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Mensagem do Papa Francisco
para o Dia Mundial das Missões de 2019

Queridos irmãos e irmãs!
Pedi a toda a Igreja que vivesse um 

tempo extraordinário de missionariedade 
no mês de outubro de 2019, para comemo-
rar o centenário da promulgação da Carta 
apostólica Maximum illud, do Papa Bento 
XV (30 de novembro de 1919). A clarivi-
dência profética da sua proposta apostólica 
confirmou-me como é importante, ainda 
hoje, renovar o compromisso missionário 
da Igreja, potenciar evangelicamente a sua 

missão de anunciar e levar ao mundo a salvação de Jesus Cristo, morto e ressuscitado.
O título desta mensagem – «batizados e enviados: a Igreja de Cristo em mis-

são no mundo» – é o mesmo do Outubro Missionário. A celebração deste mês aju-
dar-nos-á, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão 
de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito no Batismo. O ato, pelo qual 
somos feitos filhos de Deus, sempre é eclesial, nunca individual: da comunhão com 
Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, nasce uma vida nova partilhada com muitos ou-
tros irmãos e irmãs. E esta vida divina não é um produto para vender – não fazemos 
proselitismo –, mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar: eis o sentido da mis-
são. Recebemos gratuitamente este dom, e gratuitamente o partilhamos (cf. Mt 10, 
8), sem excluir ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos, chegando 
ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da Igreja, 
sacramento universal da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc. Ecum. Vat. II, Const. 
dogm. Lumen gentium, 48).

A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus Cristo dá-nos a justa dimen-
são de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração de Deus; 
a esperança abre-nos aos horizontes eternos da vida divina, de que verdadeiramente 
participamos; a caridade, que antegozamos nos sacramentos e no amor fraterno, im-
pele-nos até aos confins da terra (cf. Miq 5, 3; Mt 28, 19; At 1, 8; Rm 10, 18). Uma 
Igreja em saída até aos extremos confins requer constante e permanente conversão 
missionária. Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé nos dão testemunho, 
mostrando como possível e praticável esta abertura ilimitada, esta saída misericor-
diosa ditada pelo impulso urgente do amor e da sua lógica intrínseca de dom, sacri-
fício e gratuidade (cf. 2 Cor 5, 14-21)!
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Sê homem de Deus, que anuncia Deus (cf. Carta ap. Maximum illud): este 
mandato toca-nos de perto. Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão; 
cada batizada e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento, sente-se 
impelido para fora de si mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações que 
geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada um de 
nós é uma missão no mundo, porque fruto do amor de Deus. Ainda que meu pai e 
minha mãe traíssem o amor com a mentira, o ódio e a infidelidade, Deus nunca Se 
subtrai ao dom da vida e, desde sempre, deu como destino a cada um dos seus filhos 
a própria vida divina e eterna (cf. Ef 1, 3-6).

Esta vida é-nos comunicada no Batismo, que nos dá a fé em Jesus Cristo, 
vencedor do pecado e da morte, regenera à imagem e semelhança de Deus e inse-
re no Corpo de Cristo, que é a Igreja. Por conseguinte, neste sentido, o Batismo é 
verdadeiramente necessário para a salvação, pois garante-nos que somos filhos e 
filhas, sempre e em toda parte: jamais seremos órfãos, estrangeiros ou escravos na 
casa do Pai. Aquilo que, no cristão, é realidade sacramental – com a sua plenitude 
na Eucaristia –, permanece vocação e destino para todo o homem e mulher à espera 
de conversão e salvação. Com efeito, o Batismo é promessa realizada do dom di-
vino, que torna o ser humano filho no Filho. Somos filhos dos nossos pais naturais, 
mas, no Batismo, é-nos dada a paternidade primordial e a verdadeira maternidade: 
não pode ter Deus como Pai quem não tem a Igreja como mãe (cf. São Cipriano, A 
unidade da Igreja, 4).

Assim, a nossa missão ra-
dica-se na paternidade de Deus e 
na maternidade da Igreja, porque 
é inerente ao Batismo o envio 
expresso por Jesus no mandato 
pascal: como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós, 
cheios de Espírito Santo para a 
reconciliação do mundo (cf. Jo 
20, 19-23; Mt 28, 16-20). Este 
envio incumbe ao cristão, para 

que a ninguém falte o anúncio da sua vocação a filho adotivo, a certeza da sua dig-
nidade pessoal e do valor intrínseco de cada vida humana desde a concepção até à 
sua morte natural. O secularismo difuso, quando se torna rejeição positiva e cultural 
da paternidade ativa de Deus na nossa história, impede toda e qualquer fraternidade 
universal autêntica, que se manifesta no respeito mútuo pela vida de cada um. Sem 
o Deus de Jesus Cristo, toda a diferença fica reduzida a ameaça infernal, tornando 
impossível qualquer aceitação fraterna e unidade fecunda do género humano.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 27º Domingo 

do Tempo Comum/Ano C – 06.10.2019
  - A força da fé, condição para a missão.  
  - Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
  - As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e uma 
ecologia integral”
  - Novena da 68ª Romaria de Fátima: Com Maria, enviados em missão – “Todos os dias anuncia-
vam Jesus Cristo (Cfr. At 5,42)
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. --- hino da Romaria deste ano, no final, ou: 
(Cantos dedicados a Maria/18) /: 1. Apareceu aos pastorinhos, 

numa gruta da Iria,/ sobre uma azinheira, nossa mãe, 
virgem Maria./ O rosário em suas mãos e envolvida por 
um manto,/ uma imagem luminosa de beleza e de encanto. 

Ref. /:Ó mãe de Fátima, rogai por nós!/ Que em todas as 
famílias reine o amor e a paz!:/

2. “Não tenham medo, Deus protege, é mais forte que a 
maldade,/ não reneguem sua fé e terão felicidade./ Conversão e sacrifício, 
penitência e oração/ e consagrem as famílias ao Sagrado Coração.”

3. “A violência e a guerra devem logo acabar,/ rezem pela paz no mundo e a 
alegria vai voltar./ Nesta vida, permaneçam bem unidos ao bom Deus/ e com 
Ele viveremos para sempre lá nos céus!”

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A misericórdia infinita de Deus Pai, a ternura consoladora de Jesus Cristo e a 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim.: Reunidos para a celebração litúrgica dominical, já dentro da novena de 

nossa Romaria Diocesana de Fátima, renovamos nossa fé, força que nos sustenta na 
peregrinação da vida e condição indispensável para o compromisso de “batizados 
e enviados na Igreja de Cristo em missão no mundo”, como nos lembra este Mês 
Missionário Extraordinário, no qual inicia, neste domingo, a Assembleia Especial 
do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia. 

D. (... novena de Fátima / mês missionário / primeiro domingo do mês, oração pelas 
vocações e dia da partilha / até segunda-feira, semana nacional da vida / terça-
feira, dia do nascituro).

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Pedido de perdão
D. A novena e a Romaria anual de Fátima são oportunidade privilegiada de unidade 

diocesana e de fortalecimento da fé. Peçamos que Deus purifique nossos corações 
com o seu perdão, para vivermos com proveito este tempo especial de sua graça e 
realizarmos melhor nossa missão.

L. Senhor, que nos chamais e enviais a anunciar vossa Palavra de vida a todos os 
povos, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos pedis o serviço humilde e gratuito a todos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o tempo especial das romarias para renovação de nossa vida 

familiar e comunitária, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém. 

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

D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso 
imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós 
a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos 
mais do que ousamos pedir. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 27º DTC-C, p. 978-980).
Anim.: Pela fé, podemos ter um olhar diferente sobre a realidade que nos cerca, 

trabalhar pelo bem de todos, conscientes de que estaremos realizando nada mais 
do que a nossa missão.

1ª Leitura: Hab 1,2-3; 2,2-4
L. Leitura da Profecia de Habacuc. 
Senhor, até quando clamarei, sem me atenderes?  Até quando devo gritar a ti: 

“Violência!”, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu 
mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente; reina a 
discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: “Escreve esta 
visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. 
A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não 
falhará; se demorar, espera, pois ela virá com certeza, e não tardará. Quem não 
é correto, vai morrer, mas o justo viverá por sua fé”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
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Salmo: Sl 94(95)
S. Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus! 
A. Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus! (bis)
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos 

salva! - Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e com cantos de alegria o 
celebremos!

2. - Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,* e ajoelhemos ante o Deus que nos 
criou! = Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,+ e nós somos o seu povo e seu 
rebanho,* as ovelhas que conduz com sua mão. 

3. - Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: * “Não fecheis os corações como em Meriba, 
= como em Massa, no deserto, aquele dia,+ em que outrora vossos pais me 
provocaram,* apesar de terem visto as minhas obras”. 

2ª Leitura: 2Tm 1,6-8.13-14
L. Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela 

imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, 
mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de 
Nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, 
fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de 
mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso 
depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 17,5-10
A. Aleluia... 
L. A Palavra do Senhor permanece para sempre; e esta é a Palavra que vos foi 

anunciada. 
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Neste mês de outubro, somos motivados, de maneira muito intensa, a cultivarmos 

a dimensão missionária de nossa fé.  Vivemos o Mês Missionário Extraordinário que 
tem como lema: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”. 
Somos chamados a testemunhar nossa fé nos mais diferentes espaços que marcamos 
presença. Lembramos e rezamos, neste mês missionário por nossos irmãos e irmãs 
que trabalham nas missões, aqui no Brasil ou em outros países. 

A Palavra de Deus, no Evangelho deste domingo, mostra-nos que os discípulos, 
diante das exigências e das dificuldades na missão, enfrentam uma crise de fé. 
Por isso voltam-se para Jesus e lhe suplicam: “aumenta nossa fé”. Nós também 
necessitamos que nossa fé melhore, aumente.
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A fé em Deus é o elemento essencial do cristianismo. A fé pode ser pequena 
como um grão de mostarda, mas terá a força de fazer coisas extraordinárias. A fé 
põe a criatura em comunhão com Deus e a faz participar de sua força criadora e 
salvadora. A fé sempre será a grande força do cristão. Pela fé, o cristão descobre o 
caminho e empreende uma grande ação missionária. Pois, quem tem fé não se fecha 
sobre si mesmo, torna-se anunciador de uma nova esperança. Quanto já foi feito por 
causa e em nome da fé em Cristo Jesus.

A fé não é uma força direcionada aos interesses e caprichos pessoais, mas 
voltada às necessidades dos outros. A pessoa de fé sabe que tudo o que tem e faz de 
bom vem de Deus. A atitude de serviço aproxima o discípulo da atitude do Mestre. 
A fé, necessariamente, me impulsiona a valorizar e a cuidar da vida. Quando alguém 
adquire a consciência e o significado da dimensão do serviço gratuito ao próximo, aí 
descobre o verdadeiro sentido da vida.

Jesus nos ensina que o cristão deve cultivar duas virtudes: a fé e a humildade. 
A fé deve ser dinâmica, transformadora e serviçal; vivida com coragem, que nos 
faça caminhar mesmo diante das dificuldades. Mas Jesus acrescenta também a 
necessidade da humildade. Portanto, ao pedido dos Apóstolos: “Aumenta nossa 
fé!”, Jesus confirma a necessidade da fé. Mas uma fé dinâmica na dimensão para 
Deus e na dimensão para o próximo; uma fé humilde diante de Deus e diante das 
nossas pretensões.

 Um momento forte de renovar e fortalecer a nossa fé em nossa Diocese 
é a romaria diocesana que acontece todos os anos no Santuário Nossa Senhora 
de Fátima. No próximo domingo celebraremos a 68ª Romaria de Fátima. Venha 
participar deste momento, a Mãe de Fátima te espera.

Que os padroeiros das missões, Santa Terezinha do Menino Jesus e São 
Francisco Xavier nos ajudem a sermos mais missionários. A Romaria deste ano traz 
o forte apelo missionário. E como a liturgia fala de fé, nada melhor do que lembrar 
o que disse Paulo VI; “A fé se fortalece dando-a aos demais”.  Que a força materna 
de Nossa Senhora de Fátima acompanhe a todos.  

         Pe. Cleocir Bonetti

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. No clima orante da novena da Romaria, apresentemos a Deus nossas preces 

comunitárias. 
A. Deus de amor, escutai nossa súplica.
L. 1. Para vivermos intensamente a mensagem de oração, conversão e penitência de 

Nossa Senhora em Fátima, nós vos pedimos, ó Senhor.
2. Para que o Mês Missionário Extraordinário impulsione todos os cristãos no 

compromisso batismal de anunciar e testemunhar o Evangelho, nós vos pedimos.
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3. Para que a Mãe de Fátima ampare os doentes e idosos e nos ajude a sermos 
solidários com eles, nós vos pedimos.

4. Para sermos sempre defensores e promotores da vida em todas as suas 
manifestações, especialmente a humana, desde a concepção até seu fim natural, 
nós vos pedimos.

5. Para que a Assembleia do Sínodo dos Bispos da Pan-Amazônia, neste Mês 
Missionário Extraordinário, abra “novos caminhos para a Igreja e para uma 
ecologia integral”, nós vos pedimos.

6. (...).
D. Na oração pelas vocações no primeiro domingo de cada mês em nossa Diocese, 

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

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

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com gratidão, apresentemos a Deus a vida dos missionários e dos 

colaboradores da nossa Romaria. 
A. (Nº 205) Ref. Sabes, Senhor, o que temos...
D. Deus, nós vos pedimos, que esta celebração da vossa Palavra nos fortaleça 

no caminho de nossa santificação. 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. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, 

nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos 
bendizemos.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento 

de vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na 
diversidade dos que formamos esta comunidade.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece 

sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em 
nossa caminhada de fé.
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A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

formamos aqui, com nosso ____ N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada 
pelo(s) padre(s)N.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe 

e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos 

(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito de Comunhão da Comunhão Eucarística
D. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias 

no Sacrário...)
D. Cristo garante: eu sou o Pão do Céu. Quem come deste Pão viverá eternamente. 

Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Pela comunhão eucarística, alimentamos e confirmamos nossa fé que nos 

permite um novo olhar sobre a realidade na qual devemos ser missionários. 
A. (Canto Lit. 2013, nº 11; cantos dedicados a Maria/15) /:Mãe, acreditaste! Mãe, 

tu és feliz!/ Fé em/ Deus proclamaste, todo o povo te bendiz!:/
1. Neste encontro que fazemos/ com o Cristo Salvador,/ renovamos a esperança,/ 

renovamos
o amor.
2. A Palavra é alimento,/ nos vigora na missão./ Pão da vida é o sustento,/ 

manancial de salvação.
3. Recebemos nova força,/ professando nossa fé./ Com a boca proclamamos/ as 

verdades que Deus quer.
4. Encontramos Jesus Cristo/ no caminho, junto à cruz;/ e, com fé, o 

vislumbramos/ na manhã da nova luz.
5. Com a vida anunciamos/ que Jesus é o Salvador,/ mestre, sábio da verdade,/ 

é o único Senhor.
D. OREMOS. Possamos, ó Deus onipotente, receber sempre vossos dons, para 

podermos vos servir sempre com alegria e fidelidade. 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 
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Diocese (na espera do novo bispo) e do mundo, Mês Missionário Extraordinário / 
Semana Nacional pela Vida e dia do nascituro / Assembleia do Sínodos dos Bispos 
para a Amazônia / Novena de Fátima – doentes, falecidos, catequistas, leigos e 
leigas....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Com a proteção da Virgem Maria e a graça de Deus, poderemos viver nosso 

compromisso missionário na realidade urbana de nosso tempo, como servos 
passageiros, “servos inúteis”, mas que fazem o que lhes é indicado. 

A. (Canto Lit. 2011/14; cantos dedicados a Maria/14)) Ref. /:Bendita és tu, Maria,/ 
Mãe da Família e Mãe da Igreja!/ Que o teu amor nos guarde,/ nos fortaleça 
e nos proteja!/:

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus guie sempre nossos passos com a luz de sua Palavra; conserve viva a chama 

da fé que recebemos no batismo; nos mantenha fiéis e humildes no serviço aos 
irmãos. E que nos abençoe Deus Uno e Trino, 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. 

Novena da Romaria:
14h, Santuário, terço, missa e confissões; 18h, terço e missa no Sant.; 20h, procissão 

da Catedral ao Sant. e missa campal; quinta-feira, dia da partilha (coleta de 
alimentos a serem doados a famílias necessitadas); sábado, procissão luminosa; 
todos os dias: confissões, das 14 às 22h; 

Para as crianças de 5 a 10 anos: espaço próprio todas as noites; romaria da 
criança: sáb., 12/10, 09h, da Praça Jayme Lago (Bombeiros) ao Santuário, com 
missa. Levar: fraldas, roupa para crianças, algum brinquedo, doces ou bolachas, 
para serem doados a crianças pobres. Progr. do dia da Romaria (13/10): - 
Missas no Santuário: 06h, 07h, 08h, 12h30, 16h, 19h. Na Catedral: 08h e 18h. 
Procissão e missa campal: 09h. Terço meditado na esplanada: 14h. Bênção com 
o Santíssimo, da saúde e dos objetos religiosos: 14h30.

Ministros: Presença do maior número possível para servir a sagrada comunhão em 
todas as tardes e noites da novena e no dia da romaria. 

‘Ave Maria’ nas Rádios – durante a novena, às 18h, com reflexão sobre o enfoque 
de cada dia. / Romaria em Rádio e Internet: programação, informações, pelo 
site: www.diocesedeerexim.org.br Missas, pela Rádio Virtual FM 104.7, pela 
Difusão AM 650 e pela Aratiba AM 900 e seus sites, bem como de outras, rádios-
web, especialmente no dia da Romaria. 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Lembretes:
Deste domingo ao dia 27, As. Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-

amazônica, no Vaticano, com o tema: “Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para 
uma ecologia integral”. / - Seg.-feira, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais 
do Ap. da Or., no Centro Dioc. de Past. / - Terça-feira, Dia do Nascituro. / - Quinta-
feira, 08h30, reunião da Área Past. de Erechim, na sede par. Sta. Luzia, Atlântico. / 
- Sábado, N. Sra. Aparecida - Romaria da Criança; reunião da coord. Dioc. da Past. da 
Juv. / - Domingo, 68ª Romaria Dioc. de Fátima, tema e lema, acima.

Leituras da semana:
Dia 07, 2ªf, Nossa Sra. do Rosário: At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46ss; Lc 1,26-38; Dia 

08, 3ªf, Jn 3,1-10; Sl 129(130); Lc 10,38-42; Dia 09, 4ªf, S. Dionísio e Comps. 
e S. João Leonardi: Jn 4,1-11;Sl 85(86); Lc 11,1-4; Dia 10, 5ªf, Ml 3,13-20a; Sl 
1,1-2.3.4 e 6 (R/. Sl 39,5a); Lc 11,5-13; Dia 11, 6ªf, S. João XIII: Jl 1,13-15;2,1-
2; Sl 9A(9); Lc 11,15-26; Dia 12, sáb., NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
APARECIDA, Padroeira do Brasil: Est 5,1b-2;7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-
16a; Jo 2,1-11; dia 13, dom. 28º  do TC-C: 2Rs 5,14-17; Sl 97(98); 2Tm 2,8-13; 
Lc 17,11-19; (Cura de dez leprosos); na Romaria: Is 61,1-3; Ap 12,1-6.13-17; Mt 
28,16-20 (Envio missionário).

Hino da 68ª Romaria de Fátima – 2019 – Pe. José Carlos Sala
Ref.: Batizados e enviados em missão,/ com Maria, anunciar Jesus!
1. Ide ao mundo e pregai o Evangelho/ a toda criatura.
2. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes,/ povos todos festejai-o!
3. Pois comprovado é seu amor para conosco,/ para sempre Ele é fiel!

Oração do Mês Missionário Extraordinário:
Pai nosso, vosso Filho Unigênito, Ressuscitado de entre os mortos, confiou aos discípulos: “Ide e 

fazei discípulos todos os povos”.
Recordai-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja.

Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a Graça de sermos testemunhas do Evangelho, 
corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre 

novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. 
Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a 
misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, e vive e reina na unidade do Espírito 

Santo, agora e para sempre. Amém.

Observação: Em julho, foi enviada a seguinte observação aos padres e equipes de liturgia: 
Seguindo orientações litúrgicas e a prática de subsídios litúrgicos diversos, os ritos iniciais 
têm uma pequena alteração: inicia-se de imediato o canto, sem um mantra, e logo a saudação 
de quem preside com uma sugestão de introdução ao aspecto litúrgico celebrado e referência 
a algumas realidades a se ter presente. É importante que seja breve, sem muitas referências 
pessoais. Agora, acrescenta-se: a motivação para o aspecto litúrgico celebrado pode ser feita 
pelo animador e o presidente continua com a referência a algumas realidades a se ter presente.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para 65ª Romaria

de Nossa Senhora de Fátima – 13.10.2019
 - “Com Maria, enviados em missão” – “Todos os dias anunciavam Jesus Cristo” ((Cfr. 5,42)
 - Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
 - As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e 
uma ecologia integral”
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
 A. (Hino da Romaria, final desta celebração)
Ou: 
(Canto Lit. 2016/16 e cantos de Maria/16) 1. Uma mensagem 

de paz/ ressoa com ternura em nosso coração./ É Deus a 
nos falar:/ “ó meus amados filhos, vinde à oração!”

Ref. /:Maria, Mãe do puro amor,/ rogai por nós, Rainha da 
paz!:/ 

2. Cristo é nossa paz/ e destruiu o muro da separação./ Pelo seu sangue e cruz,/ nós 
fomos resgatados, não há divisão. 

3. Um só é o Senhor,/ Deus e Pai de todos, nosso Criador./ Nele somos irmãos,/
vivamos a unidade em laços de amor. 

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, Divino Missionário do Pai, 

nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto celebrado e a vida na liturgia
D. ou Anim.: Como esteve reunida com os Apóstolos aguardando a vinda do Espírito 

Santo, a Virgem Maria nos reúne em Romaria Diocesana para fortalecer-nos no 
compromisso de anunciar todos os dias seu Filho Jesus Cristo, como “batizados e 
enviados na Igreja em missão no mundo”. Vivemos nossa Romaria em comunhão 
com a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia, em busca 
de novos caminhos para a região e de uma ecologia integral.

D. (... romaria de Fátima no Mês Missionário Extraordinário; intenções gerais da 
romaria e pessoais dos romeiros / voluntários da Romaria / sábado próximo, 
Missão Diocesana na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Polígono 21 abril, 
Paróquia São Cristóvão de Erechim ...). 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Pedido de perdão 
D. Certamente, lembramos bem que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, em Fátima, nos 

pediu a conversão sincera, a prática da oração, a busca da reconciliação e da paz. 
Talvez nem sempre vivamos o que nos pediu. Peçamos que ela interceda o perdão 
de Deus para nós. 

L. Senhor, que dais a maior prova de amor quando perdoais e vos compadeceis, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que sempre agistes movido por misericórdia e compaixão, tende piedade 

de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos pedis para sermos misericordiosos como o Pai, tende piedade de 

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

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

D. OREMOS. Ó Deus, que por misericordioso desígnio de redenção escolhestes 
a Virgem Maria, vossa humilde serva para Mãe e discípula de Cristo, 
concedei-nos que, olhando continuamente para ela, nos dediquemos de 
todo coração ao vosso serviço e trabalhemos amorosamente pela salvação 
de todas as pessoas. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, a mulher vestida de sol, é o ungido de 

Deus pelo Espírito Santo, que nos confia a missão dele recebida.

1ª Leitura: Is 61,1-3
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu; enviou-me 

para dar a boa-nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção 
para os cativos e a liberdade para os que estão presos; para proclamar o tempo 
da graça do Senhor e o dia vingança do nosso Deus; para consolar todos os 
que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de 
cinza, o óleo da alegria, em vez de aflição. Palavra do Senhor.
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A. Graças a Deus.
Salmo: 
S. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
A. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
S. 1. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito,* e eu fiz um juramento a 

Davi, meu servidor: Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem.* de geração 
em geração garantirei o teu reinado!

2. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria:* seguirá pelo caminho, sempre 
à luz de vossa face!

Exultará de alegria em vosso nome dia a dia,* e com grande entusiasmo exaltará 
vossa justiça.

3. Ele então me invocará: “Ó Senhor, vós sois meu Pai,* sois meu Deus, sois meu 
Rochedo onde encontro a salvação!” Guardarei eternamente para ele a minha 
graça* e com ele firmarei minha aliança indissolúvel.

2ª Leitura: Ap 12,1-6a.13a-15-16ª (Lecionário Dom., p. 1045)
L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo 

dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. E ela deu à luz um filho 
homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o Filho 
foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, 
onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada. Quando 
viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher 
que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de 
água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da 
mulher.  - Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 28,16-20 (Lec. Dom., p. 216 ou 553)
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; convosco estarei, todos os dias, até o fim 

dos tempos, diz Jesus.
A. Aleluia...
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
D. Proclamação do Evangelho de Jesus cristo segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor. 
D. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus 

lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim 
alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: “Toda a autoridade me foi 
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dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a 
observar tudo o que vos ordenei! Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao 
fim do mundo”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
Neste domingo, dia 13 de outubro, celebramos a 68ª Romaria ao Santuário 

de Fátima. A Romaria deste ano tem como tema: Com Maria, enviados em 
missão ! E como lema: “Todos os dias anunciavam Jesus Cristo ” (Cf. At 5,42).

A Romaria é um tempo privilegiado de evangelização, de bênçãos e de 
graças que o Senhor concede para o fortalecimento da nossa fé. A Romaria tem 
por objetivo reavivar a fé do povo.

Em geral, as pessoas gostam de caminhar, de fazer peregrinações, novenas. 
O cristão, ao participar da Romaria, celebra a felicidade de se sentir imerso no 
meio de uma multidão de irmãos, que caminham juntos, motivados pela mesma fé. 

Nossas romarias, desde o começo, vêm sendo realizadas com este espírito 
de fé, que valoriza o gesto simples de fazer a caminhada, junto com o povo, como 
sinal de solidariedade e de peregrinação, e como expressão de salutar penitência 
que abre o coração para acolher a graça de Deus. É o que também, de maneira 
semelhante, o Papa Francisco expressou na conclusão de sua homilia no Santuário 
de Aparecida, quando esteve no Brasil, dizendo: “Viemos bater à porta da casa de 
Maria. Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta o seu Filho. Agora Ela nos pede: 
‘Fazei o que Ele vos disser’. 

Ao participar da Romaria, as pessoas ouvem a Palavra de Deus e através das 
orações, da eucaristia e do sacramento da reconciliação se propõe ao fiel, que vai 
até o Santuário, um caminho de fé e de compromisso cristão. O ato de caminhar 
revela a disposição de mudar interiormente.

A Romaria nos ensina a ser solidários com o outro. Compartilhar com ele 
tudo o que a gente é e tem. Faz-nos experimentar que cada um tem seu ritmo 
próprio de andar e que não podemos impor ao outro nosso passo. Caminhar juntos 
é uma excelente escola de vida comunitária. A Romaria de Fátima caracteriza-se 
por ser um momento forte de unidade na fé. É a Diocese toda que se encontra e 
cria consciência de seu compromisso com o Evangelho.  

Vivendo o mês de outubro, mês missionário, tendo como tema central da 
romaria a dimensão missionária de nossa fé não podemos nos acomodar. Nossa fé 
em Jesus Cristo deve ser vivida e anunciada.  Todos nós podemos sim fazer missão: 
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levar uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança... anunciar e testemunhar 
Jesus no local de trabalho, nas escolas, universidades, na vida cotidiana. Somos 
missionários com gestos de solidariedade, de paz e de amor.  

Peçamos à Mãe de Fátima, que a Romaria venha fortalecer a paz e a união 
das famílias e comunidades. Que Maria nos ajude a sermos, cada vez mais, 
missionários, anunciadores do Reino de Deus e que olhe com carinho de mãe a 
todos os seus filhos e filhas. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.

        Pe. Cleocir Bonetti

Profissão da fé
D. Creio em Deus Pai todo-poderoso...
A. (Lá ou Dó) Maria, Senhora de Nazaré,/ aumenta a luz de nossa fé! 

Oração dos fiéis
D. Neste tempo especial de oração motivado por diversas romarias em nosso País, 

apresentemos a Deus Pai nossas preces comunitárias por intercessão de Maria, a 
Mãe de Cristo, Mãe e Modelo da Igreja. 

A. (198) Por Maria, escutai/ nossa prece, Senhor!
L. 1. Para vivermos intensamente a mensagem de oração, conversão e penitência de 

Nossa Senhora em Fátima, nós vos pedimos, ó Senhor.
2. Para que o Mês Missionário Extraordinário impulsione todos os cristãos no 

compromisso batismal de anunciar e testemunhar o Evangelho, nós vos pedimos.
3. Para que a Mãe de Fátima ampare os doentes e idosos e nos ajude a sermos 

solidários com eles, nós vos pedimos.
4. Para que olheis com carinho as intenções e necessidades de cada romeiro, nós vos 

pedimos. 
5. Para que abençoeis e recompenseis os trabalhadores e colaboradores da Romaria, 

nós vos pedimos.  
6. Para que este Mês Missionário Extraordinário nos ajude a testemunhar com ardor 

renovado a alegria do Evangelho na família, na comunidade eclesial, no ambiente 
de trabalho e em outros setores, nós vos pedimos. 

7. Para que a Assembleia do Sínodo dos Bispos da Pan-Amazônia, tendo presente 
as consultas feitas a muitos grupos, confirme sugestões de “novos caminhos para 
a Igreja e para uma ecologia integral”, nós vos pedimos:

D. Ó Deus, vosso Filho Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, nos confiou 
o mandato missionário de fazer discípulos todos os povos. Concedei-nos a 
graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a 
missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes 
expressões que levem vida e luz ao mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Apresentemos a Deus a oração, as necessidades e os gestos de generosidade 

dos devotos de Maria na novena e nesta Romaria de Fátima. 
A. (Nº 513) 1. Vivo ofertório de Maria... (só primeira estrofe e refrão....)
D. Acolhei benignamente, Senhor, as súplicas e dons que Vos oferecemos 

na comemoração da Virgem Maria, dócil serva totalmente dedicada ao 
vosso serviço. Concedei que nos ofereçamos a nós mesmos como vítima 
agradável a vossos olhos. 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. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-

Vos porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o 
caminho da salvação.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
D. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que 

nos enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos 

bendizemos pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos 
santos e santas, cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com 

o Papa N., ___ N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre frutuosa, 
com a força de vossa graça.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos nossos 

falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória eterna.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de 

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. Fiéis ao ensinamento de Cristo de chamar a Deus de Pai, rezemos: Pai nosso... 

(ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
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D. Felizes por podermos participar da comunhão eucarística com o Pão consagrado 
na missa aqui celebrada. Eis o Cordeiro de Deus....

Anim.: Ao enviar ao mundo seus discípulos com o mandato missionário, Cristo 
prometeu estar com eles até o fim dos tempos. Na Eucaristia, Ele se dá como 
alimento para sustentá-los na missão.

A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1. Povo de Deus, foi assim:/ Deus cumpriu a 
palavra que diz:/ “Uma virgem irá conceber”,/ e a visita de Deus me fez mãe!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo aprender/ a humildade, a 
confiança total,/ e escutar o teu Filho que diz: 

Ref. /:Senta comigo à minha mesa,/ nutre a esperança, reúne os irmãos!/ Planta 
meu Reino, transforma a terra,/ mais que coragem, tens minha mão!:/

2. Povo de Deus, foi assim:/ nem montanha ou distância qualquer/ me impediu 
de servir e sorrir./ Visitei com meu Deus. Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa 
mãe,/ nós queremos contigo aprender/ desapego, bondade, teu “Sim”,/ e 
acolher o teu Filho o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:/ meu menino cresceu e entendeu/ que a vontade do 
Pai conta mais,/ e a visita foi Deus quem nos fez./ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ 
nós queremos contigo aprender:/ a justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu 
Filho que diz: 

4. Povo de Deus, foi assim:/ da verdade jamais se afastou./ Veio a morte e ficou 
nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a verdade, a firmeza, o perdão,/ e seguir o teu 
filho que diz:

D. OREMOS. Saciados com o alimento espiritual, nesta Romaria Diocesana, 
humildemente Vos pedimos, Senhor, que imitando sempre a Virgem Maria, 
nos dediquemos à missão da Igreja e sintamos alegria no vosso serviço. 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 espera do novo bispo) e do mundo, Mês Missionário Extraordinário 
/ Assembleia do Sínodos dos Bispos para a Amazônia / Romaria de Fátima – 
doentes, falecidos, catequistas, leigos e leigas....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Nesta Romaria, somos enviados com Maria em missão para anunciar seu 

Filho Jesus Cristo todos os dias de nossa vida onde quer que nos encontremos. 
A. (Canto Lit. 2018/27) /: “Sal da terra e luz do mundo”,/ o Senhor nos chama e 
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nos envia!/ Testemunhas do seu Reino em toda a parte,/ vivendo a fé no amor 
e na alegria!:/ 

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus volte para nós seu olhar, nos conceda saúde, paz e ardor apostólico para sermos 

missionários do Reino em nossa família, em nossa comunidade e na participação nas 
atividades da Igreja onde ela mais deve levar o Evangelho em nossos dias. E que nos 
abençoe Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. A exemplo de Maria, glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

(Canto Lit. 2017/19)/:Vossos olhos misericordiosos a nós volvei,/  infinitas e 
generosas graças nos concedei.:/

1. Bondade imensa, ternura e paz/ perdão que renova, amor que refaz./ Refúgio 
dos fracos, consolo na dor,/ alegre certeza de um novo vigor! 

2. Amparo dos filhos a todo momento,/ na luz, na alegria ou no sofrimento./ 
Mãe tão compassiva e misericordiosa/ presença constante, fiel, caridosa. 

(Canto Lit. 2017/18; Cantos de Maria/18) 1. Apareceu aos pastorinhos, numa 
gruta da Iria,/ sobre uma azinheira, nossa mãe, virgem Maria./ O rosário em 
suas mãos e envolvida por um manto,/ uma imagem luminosa de beleza e de 
encanto. 

Ref. /:Ó mãe de Fátima, rogai por nós!/ Que em todas as famílias reinem o 
amor e a paz!:/

2. “Não tenham medo, Deus protege, é mais forte que a maldade,/ não reneguem 
sua fé e terão felicidade./ Conversão e sacrifício, penitência e oração/ e 
consagrem as famílias ao Sagrado Coração.”

3. “A violência e a guerra devem logo acabar,/ rezem pela paz no mundo e a 
alegria vai voltar./ Nesta vida, permaneçam bem unidos ao bom Deus/ e com 
Ele viveremos para sempre lá nos céus!”

4. O centenário que recorda a visita de Maria/ nas aparições em Fátima, 
celebramos, na alegria./ Contemplamos a ternura, o carinho, a compaixão./ A 
mãe guarda os seus filhos no seu grande coração!

Hino da 68ª Romaria de Fátima – 2019 – Pe. José Carlos Sala
Ref.: Batizados e enviados em missão,/ com Maria, anunciar Jesus!
1. Ide ao mundo e pregai o Evangelho/ a toda criatura.
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2. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes,/ povos todos festejai-o!
3. Pois comprovado é seu amor para conosco,/ para sempre Ele é fiel!

Lembretes:
- De quinta-feira a domingo, 55ª Assembleia Nac. do Mov. de Cursilho de 

Cristandade, no Centro Sag. Família, São Paulo. 
- Sexta-feira, às 19h, reunião do Setor das Past. Sociais, no Centro Dioc.; na mesma 

hora, crismas na igreja Sta. Teresinha, Estação.
- Sábado, Missão Diocesana na comunidade Sag. Cor. de Jesus, Polígono 21 abril, 

Par. S. Cristóvão de Erechim – com participação da Infância e Adolescência 
Missionária. 

20, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Missionária, com 
orações, pregações e coleta em favor das Missões; Dia Nacional da Juventude;

Dia Mundial das Missões:
Dentro Mês Missionário Extraordinário ganha especial significado o Dia Mundial 

das Missões, no próximo domingo, dia 20. Nele, todos são convidados a orações 
especiais pelas missões, reflexão sobre a atividade missionária da Igreja e coleta 
em favor da mesma.

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, S. Calixto I: Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32; dia 15, 3ªf, Sta. Teresa 

de Jesus: Rm 1,16-25; Sl 18(19); Lc 11,37-41; dia 16, 4ªf, Sta. Edviges, Sta. 
Margarida Maria Alacoque: Rm 2,1-11; Sl 61(62); Lc 11,42-46; dia 17, 5ªf, Sto. 
Inácio de Antioquia: Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11,47-54; dia 18, 6ªf, S. Lucas 
Evangelista: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9; dia 19, sáb, Ss. João de 
Brébeuf, Isaac Jogues Presbs. e Comps. Mts., S. Paulo da Cruz: Rm 4,13.16-18; 
Sl 104(105); Lc 12,8-12; dia 20, dom., 29º do TC-C Dia Mundial das Missões 
e da Obra Pontifícia da Infância Missionária. Ex 17,8-13; Sl 120(121); 2Tm 
3,14-4,2; Lc 18,1-8 (Juiz iníquo e viúva).

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

apresenta este folheto, o Jornal Comunicação Diocesana, caderno das celebrações dominicais 
da Palavra, artigos, documentos, informações diárias, relação das paróquias e padres....

Livraria Diocesana, no Centro de Pastoral e Administração, Av. Sete de Setembro, 1251
bíblias, livros diversos, cartões, cartazes, objetos religiosos (crucifixos, terços, escapulários, 

medalhas, correntinhas, cálices, cibórios, galhetas...)

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 29º Domingo

do Tempo Comum/Ano C – 20.10.2019
 - Deus ouve sempre o clamor confiante de quem sofre. 
 - Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
 - Dia Mundial das Missões e da Infância e Adolescência Missionária
 - As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e uma 
ecologia integral”
  Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

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

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça, a paz e o ardor missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, enviado 

pelo Pai com a força do Espírito Santo para anunciar a boa nova da salvação a 
todos os povos, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Anim.: A graça especial da romaria anual, vivida domingo passado, fortalece 

nossa unidade diocesana, confirma a fé, revigora o espírito missionário e 
aprofunda a oração. Na oração, insistente e humilde, encontramos forças para 
vencer as dificuldades, sermos solidários com os injustiçados e participarmos da 
missão da Igreja, compromisso de todo batizado, como lembra este Dia Mundial 
das Missões.

D. (... Mês Missionário Extraordinário / Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos 
para a Amazônia / ...).

Pedido de perdão
D. Em nossas necessidades, pedimos com insistência a ajuda de Deus e esperamos 

ser por Ele atendidos.  Nem sempre, porém, escutamos o que Ele nos pede e nem 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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os clamores dos irmãos, especialmente dos pobres e dos injustiçados. Peçamos o 
perdão de Deus. (Pausa).

L. Senhor, que acolheis a súplica confiante dos que colocam em Vós o seu refúgio, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que com frequência vos retiráveis à montanha para orar, tende piedade de 

nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos ensinastes a oração humilde e perseverante, tende piedade de 

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

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

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

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

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

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

D. OREMOS. Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramento da 
salvação para todas as nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse 
até o fim dos tempos. Despertai nos corações dos vossos fiéis a consciência 
de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade até que de 
todos os povos surja e cresça para vós uma só família e um só povo. PNSrJC...

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
 (Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 29º DTC-C, p. 984-986).
Anim.: A oração insistente e a Palavra de Deus transformam nossa vida, tornam-

nos sensíveis aos sofrimentos dos outros no mundo da indiferença e sustenta os 
missionários. 
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1ª Leitura: Ex 17,8-13

Salmo: Sl 120(121)
S. Do Senhor é que me vem o meu socorro,* do Senhor que fez o céu e fez a terra.
A. Do Senhor é que me vem o meu socorro,* do Senhor que fez o céu e fez a 

terra.
S. 1. - Eu levanto os meus olhos para os montes: * de onde pode vir o meu socorro?  

- Do Senhor é que me vem o meu socorro,* do Senhor que fez o céu e fez a terra!
2. - Ele não deixa tropeçarem os meus pés,* e não dorme quem te guarda e te vigia. 

- Oh! não! Ele não dorme e nem cochila,* aquele que é o guarda de Israel!
3. - O Senhor é o teu guarda, o teu vigia,* é uma sombra protetora à tua direita. - Não 

vai ferir-te o sol durante o dia,* nem a lua através de toda a noite. 
4. O Senhor te guardará de todo o mal,* ele mesmo vai cuidar da tua vida! - Deus te 

guarda na partida e na chegada.* Ele te guarda desde agora e para sempre!

2ª Leitura: 2Tm 3,14-4,2
L. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. 
Caríssimo: Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade; tu 

sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras: 
elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé 
em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, 
para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem 
de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de 
Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua 
manifestação gloriosa e do seu Reino, eu te peço com insistência: proclama a 
palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha, 
com toda a paciência e doutrina. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 18,1-8
A. Aleluia...
S. A Palavra de Deus é viva e eficaz, em suas ações; penetrando os sentimentos, vai 

ao íntimo dos corações.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
Hoje recordamos o Dia Mundial das Missões e da Infância e adolescência 

Missionária.  Vivendo o Mês Missionário Extraordinário a liturgia deste final de 
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semana tem como tema central a oração. Sem oração e cultivo da espiritualidade não 
tem missão. A oração nos aproxima de Deus e une a comunidade. A oração transforma 
a nossa missão, fortalecendo a nossa fé e nos animando a prosseguir. Nela descobrimos 
a vontade de Deus e ao mesmo tempo buscamos adequar a nossa vida à sua vontade.

Na primeira leitura e no Evangelho de hoje, encontramos dois exemplos de 
pessoas que rezam: uma que não se cansa – Moisés, a outra que não desanima – a 
viúva. O Evangelho nos ensina que precisamos ser perseverantes na oração. Por isso 
Jesus nos conta a parábola da viúva que mediante a sua insistência acabou sendo 
atendida pelo juiz.

Normalmente temos muita pressa quando pedimos algo a Deus. Ele sabe a hora 
e o momento para cada coisa.  Deus sempre vai nos atender, mas quem sabe não do 
jeito que queremos, mas sempre vai nos atender. Se abandonarmos a oração porque 
temos pressa na solução, podemos perder tudo. A parábola deseja dar força às pessoas 
e às comunidades que rezam e não alcançam de imediato o que pedem. 

Jesus revela a necessidade de rezar sempre, sem jamais desanimar. Deus, que é 
amor, cumula seu povo de graças e de bênçãos. A oração não nos deixa desanimar, é 
o grande meio para não perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis e dramáticos 
de nossa vida. 

 Muitas vezes nossa oração é uma ladainha de problemas que apresentamos 
a Deus, pedindo que ele os resolva logo. O modelo de oração que Jesus nos propõe 
é mais amplo: colocar a vida nas mãos de Deus, como a viúva colocou a sua causa 
nas mãos do juiz. A oração não tem por objetivo forçar a vontade de Deus, mas nos 
colocar nos braços dele com grande confiança.  

A oração é fundamental e necessária na vida de cada um de nós. Só quem tem 
fé e acredita na justiça de Deus, na sua presença ficará de mãos estendidas ao alto, 
como Moisés durante a batalha. Normalmente é nessa posição que rezamos a oração 
do Pai Nosso. 

Colocar as mãos ao alto é confiar-se totalmente em Deus. Um exemplo: quando 
a polícia aborda pessoas suspeitas, a primeira ordem dada é: “mãos ao alto!” Quem 
está com as mãos ao alto está indefeso, desarmado, frágil e vulnerável. É essa a atitude 
da pessoa orante: ela desarma-se, voluntariamente, de suas forças para confiar na força 
de Deus.

 A prática da oração e a vivência da Palavra de Deus são fontes de comunhão 
com Deus e com os irmãos. A Oração e a Palavra de Deus têm poder de nos transformar 
em zelosos missionários, promotores da paz e da justiça no mundo.

 Que nossas comunidades sejam verdadeiramente lugares e espaços de oração 
e cultivo da fé e da missão.

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

Oração dos fiéis
D. Conscientes de sermos batizados e enviados em missão e da necessidade da graça 

de Deus para realizá-la, com humildade e confiança, apresentemos nossas preces a 
Deus que sempre ampara quem coloca nele sua segurança.

A. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação.
L. 1. Para que a Igreja realize com fidelidade e bons frutos a missão de anunciar a 

alegria do Evangelho a todos os povos, nós vos pedimos: 
2. Para que todos os batizados realizem seu compromisso missionário na família, na 

comunidade e nos ambientes em que atuam, nós vos pedimos:
3. Para que os missionários e missionárias perseguidos por causa do Evangelho 

permaneçam firmes na missão, nós vos pedimos:
4. Para que este Mês Missionário Extraordinário suscite muitas iniciativas de 

cooperação com a evangelização onde Cristo não é conhecido ou onde a vida 
cristã enfraqueceu, nós vos pedimos:

5. Por todos os que atuam no poder judiciário em seus diversos níveis, a fim de que 
julguem com justiça e rapidez todas as questões apresentadas, nós vos pedimos:

6. Para cultivarmos sempre a oração e a doação de recursos para a obra missionária, 
nós vos pedimos:

7. ...
D. Ó Deus nosso Pai, vosso Filho Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, 

confiou-nos a missão de anunciar vosso amor a todos os povos. Concedei-nos 
a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a 
missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes 
expressões que levem vida e luz ao mundo. Por Cristo, Nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Coloquemos diante de Deus a solidariedade de muitos com os que não são 

atendidos em suas justas demandas e a oração dos que não têm outro recurso para 
ajudar os missionários. Na coleta, façamos nossa doação para as missões.

A. (Nº 214) Ref. No te altar, Senhor....
D. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servindo-vos com liberdade, para 

que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados por esta celebração 
que realizamos com alegria em vossa honra e vivamos com generosidade 
nosso compromisso com a missão da Igreja. 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. Realmente, além de ser nosso dever, é uma grande graça cantar vossos louvores, 

ó Deus, fonte da vida, pelos bens e dons que sempre nos concedeis.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos louvamos pela vida nova que nos destes, ó Deus, em vosso Filho Jesus 

Cristo, Servo e Pastor que nos conduz pelo caminho da esperança.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos bendizemos, ó Pai Criador, porque nos dais a proteção da Virgem Maria 

e dos santos e santas que nos deixaram o testemunho de fidelidade e perseverança 
na fé.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos agradecemos pela alegria de sermos membros da Igreja, guiada pelo 

nosso Papa N. , com o Bispo N. e pelo(s) padre(s) N. em nossa Paróquia.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Recordamos com gratidão o bem realizado em nossa comunidade pelos nossos 

falecidos (....), pelos quais também vos pedimos a luz e a paz junto de todos os 
vossos eleitos.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da sagrada comunhão eucarística, rezemos como o Senhor 

Jesus nos ensinou: Pai  nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
D. Deus é bom e justo. Feliz quem nele coloca a razão de sua vida. Eis o Cordeiro 

de Deus....
Anim.: Cristo, sempre atento às necessidades de cada discípulo missionário seu, se 

oferece em alimento para sustentar a todos no compromisso pela justiça.  
A. (Nº 299) 1. Jesus, o pão da vida, nasceu .....
D. OREMOS. Ó Deus, santificai-nos pela comunhão eucarística e fazei que as 

nações recebam com alegria, pelo sacramento da vossa Igreja, a salvação 
realizada na cruz. 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 
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Diocese (na espera do novo bispo) e do mundo, Mês Missionário Extraordinário 
/ Assembleia do Sínodos dos Bispos para a Amazônia /  doentes, falecidos, 
catequistas, leigos e leigas....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Procuremos erguer sempre nossas mãos em oração, como nos pede a liturgia 

de hoje e que nos sustenta na missão.
A. (Cantos a Maria/19) Ref. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar! E de 

ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar Cristo em nós!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus confirme os nossos corações e os fortaleça com sua graça, para sermos fiéis 

na oração e sinceros no amor fraterno. E que nos abençoe Deus todo-poderoso e 
fonte da vida: Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Levai a todos a Boa Nova do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- seg.-feira, às19h, reunião da Coord. de Past. ampliada, no Centro Dioc.
- Terça-feira, às 08h30, retiro da Cáritas, no Sem.de Fátima; 09h, reunião da Prov. 

Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo.
- Sexta-feira, 09h às 15h, 4º encontro voc. do ano, no Sem. de Fátima para meninos e 

meninas; 14h30, tarde de oração do Ap. da Or. das Paróquias da cidade de Erexim, 
na Cat. S. José.

- Sábado, casamento coletivo em Viadutos.
- Domingo, Dia Nacional da Juventude; festa da padroeira na igreja N. Sra. 

Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim; às 09h30, crismas na igreja Santa Isabel 
da Hungria, Três Arroio; conclusão da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos 
para a Região Pan-amazônica.

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf: Rm 4,20-25; Cânt.; Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R/.cf. 68); Lc 12,13-21; dia 22, 

3ªf, S. João Paulo II: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39(40); Lc 12,35-38; dia 23, 4ªf, S. 
João de Capistrano: Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc 12,39-48; dia 24, 5ªf: Sto. Antônio 
Maria Claret: Rm 6,19-23; Sl 1,1-2.3.4.6(R/.Sl 39,5a); Lc 12,49-53; dia 25, 6ªf, Sto. 
Antônio de Sant´Ana Galvão: Rm 7,18-25a; Sl 118(119); Lc 12,54-59; dia 26, sáb.: 
Rm 8,1-11; Sl 23(24); Lc 13,1-9; dia 27, dom., 30º do TC-C: Eclo 35,15b-17.20-22a; 
Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 ( O fariseu e o publicano).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 30º Domingo

do Tempo Comum/Ano C – 27.10.2019
 - A oração e atitudes que justificam diante de Deus
 - Mês Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”
 - As. do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia – “Novos caminhos para a Amazônia e uma 
ecologia integral”
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

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 o amor e a bondade de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, 

luz para todos os povos, 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. ou Anim. Reunidos na fé em Jesus Cristo, celebramos o amor misericordioso 

de Deus que ampara a todos e escuta o grito do pobre que a Ele se confia. Com 
sua graça, poderemos cultivar a oração verdadeira e a solidariedade com todos, 
especialmente com os descartados da sociedade. Assim celebrando, seremos 
justificados diante de Deus, que nos quer misericordiosos como Ele o é conosco.  

D. (... conclusão da Assembleia do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia / último 
domingo do Mês Missionário Extraordinário / Dia Nacional da Juventude – tema: 
“Juventude e Políticas Públicas: uma história nos chama à civilização amor” e 
lema: “Em vim para que todos tenham vida” (Jo 10,10), / ...).

Pedido de perdão
D. Agrada a Deus a oração que brota de um coração humilde e sensível com a 

situação dos irmãos e irmãs, especialmente com os mais sofridos e necessitados. 
Peçamos que Ele nos purifique e nos perdoe de qualquer falta a fim de podermos 
retornar justificados desta celebração. (Pausa).

L. Senhor, que nos indicais a humildade e a solidariedade com os irmãos e irmãs 
para a oração verdadeira, tende piedade.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sempre vos colocastes ao lado dos empobrecidos, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que atendeis a súplica de quem confia na vossa justiça e espera a vossa 

salvação, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Glória
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! Glória! Glória a Deus/ nas alturas e na terra paz 

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

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

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

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

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

D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança 
e a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que 
prometeis.  PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 30º DTC-C, p. 987-989).
Anim.: Deus é misericordioso com todos e não faz discriminação, acolhe a 

oração feita com humildade, acompanhada de solicitude com os irmãos e irmãs, 
especialmente os mais sofridos. 

Leitura Eclo 35,15b-17.20-22a
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em 

prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos; jamais despreza 
a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a 
Deus como ele o quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. A 
prece do humilde atravessa as nuvens: enquanto não chegar não terá repouso; e 
não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute 
o julgamento. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
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Salmo: Sl 33(34)
S. O pobre clama a Deus e ele escuta: o Senhor liberta a vida dos seus servos.
A. O pobre clama a Deus e ele escuta: o Senhor liberta a vida dos seus servos.
S.1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em minha 

boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se alegrem!
2. - Mas ele volta a sua face contra os maus,* para da terra apagar sua lembrança. - 

Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta * e de todas as angústias os liberta. 
3. - Do coração atribulado ele está perto * e conforta os de espírito abatido. - Mas 

o Senhor liberta a vida dos seus servos,* e castigado não será quem nele espera. 

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.16-18
L. Leitura da segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício; aproxima-

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

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 18,9-14
A. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
L. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua Palavra; a Palavra 

da reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva. 
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Vivendo o Mês Missionário Extraordinário lembramos e rezamos pela 

assembleia do Sínodo dos bispos para a Amazônia que apresenta o desafio: “novos 
caminhos para a Amazônia e uma ecologia integral”. 

No Evangelho de hoje, Jesus ensina aos discípulos sobre a verdadeira 
atitude de quem se dirige a Deus em oração. Ela não deve ser uma expressão do 
nosso orgulho, mas a oração deve expressar a nossa humildade diante de Deus. A 
humildade engrandece a vida e favorece a conversão. Jesus nos pede para fazer da 
humildade a primeira e a mais profunda oração. 
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 O Evangelho de hoje não trata das qualidades externas da oração, como as 
fórmulas, as posições do corpo, os lugares propícios à oração, o tempo ou o volume 
da voz. Mas trata do sincero reconhecimento de nossas falhas e nossa pequenez 
diante da infinita misericórdia de Deus. 

Trata não só do nosso modo de rezar, mas também do nosso modo de viver: 
a atitude da criatura frente ao Criador, que é sempre de humildade e pequenez. 
A criatura não vive sem oração. Há formas diferentes de oração. Mas todas elas 
pressupõem um coração necessitado, aberto ao Pai do Céu.

A parábola do fariseu e do publicano que nos foi relatada no Evangelho de 
hoje revela que ambos os personagens desejam entrar em comunhão com Deus. 
Porém, por vias diferentes. O Fariseu pela via da autossuficiência e o publicano pelo 
caminho da humildade confiante na misericórdia de Deus.

Jesus ensina que seu discípulo não pode cair na tentação da vaidade e do 
desprezo dos outros. A oração do discípulo deve ser paciente e perseverante, mas 
também humilde. A prece do coração orgulhoso não chega até Deus e a ele não 
agrada. O discípulo deve ser humilde não só na oração, mas no seu modo de ser. 
Deve imitar Maria que se declara humilde serva do Senhor. Deve ser como Cristo, 
que se apresenta manso e humilde de coração. 

A oração que salva é aquela que, a exemplo do publicano, brota do coração 
que reconhece sua condição de criatura e faz de sua fragilidade a própria oração. 
Deus não ouve a oração do orgulhoso. Deus nos pede um coração simples e humilde 
capaz de acolher sua vontade e de multiplicar gestos de solidariedade.

Jesus desmascara a falsa prática religiosa daqueles que, pela simples 
observância de preceitos e a execução mecânica de orações, desejam manipular a 
Deus em favor de seus interesses. O conteúdo da oração do publicano resume-se em 
pedir perdão, confessando de um lado a misericórdia de Deus e, de outro, a própria 
condição de pecador. 

Que nossas orações pessoais, na família e na comunidade nos ajudem a 
reconhecermo-nos necessitados da misericórdia de Deus e que sejam feitas na 
humildade e confiança total em Deus.  

Pe. Cleocir Bonetti

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula mais extensa, p. 14 do livro Ao redor da mesa...

Oração dos fiéis
D. Com a humildade e a confiança daquele que, segundo a parábola do evangelho, 

foi justificado por Deus em sua oração, façamos nossas preces comunitárias. 
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A. Ó Deus de bondade, atendei nossa súplica.
L. 1. Para que a Igreja, as organizações sociais e o poder público tenham sempre 

atenção preferencial aos injustiçados, sofredores e necessitados, nós vos pedimos: 
2. Para que os missionários que doam sua vida longe de sua família e de sua 

comunidade de origem tenham sempre vossa graça e a ajuda dos que os enviaram, 
nós vos pedimos: 

3. Para cultivarmos o espírito missionário em nossas famílias e comunidades, com 
participação permanente na missão da Igreja, nós vos pedimos:

4. Para desenvolvermos projetos de transformação do mundo, proteção ao meio 
ambiente e harmonia com a natureza, nós vos pedimos:

5. Para que os jovens vivam seu encontro com Cristo e atuem generosamente na 
construção da civilização do amor, nós vos pedimos.

6. Para que a Assembleia do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, que chega ao fim 
neste domingo, ajude a Igreja a ter novas iniciativas de evangelização e o mundo 
de preservação daquela região, nós vos pedimos:

 7. ...
D. Ó Deus, acolhei com bondade nossos pedidos e concedei-nos cultivar sempre 

a oração verdadeira, livre de qualquer hipocrisia, para sermos justificados e 
renovados pela vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: No rito de oferta, expressamos nossa gratidão a Deus pelos seus dons do 

seu amor e o alimento que nos vem da mãe terra generosa, que precisamos cuidar. 
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos como gesto (menos a terceira 

estrofe....)
D. Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos diante de vós, e 

seja para vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo, no 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. Celebrando o Mistério Pascal, nós lembramos também, ó Deus, a obra de vossa 

criação e vos bendizemos pela terra, pela água, pelo fogo e pelo ar e por todas as 
maravilhas da terra.

A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Nosso louvor a Vós, ó Pai, por vosso Filho pelo qual nos revelastes vossa 

misericórdia e nos reconciliastes convosco e entre nós.
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A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Nós vos glorificamos pela Virgem Maria que nos deu o Salvador por obra do 

Espírito Santo e por todos os santos e santas que foram fiéis ao Evangelho que Ele 
nos anunciou.

A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. A Vós, Ó Pai de bondade, nossa gratidão pela Igreja enviada a anunciar a salvação 

realizada na cruz; gratidão pelo nosso Papa N, pelo nosso Bispo N. e pelo(s) 
padre(s) N. que anima(m) nossas comunidades.

A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Na esperança da ressurreição eterna, nós pedimos pelos nossos irmãos e irmãs 

falecidos (...); sejam todos acolhidos em vossa casa com Jesus.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Ó Deus, vos apresentamos este nosso louvor em nome daquele que nos ensinou a 

dirigir-nos a vós com a confiança de filhos, Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Motivados pelo Espírito de Jesus e formados pela sabedoria do Evangelho, 

rezemos: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
D. Cristo é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Em sua bondade, Deus nos oferece sempre o Pão da Palavra e o Pão da vida. 

Alimentado com esses dons, sejamos sempre mais missionários.
A. (Nº 292) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei .....
D. OREMOS. Ó Deus, que o Pão da Vida recebido na comunhão eucarística 

nos fortaleça na missão que nos confiais, a fim de que um dia entremos em 
plena posse do mistério que agora celebramos. 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 espera do novo bispo) e do mundo, Mês Missionário Extraordinário / 
Conclusão da Assembleia do Sínodos dos Bispos para a Amazônia / Dia Nacional 
da Juventude /  – doentes, falecidos, catequistas, leigos e leigas....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Reavivemos a consciência batismal em relação a missão da Igreja, retomando 

com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral, como nos 
pede o Mês Missionário Extraordinário que chega ao fim.

 A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou realizar, minha vocação, vou realizar.:/
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D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus vos faça mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo; 

Ele vos dê o Espírito Santo para realizardes a missão a que vos envia; dirija vossos 
passos e confirme vossas palavras. E que vos abençoe Deus Onipotente e Eterno, 
Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, às 09h, reunião das/os coordenadoras/es paroquiais da Animação 

Bíblico-catequética, em local a definir. 
- Sábado – Comemoração de todos os fiéis defuntos (de tarde, liturgia do domingo).
- Domingo - Todos os Santos – crismas na igreja Sagrado Coração de Jesus, Paulo 

Bento.

Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Ss. Simão e judas Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 18(19); Lc 6,12-19; dia 29, 

3ªf: Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-21; dia 30, 4ªf: Rm 8,26-30; Sl 12(13); 
Lc 13,22-30; dia 31, 5ªf: Rm 8,31b-39; Sl 108(109); Lc 13,31-35; dia 1º, 6ªf: 
Rm 9,1-5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6; dia 02: COMEMORAÇÃO DE TODOS OS 
FIÉIS DEFUNTOS: Jó 19.1.23-27a; Sl 26(27); Rom 5,5-11; Jo 6,37-40;dia 03, 
Dom, 31º do TC-C, TODOS OS SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; 
Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças).

Oração do Mês Missionário Extraordinário:
Pai nosso, vosso Filho Unigênito, Ressuscitado 

de entre os mortos, confiou aos discípulos: 
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.

Recordai-nos que, pelo batismo, tornamo-nos 
participantes da missão da Igreja.

Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a 
Graça de sermos testemunhas do Evangelho, 
corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser 
realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. 

Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o 
amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, e vive e reina na 
unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. 



O destino universal da salvação, oferecida por Deus em Jesus Cristo, levou Ben-
to XV a exigir a superação de todo o fechamento nacionalista e etnocêntrico, de toda a 
mistura do anúncio do Evangelho com os interesses económicos e militares das potências 
coloniais. Na sua Carta apostólica Maximum illud, o Papa lembrava que a universalidade 
divina da missão da Igreja exige o abandono duma pertença exclusivista à própria pátria 
e à própria etnia. A abertura da cultura e da comunidade à novidade salvífica de Jesus 
Cristo requer a superação de toda a indevida introversão étnica e eclesial. Também hoje, 
a Igreja continua a necessitar de homens e mulheres que, em virtude do seu Batismo, 
respondam generosamente à chamada para sair da sua própria casa, da sua família, da sua 
pátria, da sua própria língua, da sua Igreja local. São enviados aos gentios, ao mundo ainda 
não transfigurado pelos sacramentos de Jesus Cristo e da sua Igreja santa. Anunciando a 
Palavra de Deus, testemunhando o Evangelho e celebrando a vida do Espírito, chamam 
à conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no respeito pela liberdade pessoal de 
cada um, em diálogo com as culturas e as religiões dos povos a quem são enviados. Assim 
a missio ad gentes, sempre necessária na Igreja, contribui de maneira fundamental para o 
processo permanente de conversão de todos os cristãos. A fé na Páscoa de Jesus, o envio 
eclesial batismal, a saída geográfica e cultural de si mesmo e da sua própria casa, a neces-
sidade de salvação do pecado e a libertação do mal pessoal e social exigem a missão até 
aos últimos confins da terra.

A coincidência providencial 
do Mês Missionário Extraordinário 
com a celebração do Sínodo Especial 
sobre as Igrejas na Amazónia leva-
-me a assinalar como a missão, que 
nos foi confiada por Jesus com o dom 
do seu Espírito, ainda seja atual e ne-
cessária também para aquelas terras 
e seus habitantes. Um renovado Pen-
tecostes abra de par em par as portas 

da Igreja, a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada em si mesma e nenhum povo 
fique isolado, mas se abra à comunhão universal da fé. Que ninguém fique fechado em si 
mesmo, na autorreferencialidade da sua própria pertença étnica e religiosa. A Páscoa de 
Jesus rompe os limites estreitos de mundos, religiões e culturas, chamando-os a crescer 
no respeito pela dignidade do homem e da mulher, rumo a uma conversão cada vez mais 
plena à Verdade do Senhor Ressuscitado, que dá a verdadeira vida a todos.

A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento XVI no início do nosso en-
contro de Bispos Latino-Americanos na Aparecida, Brasil, em 2007, palavras que desejo 
transcrever aqui e subscrevê-las: «O que significou a aceitação da fé cristã para os povos 
da América Latina e do Caribe? Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o Deus 
desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições 
religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam silenciosamente. Significou também ter 
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recebido, com as águas do Batismo, a vida divina que fez deles filhos de Deus por adoção; 
ter recebido, outrossim, o Espírito Santo que veio fecundar as suas culturas, purificando-as 
e desenvolvendo os numerosos germes e sementes que o Verbo encarnado tinha lançado 
nelas, orientando-as assim pelos caminhos do Evangelho. (...) O Verbo de Deus, fazen-
do-Se carne em Jesus Cristo, fez-Se também história e cultura. A utopia de voltar a dar 
vida às religiões pré-colombianas, separando-as de Cristo e da Igreja universal, não seria 
um progresso, mas uma regressão. Na realidade, seria uma involução para um momento 
histórico ancorado no passado» [Discurso na Sessão Inaugural (13 de maio de 2007), 1: 
Insegnamenti III/1 (2007), 855-856].

A Maria, nossa Mãe, confiamos a missão da Igreja. Unida ao seu Filho, desde a en-
carnação, a Virgem colocou-se em movimento, deixando-se envolver-se totalmente pela 
missão de Jesus; missão que, ao pé da cruz, havia de se tornar também a sua missão: co-
laborar como Mãe da Igreja para gerar, no Espírito e na fé, novos filhos e filhas de Deus.

Gostaria de concluir com uma breve palavra sobre as Pontifícias Obras Missioná-
rias, que a Carta apostólica Maximum illud já apresentava como instrumentos missioná-
rios. De facto, como uma rede global que apoia o Papa no seu compromisso missionário, 
prestam o seu serviço à universalidade eclesial mediante a oração, alma da missão, e a 
caridade dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. A oferta deles ajuda o Papa na evan-
gelização das Igrejas particulares (Obra da Propagação da Fé), na formação do clero local 
(Obra de São Pedro Apóstolo), na educação duma consciência missionária das crianças 
de todo o mundo (Obra da Santa Infância) e na formação missionária da fé dos cristãos 
(Pontifícia União Missionária). Ao renovar o meu apoio a estas Obras, espero que o Mês 
Missionário Extraordinário de outubro de 2019 contribua para a renovação do seu serviço 
missionário ao meu ministério.

Aos missionários e às missionárias e a todos aqueles que de algum modo partici-
pam, em virtude do seu Batismo, na missão da Igreja, de coração envio a minha bênção.

Vaticano, na Solenidade de Pentecostes, 9 de junho de 2019.
Francisco.

Mês Missionário Extraordinário - MME
O Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como Mês 

Missionário Extraordinário com o objetivo de: “despertar em me-
dida maior a consciência da missio ad gentes (“missão para os po-
vos” – “para fora” da comunidade em que se vive...) e retomar 
com novo impulso a transformação missionária da vida e da pasto-
ral”. Trata-se de acontecimento eclesial de grande importância que 

abrange todas as Conferências Episcopais, os membros dos institutos de vida consagrada, 
as sociedades da vida apostólica, as associações e movimentos eclesiais.

Publicamos a seguir o documento apresentado, discutido e aprovado pelo Conselho 
Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no dia 22 de novembro de 2018.
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MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO
Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo
1ª Parte - Considerações iniciais
1. Convocação, temática e objetivo do MME
Em 22 de outubro de 2017, Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco durante 

o ângelus anunciava publicamente para toda Igreja sua intenção de proclamar um Mês 
Missionário Extraordinário em outubro de 2019 para celebrar o centenário da carta Apos-
tólica Maximum Illud de seu predecessor o Papa Bento XV. Neste mesmo dia o santo 
Padre enviou uma carta ao Cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para Evan-
gelização dos Povos e presidente do comité supremo das Pontifícias Obras Missionárias 
(POM), encomendando “a tarefa de preparar este evento, especialmente através de ampla 
sensibilização das Igrejas particulares, dos Institutos de vida consagrada e Sociedades de 
vida apostólica, assim como, associações, movimentos, comunidades e outras realidades 
eclesiais”.

Para reavivar a consciência batismal do Povo de Deus em relação a missão da Igre-
ja, o Papa Francisco escolheu para o Mês Missionário Extraordinário o tema “Batizados e 
enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. Despertar a consciência da missio ad 
gentes e retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral é o 
objetivo deste mês que está em sintonia com a solicitude pastoral do Papa Bento XV em 
Maximum Illud e a vitalidade missionária expressada pelo Papa Francisco na Evangelii 
Gaudium: “A ação missionária é o paradigma de toda obra da Igreja” (EG 15). Trata-se 
de “pôr a missão de Jesus no coração da Igreja, transformando-a em critério para medir a 
eficácia de suas estruturas, os resultados de seu trabalho, a fecundidade de seus ministros 
e a alegria que eles são capazes de suscitar. Porque sem alegria não se atrai ninguém” 
(Reunião do Comitê diretivo do CELAM, Bogotá, 7 de setembro de 2017).

O compromisso com a conversão pessoal, comunitária e pastoral a Jesus Cristo cru-
cificado, ressuscitado e vivo em sua Igreja, renovará o ardor e paixão por testemunhar ao 
mundo, através da proclamação e da experiência cristã, o Evangelho da vida e da alegria 
pascal (Lc 24, 46-49).

2. Processo de preparação (de outubro de 2018 a outubro 2019)
Conforme orientação do Papa Francisco, a celebração do Mês Missionário de 2018 

no Brasil, serviu de início para preparação do Mês Missionário de 2019, “de modo que 
todos os fiéis tenham verdadeiramente a peito o anúncio do Evangelho e a transformação 
das suas comunidades em realidades missionárias e evangelizadoras; e aumente o amor 
pela missão, que “é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo” 
(Carta do Papa Francisco ao Cardeal Filoni, 22 de outubro de 2017).

A ideia central neste processo de preparação para o MME é inserir dentro da pro-
gramação ordinária e habitual das Igrejas locais, a temática e o espírito do mês missioná-
rio, visando a conversão pastoral missionária. Será uma ocasião para despertar, animar e 
não cansar as comunidades.
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O grupo de trabalho nomeado pela presidência da CNBB pensou propostas para as 
Comissões Episcopais Pastorais e organismos de comunhão e participação. Assim, o pro-
jeto para o Mês Missionário Extraordinário convocado pelo papa terá grande relevância 
eclesial para todos os sujeitos da missão. Além das Comissões Episcopais, a proposta ser-
virá para todos os organismos de Comunhão e Participação da CNBB (CNP, CND, CRB, 
CNIS, CNLB e outros organismos).

3. Dimensões do MME
As cartas de motivação e convocação do papa Francisco e do Cardeal Filoni para o 

Mês Missionário Extraordinário indicam seis dimensões:
3.1. Encontro
Destacar a centralidade da pessoa e missão de Jesus Cristo. A missão nasce do 

encontro com Jesus que dá novo horizonte a vida (DAp 29). O encontro com Jesus Cristo 
vivo em sua Igreja é pessoal: Eucaristia, Palavra de Deus, oração pessoal e comunitária.

3.2. Testemunho e vivências
Valorizar os padroeiros da missão, Santa Terezinha e São Francisco Xavier e o tes-

temunho dos santos e santas, mártires da missão e confessores da fé, expressão das Igrejas 
dispersas em todo o mundo.

3.3. Formativa
Reflexão bíblica teológica sobre a identidade missionária de todo povo de Deus, a 

partir da temática do MME e da Carta Apostólica Maximum Illud do Papa Bento XV. Re-
cuperar a proposta de itinerário formativo do discípulo missionário descrito no documento 
de Aparecida. Considerar a evolução histórica do conceito da missio ad gentes e elaborar 
fundamentação dos conceitos de missão programática e paradigmática.

3.4. Caridade missionária
Atenção aos povos da Amazônia legal, com suas realidades. Promover a coleta 

missionária e valorizar ações concretas de compromisso com os mais pobres. Promover 
visitas missionárias.

3.5. Cooperação
Conectar o MME com o Sínodo para Amazônia; envio ad gentes como sinal de 

acolhimento e fortalecimento das motivações do MME; através de um aplicativo, criar 
banco de dados dos missionários. Dar maior visibilidade e impulsionar os projetos Igrejas 
irmãs e Ad Gentes e as diversas experiências missionárias, destacando o testemunho de 
missionários (as) que atuam dentro e fora do Brasil.

3.6. Celebrativa
Propostas: Abertura nacional do MME no dia 1/10/19 no santuário nacional de 

Aparecida e em cada Igreja Particular; valorizar o Dia Mundial Missões com a vigília 
que antecede no dia 19/10/19; propor aos folhetos litúrgicos a oração dos fiéis e a oração 
missionária; incentivar a novena e terço missionário; propor ligação com os meses te-
máticos (mariano, vocacional, semana da família e bíblia), valorizar a temática do MME 
nos retiros dos padres, dos consagrados(as) e seminaristas; inserir a temática do MME na 
novena dos padroeiros.
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2ª Parte
Propostas para o Mês Missionário Extraordinário em diversos níveis
----- por razão de espaço e porque a maioria era para o tempo de preparação para 

o Mês Missionário Extraordinário, não são publicadas aqui.
Logo do Mês Missionário Extraordinário 

(MME)
O símbolo é sempre uma ponte que une o visível 

ao invisível e os transporta um no outro (P. Evdokimov).
O logo mostra uma cruz missionária cujas cores 

tradicionais lembram os cinco continentes (aqui, ele não 
está em cores --- mas todos já devem visto colorido). A 

cruz acolhe o mundo e favorece o encontro entre os povos, a comunicação entre as pessoas 
e com a Igreja universal, como se fosse um link, criando laços reais entre os povos.

A cruz é o instrumento e o sinal eficaz da comunhão entre Deus e os homens para 
a universalidade da nossa missão.

O mundo é transparente. Isso significa que nossa ação de evangelização não tem 
barreiras nem fronteiras. É o fruto do Espírito Santo. A cruz abraça todos os homens e 
mulheres deste mundo e, precisamente graças a ela, estamos unidos, conectados e abertos 
à comunhão.

Nossa solidariedade é universal; de fato, o mundo transfigurado no Espírito supera 
as distâncias e abre o olhar da nossa mente e do nosso coração. É o amor de Jesus que não 
conhece limites e fronteiras.

As palavras BATIZADOS E ENVIADOS, que acompanham a imagem, indicam 
os dois elementos característicos e inalienáveis de todo cristão: o batismo e o anúncio. Da 
cruz brota o batismo para a salvação do mundo para o qual somos enviados para anunciar 
o Evangelho de Jesus.

As cores da cruz são aquelas tradicionalmente atribuídas aos cinco continentes: 
vermelho para a América, verde para a África, branco para a Europa, amarelo para a Ásia 
e azul para a Oceania. Cada cor tem um significado simbólico que torna possível a co-
nexão entre os continentes através dos povos, na comunhão de Deus com a humanidade.

O vermelho recorda o sangue dos mártires do continente americano, sementes para 
uma nova vida na fé cristã. É a cor da paixão dos missionários que, tendo chegado a 
um novo país, estão interessados na salvação do povo. Ainda hoje é um sinal da paixão 
daqueles que permanecem fiéis ao Evangelho. O vermelho lembra a terra e tudo o que é 
terrestre. É uma cor viva e comunicativa.

O verde é a cor da vida, da natureza, da vegetação. Simboliza crescimento, fertili-
dade, juventude e vitalidade. Verde é a cor que harmoniza o todo. O continente africano é 
chamado a essa harmonia mesmo no meio do deserto e do sofrimento. É a cor da esperan-
ça, uma das três virtudes teológicas.



O branco é símbolo da alegria, o começo de uma nova vida em Cristo. É o desafio 
para uma Europa antiga, chamada a reapropriar-se da força evangelizadora que a gerou, 
graças a tantas Igrejas.

O amarelo é cor de luz, que se alimenta de luz invocando a verdadeira Luz. A Ásia 
é o continente onde nasceu Jesus, o Filho de Deus, nosso Sol, que se surge do alto.

O azul é a cor da Oceania, formada por inúmeras ilhas espalhadas pelo oceano. É 
a cor que mais se aproxima do invisível, recorda a vida divina, lembra o mistério e nos 
convida à transcendência em relação a tudo o que é terreno e sensível. É a cor da água da 
vida que mata a sede e nos restaura ao longo do caminho para Deus; é a cor do nosso céu 
que é o sinal da morada de Deus conosco.

Baixe aqui o logotipo do Mês Missionário Extraordinário
Cruz missionária
A cruz missionária recorda a Páscoa de Jesus que ilu-

mina nossa vida e missão.
1. A haste está em forma de espiral ascendente. Re-

corda o movimento característico da missão, da encarnação 
em direção a Páscoa de Jesus, crucificado e ressuscitado que 
ilumina e transformando a realidade.

2. Os cravos, testemunham o martírio de Jesus na 
Cruz.

3. As flores que brotam da cruz, representam a vida 
nova que nasce da Páscoa de Jesus Cristo. Em meio a dor e 

sofrimento, Deus se manifesta e faz ressurgir a esperança e alegria do Evangelho.
4. A inscrição IHS, significa: Jesus, Filho de Deus, Salvador dos Homens.
5. Relíquia de Santa Nazária, fundadora de uma Congregação Missionária feminina 

na Bolívia.
A cruz missionária neste formato faz memória as missões jesuítas da Bolívia e 

a Evangelização dos povos da América Latina. Ela expressa o amor infinito de Deus e 
salvação da humanidade. Hoje, a cruz continua inspirando a evangelização dos povos e 
animando nossa espiritualidade da ação missionária.

O Papa Francisco no dia 9 de julho de 2015, em sua visita na Bolívia, abençoou 40 
cruzes missionárias neste formato e as entregou para representante dos vinte três países do 
continente Americano como forma preparação ao 5º Congresso Missionário Americano 
(CAM 5) que aconteceu em julho de 2018 em Santa Cruz de La Sierra na Bolívia.

Para dar continuidade aos congressos missionários em âmbito de América e Brasil, 
propomos que a cruz missionária seja nosso grande símbolo para a preparação do Mês 
Missionário Extraordinário convocado pelo Papa Francisco para outubro de 2019 com 
objetivo de: “despertar em medida maior a consciência da missio ad gentes e retomar com 
novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral”.

http://www.pom.org.br/wp-content/uploads/2018/08/logo-mme.pdf
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Campanha Missionária 2019
Tema: Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo
As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a responsabilidade de organizar 

a Campanha Missionária, realizada sempre no mês de outubro, na Igreja de todo o 
Brasil. Colaboram nesta ação a CNBB por meio da Comissão para a Ação Missionária 
e Cooperação Intereclesial, a Comissão para a Amazônia e outros organismos que 
compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA).

Neste ano, a Campanha Missionária será celebrada de maneira especial. Fomos 
convidados pelo Papa Francisco para viver em todo o mundo o Mês Missionário 
Extraordinário. Em 22 de outubro de 2017, Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco, 
durante o Angelus, anunciava publicamente para toda Igreja sua intenção de proclamar 
um Mês Missionário Extraordinário (MME) em outubro de 2019, para celebrar o 
centenário da Carta Apostólica Maximum Illud de seu predecessor, o Papa Bento XV.

Naquele mesmo dia, o santo Padre enviou uma carta ao Cardeal Fernando Filoni, 
prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos e presidente do comitê supremo 
das Pontifícias Obras Missionárias (POM), encomendando “a tarefa de preparar este 
evento, especialmente através de ampla sensibilização das Igrejas particulares, dos 
Institutos de vida consagrada e Sociedades de vida apostólica, assim como associações, 
movimentos, comunidades e outras realidades eclesiais”.

Cartaz (está na capa deste caderno de celebrações)
O cartaz oficial da Campanha Missionária tem em sua arte o destaque para o Mês 

Missionário Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco, trazendo o tema “Batizados 
e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. A arte quer nos lembrar que todo 
o batizado é missionário, estando a cruz no centro, recordando o mistério pascal. A 
água é um elemento importante, recordando o batismo dos discípulos e missionários. 
Destacam-se as cores missionárias presentes na cruz, lembrando que o horizonte da 
missão é universal. O símbolo do Mês Missionário Extraordinário, celebrado no mundo 
todo, vem representado junto ao círio pascal, ao centro do cartaz. Lembramos ainda a 
diversidade dos sujeitos enviados em missão que caminham junto ao Papa Francisco, 
lembrando a sinodalidade da Igreja.

Mês Missionário
O Mês Missionário tem sua origem no Dia Mundial das Missões (penúltimo 

domingo do mês de outubro, este ano, dia 21). A data foi instituída pelo papa Pio XI 
em 1926, como um Dia de oração e ofertas em favor da evangelização dos povos. A 
inspiração vem do mandado de Jesus para anunciar a Boa Nova entre todas as nações. 
Além das ofertas, a Campanha Missionária nos convida a rezar e a refletir sobre a nossa 
missão no mundo.

A cooperação missionária
A missão é de Deus pela qual somos chamados a colaborar. Os batizados 

receberam “a missão de anunciar o Reino de Cristo e de Deus” e “de estabelecê-lo em 
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todos os povos” (LG 5). Não podemos fugir dessa responsabilidade. Assim, “todas as 
Igrejas particulares, todas as Instituições e Associações eclesiais e cada cristão membro 
da Igreja têm o dever de colaborar para que a mensagem do Senhor se difunda e chegue 
até os últimos confins da terra” (CMi 1).

Ao cumprir o mandado de Jesus, nem todos os cristãos deixam a sua terra para 
servir nas missões além-fronteiras. Em nossas comunidades na Igreja local, são apenas 
alguns os missionários e missionárias que partem. Porém, toda a comunidade tem o 
dever de participar ativamente na missão universal.

A cooperação missionária promove a participação do Povo de Deus na missão 
universal. A missão por sua natureza é sempre um serviço de partilha, comunhão e 
solidariedade. Esta participação se realiza de três formas: 1) pela oração, sacrifício e 
testemunho de vida, que acompanham os passos dos missionários e das missionárias, 
mundo afora; 2) por meio da ajuda material dos projetos missionários: “Deus ama quem 
dá com alegria” (2Cor 9,7); e principalmente, 3) colocando-se à disposição para servir 
na missão ad gentes. Sem missionários e missionárias não há missão.

Natureza missionária da Igreja
“A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem 

segundo o desígnio de Deus Pai, na “missão” do Filho e do Espírito Santo” (AG, nº 2). 
Nessa afirmação, o Concílio Vaticano II recuperou a concepção teológica da 

natureza missionária da Igreja. Deus é missão, o seu ‘amor fontal’ misericordioso quer 
comunicar-se com o mundo. Esse amor é o movimento da própria Trindade. O Filho, 
missionário do Pai, é o revelador desse amor misericordioso. O Espírito Santo, na sua 
missão trinitária, plenifica a obra do Pai e do Filho e movimenta a história para que tudo 
seja um com o Pai. Desse modo, a Igreja surge do Filho, por obra do Espírito Santo, para 
participar dessa missão como “sacramento universal ou sinal, e o instrumento da íntima 
união com Deus e da unidade de todo o gênero humano” (LG, nº 1).

A missão de Deus é maior do que qualquer metodologia, pastoral, movimento ou 
atividade. Ela revela a própria essência de Deus, expressa em uma Igreja vocacionada a 
ser testemunha de Cristo na história, pois “a ação missionária é o paradigma de toda a 
obra da Igreja” (EG, nº 15).

Padroeiros da Missão
O papa Pio XI proclamou São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino 

Jesus como padroeiros universais da missão. Ambos se diferenciam em muitos aspectos. 
São de séculos diferentes: Xavier do século 16, Teresinha do século 20. Xavier viveu até 
os 46 anos de idade, tendo percorrido distâncias entre diversos países como missionário, 
falou e testemunhou o amor de Deus e seu Reino. Teresinha viveu até os 24 anos e 
dedicou grande parte de sua vida à oração no Carmelo, praticando de modo exemplar a 
caridade, a simplicidade evangélica e a confiança em Deus. 

Deus nos ilumine com seu Espírito Santo e nos faça entusiastas em nossa missão, 
por intercessão de Maria, estrela da Evangelização, e dos padroeiros da missão São 
Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus.




