e de outro era um abismo imenso. A partir do 
Dia da Bíblia, realizemos o que ela nos ensina, especialmente a prática das obras de 
misericórdia em favor do irmão que precisa e espera nosso gesto de amor.

A. (nº 174) Ref. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor!/ Bendito, bendito, 
bendito quem a vive com amor!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, protetor dos que nele esperam, nos enriqueça, com seus dons; Ele nos salve, 

proteja e conduza, para que, livres de todo mal, perseveremos em seu amor. E que 
nos abençoe Deus onipotente e eterno: Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
D. Glorifi cai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus.

Romaria de Fátima
- Sexta-feira, dia 04/10, início a novena preparatória à 68ª Romaria de Fátima. Tema:

Com Maria, enviados em missão. Lema: Todos os dias anunciavam Jesus Cristo 
(Cfe. At 5,42). Terço e missa no Santuário às 14h; procissão e missa campal às 20h.

Lembretes:
- Seg. e terça-feira, reunião do Serviço de Animação Voc. do Reg. Sul 3 da CNBB em 

Cidreira, Dioc. de Osório.
Outubro – Mês Missionário Extraordinário - “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo 

em missão no mundo”; Assembleia especial do Sínodo dos Bispos para a Amazônia 
- Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral.

- De terça-feira ao dia 07, Semana Nacional pela Vida.
- Sexta-feira, às 14h, participação das zeladoras de capelinhas no terço e missa da 

tarde do 1º dia da novena da Romaria de Fátima.

Leituras da Semana: 
dia 30, 2ªf, S. Jerônimo: Zc 8,1-8; Sl 101(102); Lc 9,46-50; Dia 01, 3ªf, Sta. Tere-

sinha do Menino: Zc 8,20-23; Sl 86(87); Lc 9,51-56; Dia 02, 4ªf, Ex 23,20-23; Sl 
90(91); Mt 18,1-5.10; Dia 03, 5ªf, Bvs André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro 
e Comps.: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sl 18(19); Lc 10,1-12; Dia 04,6ªf,  S. Francisco de 
Assis: Br 1,15-22; Sl 78(79); Lc 10,13-16; Dia 05, sáb., S. Benedito, o Negro: Br 
4,5-12.27-29; Sl 68(69); Lc 10,17-24; Dia 06, dom., 27º do TC-C: Hab 1,2-3;2,2-4; 
Sl 94(95); 2 Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 (Fé humilde)

Visite a Livraria Diocesana
(Av. Sete de Setembro, 1251) e acesse o site da Diocese de Erexim:

http://www.diocesedeerexim.org.br



tamento, porque neles é anunciado pela Igreja o único e idêntico mistério de Cristo 
(cf. Lecionário, Introd., 5). Pensemos na riqueza das leituras bíblicas oferecidas pelos 
três ciclos dominicais que, à luz dos Evangelhos Sinóticos, nos acompanham ao longo 
do ano litúrgico: uma grande riqueza. Aqui desejo recordar também a importância do 
Salmo responsorial, cuja função consiste em favorecer a meditação do que se ouve 
na leitura que o precede. É bom que o Salmo seja valorizado através do cântico, pelo 
menos no refrão (cf. OGMR, 61; Lecionário, Introd., 19-22).

A proclamação litúrgica das mesmas leituras, com os cânticos tirados da Sagra-
da Escritura, exprime e favorece a comunhão eclesial, acompanhando o caminho de 
todos e de cada um. Portanto, compreende-se por que são proibidas algumas escolhas 
subjetivas, como a omissão de leituras ou a sua substituição com textos não bíblicos. 
Ouvi dizer que alguém, quando há uma notícia, lê o jornal, porque é a manchete do 
dia. Não! A Palavra de Deus é a Palavra de Deus! Depois podemos ler o jornal. Mas 
ali lê-se a Palavra de Deus. É o Senhor que nos fala. Substituir aquela Palavra com 
outras empobrece e compromete o diálogo entre Deus e o seu povo em oração. Ao 
contrário, [exige-se] a dignidade do ambão e o uso do Lecionário, a disponibilidade 
de bons leitores e salmistas. Mas é preciso procurar bons leitores, que saibam ler, e 
não aqueles que leem [deturpando as palavras] e não se entende nada. É assim. Bons 
leitores! Devem preparar-se e ensaiar antes da Missa, para ler bem. E isto cria um 
clima de silêncio receptivo.

Sabemos que a palavra do Senhor é uma ajuda indispensável para não nos 
perdermos, como oportunamente reconhece o Salmista que, dirigindo-se ao Senhor, 
confessa: «A vossa palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos, uma luz no 
meu caminho» (Sl 119 [118], 105). Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação 
terrena, com as suas dificuldades e provações, sem ser regularmente alimentados e 
iluminados pela Palavra de Deus que ressoa na liturgia?

Sem dúvida, não é suficiente escutar com os ouvidos, sem acolher no coração a 
semente da Palavra divina, permitindo que ela produza frutos. Lembremo-nos da pa-
rábola do semeador e dos vários resultados alcançados, conformidade com os diversos 
tipos de terreno (cf. Mc 4, 14-20). A ação do Espírito, que torna eficaz a resposta, tem 
necessidade de corações que se deixem modelar e cultivar, de modo que quanto é ou-
vido na Missa passe para a vida de todos os dias, segundo a admoestação do Apóstolo 
Tiago: «Sede cumpridores da Palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos» (Tg 1, 22). A Palavra de Deus percorre um caminho dentro de nós. Escuta-
mo-la com os ouvidos e ela passa para o coração; não permanece nos ouvidos, mas 
deve chegar ao coração; e do coração às mãos, às boas obras. Eis o percurso da Palavra 
de Deus: dos ouvidos ao coração e às mãos. Aprendamos estas coisas. Obrigado!
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Dia 07 de fevereiro de 2018
Prezados irmãos e irmãs, bom dia!
Continuemos as catequeses sobre a Santa Missa. Tínhamos chegado às Leituras.
O diálogo entre Deus e o seu povo, desenvolvido na Liturgia da Palavra da 

Missa, alcança o ápice na proclamação do Evangelho. Precede-o o cântico do Aleluia 
— ou então, na Quaresma, outra aclamação — com o qual «a assembleia dos fiéis 
acolhe e saúda o Senhor que está prestes a falar no Evangelho».[1] Do mesmo modo 
que os mistérios de Cristo iluminam toda a revelação bíblica, assim, na Liturgia da 
Palavra, o Evangelho constitui a luz para compreender o sentido dos textos bíblicos 
que o precedem, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Com efeito, «de toda a 
Escritura, assim como de toda a celebração litúrgica, Cristo é o centro e a plenitude».
[2] Jesus Cristo está sempre no centro, sempre.

Por isso, a própria liturgia distingue o Evangelho das outras leituras, circundan-
do-o de honra e veneração especiais.[3] Com efeito, a sua leitura é reservada ao minis-
tro ordenado, que no final beija o Livro; pomo-nos à escuta de pé, traçando um sinal da 
cruz na testa, nos lábios e no peito; os círios e o incenso honram Cristo que, mediante 
a leitura evangélica, faz ressoar a sua palavra eficaz. Destes sinais a assembleia reco-
nhece a presença de Cristo, o qual lhe dirige a “boa notícia” que converte e transforma. 
Tem lugar um discurso direto, como atestam as aclamações com as quais se responde 
à proclamação: «Glória a Vós, ó Senhor» e «Louvor a Vós, ó Cristo». Levantamo-nos 
para ouvir o Evangelho: ali é Cristo quem nos fala. É por isso que prestamos atenção, 
porque se trata de um diálogo direto. É o Senhor quem nos fala.

Portanto, na Missa não lemos o Evangelho para saber o que aconteceu, mas ou-
vimos o Evangelho para tomar consciência do que fez e disse Jesus outrora; e aquela 
Palavra é viva, a Palavra de Jesus que está no Evangelho é viva e chega ao meu cora-
ção. Por isso, ouvir o Evangelho é muito importante, com o coração aberto, porque é 
Palavra viva. Santo Agostinho escreve que «a boca de Cristo é o Evangelho. Ele reina 
no céu, mas não cessa de falar na terra».[4] Se é verdade que na Liturgia «Cristo ainda 
anuncia o Evangelho»,[5] consequentemente, participando na Missa, devemos dar-lhe 
uma resposta. Nós ouvimos o Evangelho e devemos dar uma resposta na nossa vida.

Para transmitir a sua mensagem, Cristo serve-se inclusive da palavra do sacer-
dote que, após o Evangelho, pronuncia a homilia.[6] Recomendada vivamente pelo 
Concílio Vaticano II come parte da própria Liturgia,[7] a homilia não é um discurso 
de circunstância — nem sequer uma catequese, como esta que agora faço — nem uma 
conferência, nem sequer uma lição; a homilia é outra coisa. O que é a homilia? É «um 
retomar este diálogo que já está estabelecido entre o Senhor e o seu povo»,[8] para que 
seja posta em prática na vida. A autêntica exegese do Evangelho é a nossa vida santa! 
A Palavra do Senhor termina a sua corrida fazendo-se carne em nós, traduzindo-se 
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em obras, como aconteceu em Maria e nos Santos. Recordai aquilo que eu disse na 
última vez, a Palavra do Senhor entra pelos ouvidos, chega ao coração e vai às mãos, 
às boas obras. E também a homilia segue a Palavra do Senhor, fazendo inclusive este 
percurso para nos ajudar, a fim de que a Palavra do Senhor chegue às mãos, passando 
pelo coração.

Já abordei o tema da homilia na Exortação Evangelii gaudium, onde recordei 
que o contexto litúrgico «exige que a pregação oriente a assembleia, e também o pre-
gador, para uma comunhão com Cristo na Eucaristia, que transforme a vida».[9]

Quem profere a homilia deve cumprir bem o seu ministério — aquele que pre-
ga, sacerdote, diácono ou bispo — oferecendo um serviço real a todos aqueles que 
participam na Missa, mas também quantos o ouvem, devem desempenhar a sua parte. 
Antes de tudo, prestando a devida atenção, ou seja, assumindo as justas disposições 
interiores, sem pretensões subjetivas, consciente de que cada pregador tem qualida-
des e limites. Se às vezes há motivos para se entediar, porque a homilia é longa, ou 
não está centrada, ou é incompreensível, outras vezes, ao contrário, o obstáculo é o 
preconceito. E quem pronuncia a homilia deve estar consciente de que não faz algo 
próprio, mas prega dando voz a Jesus, prega a Palavra de Jesus. E a homilia deve ser 
bem preparada, deve ser breve, breve! Dizia-me um sacerdote que certa vez tinha ido 
a outra cidade, onde moravam os pais, e o pai disse-lhe: “Sabes, estou feliz, porque 
com os meus amigos encontramos uma igreja onde se celebra a Missa sem homilia!”. 
E quantas vezes vemos que na homilia alguns adormecem, outros conversam, ou saem 
para fumar um cigarro... Por isso, por favor, que a homilia seja curta, mas bem pre-
parada. E como se prepara uma homilia, caros sacerdotes, diáconos, bispos? Como 
se prepara? Com a oração, com o estudo da Palavra de Deus e fazendo uma síntese 
clara e breve, não deve superar 10 minutos, por favor! Concluindo, podemos dizer que 
na Liturgia da Palavra, mediante o Evangelho e a homilia, Deus dialoga com o seu 
povo, que o ouve com atenção e veneração e, ao mesmo tempo, reconhece-o presente 
e ativo. Portanto, se nos pusermos à escuta da “boa notícia”, seremos convertidos e 
transformados por ela e, consequentemente, capazes de transformar a nós mesmos e 
ao mundo. Porquê? Porque a Boa Notícia, a Palavra de Deus entra pelos ouvidos, vai 
ao coração e chega às mãos para fazer boas obras.

Ouvintes e Servidores da Palavra - Dom Nelson Westrupp, Bispo de Santo 
André, SP

Ao longo do mês da Bíblia somos convidados a uma leitura mais assídua da Pa-
lavra de Deus. São Tiago recomenda receber com humildade a Palavra que em nós foi 
implantada e que é capaz de salvar as nossas almas. Não basta, porém, sermos meros 
ouvintes da Palavra, enganando-nos a nós mesmos, mas praticantes da Palavra (cf. 
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Tg 1, 21-22). É a Palavra que nos salva. Mas para isso é necessário pô-la em prática 
como expressão de vida no amor. Não basta conhecer e saber o Evangelho; é preciso 
convertê-lo e transformá-lo em vida. Temos de ser terra boa, bem preparada, adubada, 
onde a Palavra do Senhor enraíza e cresce.

A Palavra de Deus é amor. Quem ama, cumpre e vive a Palavra. Quem se apro-
xima dos pobres e dos mais necessitados e se compadece dos aflitos e sofredores, é 
praticante da Palavra, agrada a Deus.

A Palavra de Deus é vida e ação. Quando a Palavra de Deus tiver produzido o 
seu fruto, voltará à nascente, cumprida a missão. Só será plenitude e perfeita compre-
ensão, quando se tiver cumprido em nós (cf. Is 55, 10-11).

Deus quer a salvação de todo ser humano, e o mundo inteiro é terra boa dos seus 
cuidados. Por isso, mandou profetas a preparar caminhos e, chegada a plenitude dos 
tempos, enviou o seu próprio Filho (Gl 4, 4), divina semente, Palavra de vida eterna. 
Não há terreno duro onde o Senhor não lance a semente. Preocupações, riquezas e cui-
dados podem sufocar a Palavra, mas o amor misericordioso do Pai não rejeita nenhum 
de seus filhos e filhas. A nossa mediocridade e lentidão de inteligência (cf. Lc 24, 25) 
não impedem a mão de Deus.

A alma que lesse a Palavra sem a preocupação de vivê-la e pôr em prática sua 
mensagem, morreria de sede à beira da fonte de água viva. Portanto, redescubramos 
a maravilha da Palavra de Deus, que é “viva, eficaz e mais penetrante que qualquer 
espada de dois gumes” (Hb 4, 12). Redescubramos sua eficácia no próprio coração da 
Igreja, na sua liturgia e na oração, na evangelização, na vida pessoal e comunitária...

Feitos discípulos(as) missionários(as) de Cristo, poderemos experimentar o sa-
bor da Palavra de Deus (cf. Hb 6, 5), vivendo-a na comunidade eclesial e anunciando-
-a aos corações acolhedores. A Palavra do Senhor seja nossa alegria diária. Recomen-
da-se aos “servos da Palavra” no trabalho da evangelização a leitura orante da Palavra 
de Deus, caminho seguro para um salto de qualidade na vivência da fé e do amor.

A leitura meditada e rezada da Palavra leva a um encontro vital e transforma-
dor com Cristo, tornando-nos discípulos(as) e servidores(as) da Palavra de Deus na 
missão da Igreja. Aliás, a “Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela” 
(VD, 3). Quais filhos e filhas desta Igreja, somos enviados para anunciar a todos a 
Palavra que é Cristo. Tendo-a escutado, respondamos “com a obediência da fé” (cf. 
Rm 1, 5; 16, 26) e “o ouvido do coração”, a fim de que as nossas palavras, opções e 
atitudes “sejam cada vez mais uma transparência, um anúncio e um testemunho do 
Evangelho”, e vivamos por Ele (cf. 1 Jo 4, 9)” (CNBB, Doc 97, n. 92).

A exemplo de Maria Santíssima, vivamos a plena obediência da fé em sintonia 
com a Palavra de Deus. Escutando a Palavra com o ouvido do coração, cresceremos 
na fé, na esperança e no amor.
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