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Dia 
do 

mês

Dia 
da 

semana Leituras

dia 1º, 6ªf: Rm 9,1-5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6; 

dia 02, sáb.: Leituras à escolha no Lecionário (volume I, p. 1050ss. – na Diocese: Jó 19.1.23-27a; Sl 26(27);

Rom 5,5-11; Jo 6,37-40)      comemoração de todos os fiéis defuntos

dia 03,  Dom,: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças). TODOS OS SANTOS - 31º FTC-C

Dia 04,  2ª-f:  Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-14;   S. Carlos Borromeu

Dia 05,  3ªf:  Rm 12,5-16a; Sl 130(131); Lc 14,15-24;

Dia 06,   4ªf:  Rm 13,8-10; Sl 111(112); Lc 14,25-33;

Dia 07,  5ªf:  Rm 14,7-12; Sl 26(27); Lc 15,1-10;

Dia 08,  6ªf:  Rm 15,14-21; Sl 97(98); Lc 16,1-8;

Dia 09,   sáb.:  Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22;

  Dedicação da Basílica de Latrão (Catedral de Roma, do Papa)

dia 10,  dom.:  2Mc 7,1-2.9-14; Sl 16(17); 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38;ou Lc 20,27.34-38;      32º DTC-C

dia 11,  2ªf:  Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-6;       S. Martinho de Tours

dia 12,  3ªf:  Sb 2,23-3,9; Sl 33(34); Lc 17,7-10;           S. Josafá

dia 13,  4ªf:  Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 17,11-19; 

dia 14,  5ªf: Sb 7,22-8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25; 

dia 15,  6ªf: Sb 13,1-9; Sl 18(19A); Lc 17,26-37;       Sto. Alberto Magno

dia 16,  sáb.:   Sb 18,14-16;19,6-9; Sl 104(105); Lc 18,1-8;        Sta. Margarida de Escócia, Sta. Gertrudes

dia 17,  dom.:  Ml 3,19-20a; Sl 97(98); 2Ts 3,7-14; Lc 21,5-19 (Visão do futuro) - (3º Dia Mundial dos Pobres) 33º DTC-C

dia 18,  2ªf:  1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 115(119); Lc 18,35-43;   Dedicação das Basílicas de S. Pedro e S. Paulo 

dia 19,  3ªf:  2Mc 6,18-31; Sl 3,2-3.4-5.6-7(R/.6b); Lc 19,1-10; Ss. Roque González, Alfonso Rodríguez e João del Castilho

dia 20,  4ªf:  2Mc 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28; 

dia 21,  5ªf:  Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55(R/.49); Mt 12,46-50; Apresentação de Nossa Senhora

dia 22,  6ªf:  1Mc 4,36-37.52-59; Cânt: 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd(R/.13b); Lc 19,45-48; Sta. Cecília

dia 23, sáb.:  1Mc 6,1-13; Sl 9A(9); Lc 20,27-40;         S. Clemente, S. Columbano

dia 24,  dom.:  2Sm 5,1-3; Sl 121(122); Cl 1,12-20; Lc 23,35-43 (“Reino de Cristo”). 

- Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo 34º do TC-C

dia 25,  2ªf:  Dn 1,1-6.8-20; Cânt: Dn 3,52.53.54-55.56-57 (R/.52b); Lc 21,1-4;      Sta. Catarina de Alexandria

dia 26,  3ªf:  Dn 2,31-45; Cânt.: Dn 3,57-59.60-61(R/.59b); Lc 21,5-11; 

dia 27,  4ªf:  Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt. Dn 3,62-63.64-65.66-67 R/.59b); Lc 21,12-19; 

dia 28,  5ªf:  Dn 6,12-28; Cânt. Dn 3,68-70.71-72.73-74 (R/.59b); Lc 21,20-28; 

dia 29,  6ªf:  Dn 7,2-14; Cânt.: Dn 3,75-77.78-79.80-81 (R/.59b); Lc 21,29-33; 

dia 30,  sáb.:  Rm 10,9-18; Sl 18(19ª); Mt 4,18-22;         Sto. André

Dezembro

Dia 1º,  dom.:  Is 2,1-5; Sl 121(122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.           1º dom. Adv.A

Solenidade
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MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA O III DIA MUNDIAL DOS POBRES

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM (17 DE NOVEMBRO DE 2019)
 «A esperança dos pobres jamais se frustrará»

 1. «A esperança dos pobres jamais se frustrará» (Sal 9, 19). Estas pala-
vras são de incrível atualidade. Expressam uma verdade profunda, que a fé con-
segue gravar sobretudo no coração dos mais pobres: a esperança perdida de-
vido às injustiças, aos sofrimentos e à precariedade da vida será restabelecida.

O salmista descreve a condição do pobre e a arrogância de quem o 
oprime (cf. Sal 10, 1-10). Invoca o juízo de Deus, para que seja restabelecida 
a justiça e vencida a iniquidade (cf. Sal 10, 14-15). Parece ecoar nas suas pa-
lavras uma questão que atravessa o decurso dos séculos até aos nossos dias: 
como é que Deus pode tolerar esta desigualdade? Como pode permitir que 
o pobre seja humilhado, sem intervir em sua ajuda? Por que consente que o 
opressor tenha vida feliz, enquanto o seu comportamento haveria de ser con-
denado precisamente devido ao sofrimento do pobre?

No período da redação do Salmo, assistia-se a um grande desenvol-
vimento económico, que acabou também – como acontece frequentemente 
– por gerar fortes desequilíbrios sociais. A desigualdade gerou um grupo con-
siderável de indigentes, cuja condição aparecia ainda mais dramática quando 
comparada com a riqueza alcançada por poucos privilegiados. Observando 
esta situação, o autor sagrado pinta um quadro realista e muito verdadeiro. 

Era o tempo em que pessoas arrogantes e sem qualquer sentido de Deus 
espiavam os pobres para se apoderar até do pouco que tinham, reduzindo-os 
à escravidão. A realidade, hoje, não é muito diferente! A numerosos grupos de 
pessoas, a crise económica não lhes impediu um enriquecimento tanto mais 
anómalo quando confrontado com o número imenso de pobres que vemos 
pelas nossas estradas e a quem falta o necessário, acabando por vezes humi-
lhados e explorados. Acodem à mente estas palavras do Apocalipse: «Porque 
dizes: “sou rico, enriqueci e nada me falta”, e não te dás conta de que és um 
infeliz, um miserável, um pobre, um cego, um nu?» (3, 17). Passam os sécu-
los, mas permanece imutável a condição de ricos e pobres, como se a experi-
ência da história não ensinasse nada. Assim, as palavras do salmo não dizem 
respeito ao passado, mas ao nosso presente submetido ao juízo de Deus. 
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2. Também hoje devemos elencar muitas formas de novas escravidões a 
que estão submetidos milhões de homens, mulheres, jovens e crianças.

Todos os dias encontramos famílias obrigadas a deixar a sua terra à 
procura de formas de subsistência noutro lugar; órfãos que perderam os pais 
ou foram violentamente separados deles para uma exploração brutal; jovens 
em busca duma realização profissional, cujo acesso lhes é impedido por mí-
opes políticas económicas; vítimas de tantas formas de violência, desde a 
prostituição à droga, e humilhadas no seu íntimo. Além disso, como esque-
cer os milhões de migrantes vítimas de tantos interesses ocultos, muitas ve-
zes instrumentalizados para uso político, a quem se nega a solidariedade e a 
igualdade? E tantas pessoas sem abrigo e marginalizadas que vagueiam pelas 
estradas das nossas cidades?

Quantas vezes vemos os pobres nas lixeiras a catar o descarte e o supér-
fluo, a fim de encontrar algo para se alimentar ou vestir! Tendo-se tornado, 
eles próprios, parte duma lixeira humana, são tratados como lixo, sem que 
isto provoque qualquer sentido de culpa em quantos são cúmplices deste es-
cândalo. Aos pobres, frequentemente considerados parasitas da sociedade, 
não se lhes perdoa sequer a sua pobreza. A condenação está sempre pronta. 
Não se podem permitir sequer o medo ou o desânimo: simplesmente porque 
pobres, serão tidos por ameaçadores ou incapazes.

Drama dentro do drama, não lhes é consentido ver o fim do túnel da 
miséria. Chegou-se ao ponto de teorizar e realizar uma arquitetura hostil para 
desembaraçar-se da sua presença mesmo nas estradas, os últimos espaços de 
acolhimento. Vagueiam duma parte para outra da cidade, esperando obter um 
emprego, uma casa, um afeto… Qualquer possibilidade que eventualmen-
te lhes seja oferecida, torna-se um vislumbre de luz; e mesmo nos lugares 
onde deveria haver pelo menos justiça, até lá muitas vezes se abate sobre 
eles violentamente a prepotência. Constrangidos durante horas infinitas sob 
um sol abrasador para recolher a fruta da época, são recompensados com um 
ordenado irrisório; não têm segurança no trabalho, nem condições humanas 
que lhes permitam sentir-se iguais aos outros. Para eles, não existe fundo de 
desemprego, liquidação nem sequer a possibilidade de adoecer.

Com vivo realismo, o salmista descreve o comportamento dos ricos que 
roubam os pobres: «Arma ciladas para assaltar o pobre e (…) arrasta-o na sua 
rede» (cf. Sal 10, 9). Para eles, é como se se tratasse duma caçada, na qual 
os pobres são perseguidos, presos e feitos escravos. Numa condição assim, 
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Celebração da Palavra de Deus
Comemoração de todos os fiéis defuntos – 02.11.2019

  - Na recordação dos falecidos, a renovação da esperança na ressurreição 
  Cor litúrgica: ROXA             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2018/11) Ref. Aos que morreram com Cristo, brilhe 

a luz da ressurreição. /:Que se abra a eles o céu, na paz da 
eterna mansão.:/

1. O Senhor é pastor que me conduz;/ não me falta coisa alguma./ 
Pelos prados e campinas verdejantes/ Ele me leva a descansar. 

2. Para as águas repousantes me encaminha/ e restaura as minhas 
forças;/ Ele me guia no caminho mais seguro/ pela honra do seu 
nome. 

3. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso/ nenhum mal eu 
temerei./ Estais comigo com bastão e com cajado,/ eles me dão segurança. 

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O amor de Deus Pai que nos garante vida plena junto de si, a graça de Cristo 

Ressuscitado, vencedor da morte e do pecado, e a comunhão do Espírito Santo, luz 
de nossa peregrinação terrestre, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. Na familiar e comunitária celebração dos falecidos, pedimos a Deus 

que os tenha junto de si, confirme em nós a esperança na ressurreição eterna e nos 
ajude a trabalhar por vida em plenitude para todos já neste mundo. 

(... na oração pelos falecidos, motivada pela esperança cristã, familiares e amigos 
se encontram. / Na memória dos que já partiram, renovar a consciência da 
brevidade e da dignidade da vida de todos...)

Ato penitencial
D. Neste dia em que lembramos os que chegaram ao fim de sua peregrinação terrestre, 

tomamos consciência maior de que a morte é certa para todos. Poderíamos ficar 
com medo de nossas faltas. Mas a certeza da misericórdia de Deus, infinitamente 
maior que nossas misérias, nos dá confiança no seu perdão, que imploramos com 
humildade.

S. (Canto Lit. 2013, nº. 5) Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve 
a vossa Palavra, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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A. /: Senhor, tende piedade de nós.:/
S. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade 

de nós.
A. /: Cristo, tende piedade de nós.:/
S. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, e tende piedade de nós. 
A. /: Senhor, tende piedade de nós.:/
D. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
D. OREMOS. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela 

morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs 
que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se 
na eterna felicidade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Na fé em Cristo que nos resgatou do pecado e da morte, podemos gravar 

com firmeza em nosso coração que Deus nos criou para a vida neste mundo e na 
eternidade. 

1ª Leitura: Jó 19.1.23-27a
(Lecionário Paulinas-Paulus, 02/11, Comemoração dos fiéis defuntos, p. 1052). 
L. Leitura do livro de Jó.
Jó tomou a palavra e disse: “Gostaria que minhas palavras fossem escritas e 

gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na 
rocha para sempre! Eu sei que o meu redentor está vivo e que, por último, se 
levantará sobre o pó; e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha 
carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os 
olhos de outros”. Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Salmo: Sl 26(27)
(Canto Lit. 2018/1) No entardecer da vida, acolhei-nos, Senhor./ De vós viemos 

e para vós retornaremos!
1. O Senhor é minha luz e salvação;/ de quem eu terei medo?/ O Senhor é 

proteção da minha vida;/ perante quem eu tremerei?
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa/ e é isto que eu desejo:/ habitar no 

santuário do Senhor/ por toda a minha vida. 
3. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver/ na terra nos viventes./ Espera no 

Senhor e tem coragem,/ espera no Senhor. 
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2ª Leitura: Rom 5,5-11
(Lecionário, idem, p. 1068)
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em 

nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos 
ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente 
alguém morrerá por um justo; por uma pessoa muito boa, talvez alguém se 
anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu 
por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos 
justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos 
inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho; quanto 
mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida! Ainda mais: 
Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já 
desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Evangelho: Jo 6,37-40
(Lecionário, idem, p. 1093)
A. Aleluia ...
L. Quem crê no Filho terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
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, disse Jesus às multidões: “Todos os que o Pai me confia virão 

a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer 
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade 
daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas 
os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu pai: que toda pessoa 
que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia”. 
- Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Mensagem sobre a Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Neste dia 02 de novembro, celebramos o dia de finados. O dia dos que 

chegaram ao fim do seu tempo aqui na terra. Recordamos a trajetória de todos 
aqueles que partiram, deixando dor e saudade em nosso coração. Diante da morte de 
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alguém que amamos, a tristeza, o sofrimento, são inevitáveis, mas a fé é uma força 
que ameniza a dor e nos ajuda a enfrentar esta realidade de forma mais serena. A 
razão desta fé é a ressurreição.

A morte permanece para o ser humano como um mistério profundo, cercado por 
muito respeito. O amor de Deus é mais forte que a morte. Nós temos origem divina. 
Deus nos criou e, ao criar-nos, pôs em cada um de nós sementes de imortalidade. Se 
temos origem divina, temos também um destino eterno. 

A morte é sempre de difícil compreensão, porque contradiz o desejo de viver. 
É uma das piores dores humanas. Não sabemos quando e como a morte virá ao 
nosso encontro e nos forçará a nos despedir de todos. Somos todos chamados a 
participar da vida eterna. No entanto, ao longo da vida, somos desafiados a construir 
a eternidade através da generosidade, da bondade e do amor dedicado ao próximo.

Geralmente temos medo de pensar ou falar da morte. A morte nos ajuda a 
questionar o sentido e a brevidade de nossa vida. É o caminho necessário de todos. 
O mesmo Senhor que nos deu a vida nos dá a morte. O mesmo Senhor que nos criou 
por amor, acolhe-nos para um amor infinito, para uma perfeita comunhão com ele. 
Portanto, a morte não pode ser vista como um castigo de Deus. Ela faz parte da 
natureza humana.

Finados é um dia de silêncio, saudades e esperança. Visitamos o cemitério 
e elevamos aos céus muitas preces. É também um dia para confirmar que o que 
permanece é unicamente o bem que se faz. Portanto, sejamos incansáveis na vivência 
do bem e na prática da justiça e do amor. 

Para o cristão, a morte não pode ser vista como um fim absoluto, mas uma 
passagem para a vida eterna. Jesus também conheceu a morte, mas nos disse: “Eu 
sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido viverá. E 
todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre” (Jo 11,25-26). 

Confiando nas palavras de Jesus, não tenhamos medo da morte física, que é 
inevitável, mas alimentemos a nossa vida de fé e de comunhão com Deus, para que 
Ele na sua infinita misericórdia nos acolha na eternidade quando este dia chegar, 
livrando-nos assim da morte eterna. 

Que o Bom Deus nos abençoe e proteja!
Pe. Cleocir Bonetti, Coordenador da Cúria Diocesana

Oração dos fiéis
D. A Deus, fonte da vida e da salvação, que garante o júbilo eterno aos que lhe são 

fiéis, apresentemos nossas preces comunitárias pelos vivos e falecidos.
A. Em vossa misericórdia, atendei-nos, ó Senhor.
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1. Para que a Igreja testemunhe a todas as pessoas a consolação da fé e da esperança 
em Cristo na dor da morte de familiares e amigos, nós vos pedimos.

2. Para que o anúncio do evangelho da vida contribua para a sociedade superar a 
violência e a criminalidade, causas de tantas mortes, nós vos pedimos.

3. Para promovermos a consciência da sacralidade da vida para se evitar qualquer 
violação da dignidade humana, nós vos pedimos.

4. Para que, em vossa misericórdia, nossos falecidos tenham a plenitude da vida na 
ressurreição gloriosa, nós vos pedimos.

5. Para que a solidariedade ajude os que sofrem as consequências das tragédias 
naturais e sociais e os que nelas morreram estejam na vossa glória, nós vos 
pedimos. 

6. Para que a oração pelos falecidos nos confirme na fé na ressurreição e na fidelidade 
à vossa Palavra para alcançarmos a vida eterna, nós vos pedimos. 

7. ...
D. Ó Deus de ternura e clemência, concedei a paz verdadeira a vossos filhos e 

filhas falecidos que hoje vos recomendamos; consolai os que sentem a dor de sua 
ausência e confirmai nossa esperança na glória eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Nossa prece a Deus pelos falecidos é acompanhada da oferta a Ele de sua 

vida e do bem que realizaram entre nós. 
A. (Canto Lit. 2018/7) Os olhos jamais contemplaram,/ ninguém pode explicar/ 

o que Deus tem preparado/ àquele que em vida o amar.
1. As lutas, a dor e o sofrer/ tão próprios à vida do ser/ ninguém poderá 

comparar/ com a glória sem fim do céu. 
2. Foi Cristo quem nos mereceu/ co’a morte, a vida e o céu/ e ainda se entrega 

por nós/ como oferta constante ao Pai 
D. Ó Deus de misericórdia, que nossa oração seja favorável ao perdão dos 

pecados de nossos irmãos e irmãs falecidos que lavastes nas águas do 
batismo.  Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, porque nos garantis, por vosso Filho Jesus, que o fim 

último de nossa vida nesta terra é a feliz ressurreição e a glória eterna convosco. 
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.



- 10 -

D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque na vossa infinita misericórdia quereis 
acolher a todos os vossos filhos e filhas para a festa sem fim em vossa casa.

A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja, com nosso Papa Francisco, --- nossos bispos, 

irradiar no mundo a luz da vitória de vosso Filho sobre a morte e o pecado.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Acolhei, ó Deus, junto à Virgem Maria, nossa Mãe, a São José, seu esposo, 

aos santos e santas, todos os falecidos de nossas famílias (especialmente...pode 
lembrar os últimos falecidos....)

A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque nos reunistes na comunidade de fé. 

Mantende-nos sempre fiéis e perseverantes.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Acolhei com bondade, ó Deus, esta nossa manifestação de louvor e de confiança 

que vos apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor;
A. Amém. 

Rito de comunhão
D. Na esperança da ressurreição final, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso...
D. Cristo diz que a vontade do Pai é que toda pessoa que toda pessoa que vê o Filho 

e nele crê tenha a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Peregrinamos para a casa do Pai na esperança de encontrar-nos com todos os 

nossos familiares e membros de nossas comunidades já falecidos. O Pão do Altar 
que os sustentou na sua peregrinação fortalece a todos nós.  

A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ de porta em porta, 
desejo entrar. /:Se alguém me acolhe com gratidão,/ faremos juntos a 
refeição!:/

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

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

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

4. Aqui dentro, o amor nos entretém,/ e, lá fora, o dia eterno vem./ Finalmente, 
nós seremos um,/ e teremos tudo em comum:/ Eu cumpro a ordem do meu 
coração!
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D. OREMOS. Alimentados pelo Corpo e o Sangue do vosso Filho que por 
nós morreu e ressuscitou, nós vos rogamos, ó Deus, em favor de nossos 
irmãos e irmãs falecidos a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, 
se alegrem com a futura ressurreição. 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 e do mundo – doentes, falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A comemoração de todos os fiéis defuntos nos motiva a rezar por eles, mas 

também nos exorta a rever nossos compromissos na vida presente, recordando que 
neles decidimos nossa eternidade.  

A. (Canto Lit. 2018/18) Se nós morremos com Cristo, com Ele nós viveremos./ 
Se nós sofremos com Cristo, /:com Ele, enfim, reinaremos.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O Deus de toda consolação nos dê a sua bênção, ele que na sua bondade criou 

o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da 
ressurreição.

A. Amém. 
D. Deus nos conceda o perdão dos pecados, e a todos os que morreram, a paz e a 

luz eterna. 
A. Amém. 
D. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente 

com ele. 
A. Amém. 
D. Abençoe-nos Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. A certeza da ressurreição seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
 
(Canto Lit. 2018/19) Ref.: Maria, ó Mãe cheia de graça,/ Maria, protege os 

filhos teus./ Maria, Maria, nós queremos contigo estar nos céus.
1. Aqui servimos a Igreja do teu Filho,/ sob o Teu Imaculado Coração./ Dá-

nos a bênção, e nós faremos/ de nossa vida uma constante oblação. 
2. A nossa vida é feita de esperança./ Paz e flores nós queremos semear./ 

Felicidade somente alcança 
   quem cada dia se dispõe a caminhar. 
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3. Ah! Quem me dera poder estar agora/ festejando lá no céu Nosso Senhor!/ 
Mas sei que chega a minha hora,/ e então, feliz, eu cantarei o Seu louvor. 

(Canto Lit. 2018/14) Ref.: Esperamos o Senhor e Salvador Cristo Jesus./ /:Ele 
há de transformar o nosso corpo de humildade/ em um corpo glorioso, 
glorioso como o seu.:/ 

1. Os que dormem nos sepulcros voltarão a ver a luz./ Pois, na morte 
adormecidos para nós volveu Jesus. 

2. O que morre ressuscita a exemplo do Senhor./ É da terra que a semente 
torna a ser verdura e flor. 

3. Para glórias tão diversas, tu serás ressurreição./ Toda a carne corrompida 
será luz, será clarão.

4. O Senhor ressuscitou e garantiu nosso viver./ Com Jesus ressurgiremos, 
como a fé nos manda crer. 

(Canto Lit. 2018/ 8)1. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céus!/  Na dor ou 
bem-estar hei de te amar/ Quando a aflição bater, com fé hei de dizer:/ Mais 
perto do meu Deus, ó Pai dos céus!

2. Se a dúvida vier e anoitecer,/ sem luz que me conduz ao teu olhar,/ então 
serei fiel e gritarei feliz:/ Mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus. 

3. Na mão do meu irmão encontro a paz,/ sentindo tua presença, que me 
satisfaz./ Então te levarei, teu nome bendirei!/ Mais perto do meu Deus, ó 
Pai dos céus. 

Oração do Papa Francisco pelos fiéis defuntos
Deus de infinita misericórdia,/ confiamos à tua imensa bondade/ 

aqueles que deixaram este mundo para a eternidade,/ onde Tu aguardas toda 
a humanidade/ redimida pelo sangue precioso de Cristo,/ morto para nos 
libertar dos nossos pecados.

Não olhes, Senhor, para as tantas pobrezas, misérias/ e fraquezas 
humanas quando nos apresentarmos diante do Teu tribunal,/ para sermos 
julgados, para a felicidade ou a condenação.

Dirige para nós o teu olhar misericordioso/ que nasce da ternura do teu 
coração,/ e ajuda-nos a caminhar na estrada de uma completa purificação. 
/ Que nenhum dos teus filhos se perca no fogo eterno do inferno/ onde já 
não poderá haver arrependimento. / Nós Te confiamos, Senhor, as almas 
dos nossos entes queridos,/ das pessoas que morreram sem o conforto 
sacramental,/ ou não tiveram ocasião de se arrepender nem mesmo no 
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fim da sua vida. / Que ninguém tenha receio de te encontrar/ depois da 
peregrinação terrena,/ na esperança de sermos recebidos/ nos braços da tua 
infinita misericórdia. / Que a irmã morte corporal nos encontre vigilantes 
na oração/ e carregados de todo o bem realizado ao longo da nossa breve ou 
longa existência./ Senhor, nada nos afaste de Ti nesta terra,/ mas em tudo 
nos dês o apoio/ no ardente desejo de repousar serena e eternamente em Ti./ 
Amém.

O dia de finados
A liturgia de hoje é realista, concreta. Situa-nos nas três dimensões da 

vida: o passado, o futuro, o presente.
Hoje é um dia de memória do passado, para recordar quantos 

caminharam antes de nós, que nos acompanharam, nos deram a vida. 
Recordar, fazer memória. A memória é aquilo que fortalece um povo porque 
se sente radicado num caminho, numa história. ... Memória de tantos que 
partilharam um caminho conosco. 

E é também um dia de esperança: o que nos espera. Um céu novo, 
uma terra nova e a cidade santa de Jerusalém, nova.... Memória e esperança, 
esperança de nos encontrarmos, de chegarmos onde está o Amor que nos 
criou, o Amor que nos espera: o amor do Pai.

E entre memória e esperança há a terceira dimensão, a do caminho 
que devemos percorrer e que atravessamos. E como percorrer o caminho 
sem errar? Qual é o “navegador” que o próprio Deus nos concedeu para não 
errar o caminho? São as Bem-Aventuranças - as luzes que nos acompanham 
para não errarmos a estrada: este é o nosso presente.

No cemitério existem as três dimensões da vida: a memória, [os 
túmulos]; a esperança, que celebramos, não na visão; e as luzes para nos 
guiar no caminho de modo a não errarmos a estrada, as Bem-Aventuranças.

Peçamos hoje ao Senhor que nos conceda a graça de nunca perder a 
memória, e que nos dê a graça da esperança. E que nos conceda a graça de 
compreender quais são as luzes que nos acompanharão no caminho para 
que não erremos e possamos chegar onde nos esperam com tanto amor. 
(Papa Francisco, no Cemitério Laurentino, Roma, 02/11/2018)
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Celebração da Palavra de Deus
32º DTC – C, solenidade de Todos os Santos - 03.11.2019

- Santos, seguidores fiéis do Cordeiro - Cristo.
- Santos e Santas, certeza de vida feliz para sempre
   Cor litúrgica: BRANCA            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 45) /:Conversão, justiça, comunhão/ e alegria ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, que nos chama 

à santidade; de Cristo, rosto de sua misericórdia, que nos 
mostra o caminho para alcançá-la; e do Espírito Santo que 
santifica nossa vida, estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. No mais íntimo do coração humano, está o desejo de felicidade 

verdadeira e para sempre. Os santos e santas que hoje celebramos são irmãos e 
irmãs nossos que a alcançaram seguindo o caminho das bem-aventuranças. 

(... nos santos e santas, proclamar a santidade de Deus e buscar a própria 
santificação; dia de oração pelas vocações e da partilha / neste domingo, retiro 
do Ap. da Oração / de segunda a quinta-feira,/ Encontro Regional dos Presbíteros, 
em São Leopoldo / quinta-feira, na igreja São Luiz Gonzaga de Gaurama, nova 
celebração do centenário da Paróquia, com convite a todos os padres ...)

Ato penitencial 
D. A Deus, fonte infinita de santidade, peçamos o perdão de nossas faltas que 

dificultam nossa santificação e tornam nossa família e nossa comunidade menos 
santas. 

L. Senhor, que nos mandais ser perfeitos como vosso Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos indicais o amor a Deus e aos irmãos como caminho de vida eterna, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que recompensais até um copo d’água dado com amor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus, fonte de toda santidade...
A. Amém.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Glória
A. Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! .....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só 

festa os méritos de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão 
numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 1º/11, todos os santos, p. 1047-1050)
Anim.: Na prática das bem-aventuranças está a felicidade eterna, buscada por todas 

as pessoas humanas. 

1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14 

Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração dos que procuram o Senhor!
A. É assim a geração dos que procuram o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,* o mundo inteiro com os seres 

que o povoam; - porque ele a tornou firme sobre os mares,* e sobre as águas a 
mantém inabalável.  

2. - “Quem subirá até o monte do Senhor,* quem ficará em sua santa habitação?” - 
“Quem tem mãos puras e inocente o coração,* quem não dirige sua mente para o 
crime.

3. - Sobre este desce a bênção do Senhor* e a recompensa de seu Deus e Salvador”. 
- “É assim a geração dos que o procuram,* e do Deus de Israel buscam a face”. 

2ª Leitura: 1Jo 3,1-3 

Evangelho: Mt 5,1-12a 
A. Aleluia....
S. Vinde a mim, todos vós que estais cansados e penais a carregar pesado fardo, e 

descanso eu vos darei, diz o Senhor.
A. Aleluia....

Mensagem sobre a Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Estamos no primeiro domingo do mês de novembro. No Brasil, a solenidade 

de todos os santos e santas de Deus é transferida para o domingo, para que todos 
os cristãos possam hoje celebrar sua vocação para a santidade. 
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O calendário da Igreja traz, oficialmente, o nome de muitos santos e alguns 
até bastante populares. Todavia, torna-se impossível enumerar todos os santos, 
tidos como sinais da manifestação maravilhosa da ação de Deus. A multiplicidade 
de santos faz deles um modelo perfeito para a vivência dos carismas pessoais e 
para a diversidade de opções no seguimento de Cristo e no serviço à Igreja e à 
sociedade.

Muitas vezes, quando veneramos ou falamos de um santo ou santa de 
nossa devoção, somos tentados a contemplá-lo ou contemplá-la como se fosse 
perfeito. Alguém que a graça de Deus supriu todas as fraquezas. Mas não é 
assim. Os santos, antes de tudo, foram pessoas “normais”. Eles fizeram sua 
caminhada de vida procurando sempre seguir os ensinamentos de Cristo. Como 
tal, participaram da realidade do povo santo e pecador.

Os santos foram pessoas que souberam viver as bem-aventuranças que 
Jesus apresenta no Evangelho de hoje. Foram pessoas que, por seu modo de 
viver e testemunhar a fé, marcaram positivamente a sociedade de seu tempo.

O convite evangélico à santidade é proposto a todos. Não é uma realidade 
impossível de se alcançar. Os santos são anunciadores do amor de Deus para com 
a humanidade e de sua santidade. E as bem-aventuranças que Jesus apresenta no 
Evangelho de hoje são o espelho daquilo que o verdadeiro discípulo deve ser. 

Lembrar dos santos e das santas nos ajuda a olhar para a nossa caminhada. 
Os que se deixaram santificar por Deus não são pessoas acomodadas. Esforçaram-
se para viver o caminho da felicidade proposto por Jesus nas bem-aventuranças. 
Tornaram-se receptivas e abertas à ação divina. Foram pessoas preocupadas com 
a justiça, com a justiça que vem de Deus.

A santidade não começa depois da morte, mas já agora desde quando se 
caminha pela estrada do amor e da doação. Nós todos conhecemos pessoas santas, 
que admiramos pelas suas virtudes, pela dedicação ao próximo e procuramos 
imitá-las.

A santidade é a energia que transforma o mundo, que afasta dele o mal. 
O mundo contemporâneo precisa de santos. Só eles podem oferecer uma luz no 
escuro que envolve os corações e uma força que faz ressurgir a vida. A santidade 
é o caminho de toda pessoa que decide seguir o Evangelho. 

Que pela graça de Deus possamos nos santificar cada vez mais.
Pe. Cleocir Bonetti, Coordenador da Cúria Diocesana
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Profissão da fé
A. Creio em Deus Pai...

Oração dos fiéis
D. Em “união espiritual com os santos e beatos cujo número é incalculável”, 

apresentemos nossas preces a Deus, que nos chama à santidade. 
A. Em vosso amor, atendei-nos, ó Senhor.
1. Para que a Igreja, crescendo na santidade, evangelize com mais ardor e 

credibilidade, nós vos pedimos. 
2. Para que, cultivando a santidade, tornemos a Igreja mais santa, nós vos pedimos.
3. Para acompanharmos a devoção a Nossa Senhora, aos santos e santas com a 

imitação de suas virtudes, tendo sempre Cristo como centro de nossa vida, nós 
vos pedimos.

4. Para cultivarmos a esperança da vida eterna e o compromisso por vida digna para 
todos em nossa família e comunidade, nós vos pedimos.

5. Por todos os que passam por angústias e desânimo, afim de que reencontrem a 
alegria de viver no exemplo e intercessão dos santos e santas, especialmente dos 
mártires, nós vos pedimos.

6. ...
D. Com a intercessão dos santos e santas, em união com todas as comunidades da 

Diocese, rezemos a oração vocacional:
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.: Nas atividades de cada dia, na convivência familiar e comunitária, à luz 

do Evangelho, vamos nos santificando. Apresentemos a Deus o que conseguimos 
realizar.

A. (Nº 203) 1. Sabes, Senshor...
D. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os 

Santos. Certos de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão 
contínua pela nossa Salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
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A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Com alegria, proclamamos vossa glória, ó Deus, porque nos santos e santas, 

que hoje celebramos, nos ofereceis a esperança e o modelo para buscarmos nossa 
própria santificação.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração. 
D. Manifestamos a vós nossa gratidão pela Igreja que irradia no mundo a Luz da 

vossa Palavra, com nosso Papa ... e --- nossos bispos, em comunhão com todos os 
bispos, padres e diáconos.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque pelo batismo nos libertais do pecado e nos 

revestis de vossa graça santificadora. Não permitais que nos separemos de vós. 
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos louvamos por todos os gestos de paz e solidariedade de tantos irmãos e 

irmãs comprometidos na construção de um mundo justo e fraterno. Que eles nunca 
desistam de seu compromisso.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos bendizemos pelo testemunho deixado entre nós pelos falecidos de nossas 

famílias e comunidades (de modo particular ...  pode citar o nome dos falecidos 
mais recentes)

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Que vos seja agradável nossa louvação. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. A oração é grande meio de cultivarmos a santidade. Rezemos como Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias e coloca sobre o altar....)
D. Pelo vigor do Pão do Céu, os santos percorreram o caminho da santidade. Eis o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo....
Anim.: Se Deus nos pede para sermos santos como ele é santo, também nos dá os 

meios para nos santificarmos, como a força de sua Palavra e o Pão do Altar.
A. (Nº 320) Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor./ .......
D. OREMOS. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos, nós vos adoramos e 

admiramos, porque só vós sois o Santo, e imploramos que a vossa graça nos 
santifique na plenitude do vosso amor, para que, desta mesa de peregrinos, 
passemos ao banquete do vosso reino. 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 e do 
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mundo – Encontro Regional de Presbíteros,  em São Leopoldo / Paróquia São 
Luiz Gonzaga, de Gaurama, que realiza mais ua congregação dos féis– doentes, 
falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Não basta venerar os santos e pedir sua ajuda. É necessário imitá-los em sua 

santidade. 
 A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra fazer tua 

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, glória e exultação dos Santos que hoje celebramos solenemente, nos 

abençoe para sempre./ A. Amém. 
D. Livres, por sua intercessão, dos males presentes, e inspirados pelo exemplo de 

sua vida, possamos colocar-nos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos./ 
A. Amém. 

D. E assim, com todos eles, nos seja dado viver a alegria da verdadeira pátria, onde 
a Igreja reúne seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna./ A. Amém. 

D. Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo./ A. Amém. 
D. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Santos
Celebramos a solenidade de Todos os Santos, aqueles que foram proclamados 

ao longo da história, mas também muitos irmãos nossos que viveram a sua vida 
cristã na plenitude da fé e do amor numa existência simples e reservada. 

Celebramos, pois, a festa da santidade. Aquela santidade que, às vezes, não 
se manifeste em grandes obras nem em sucessos extraordinários, mas que sabe 
viver, fiel e diariamente, as exigências do Batismo. Uma santidade feita de amor 
a Deus e aos irmãos. 

O que caracteriza os Santos, é o facto de serem verdadeiramente felizes. 
Descobriram o segredo da felicidade autêntica, que mora no fundo da alma e tem 
a sua fonte no amor de Deus. Por isso, são chamados bem-aventurados. As Bem-
aventuranças são o seu caminho rumo ao seu destino, rumo à pátria. As Bem-
aventuranças são o caminho de vida que o Senhor nos indica, para podermos 
seguir os seus passos (Papa Francisco, 1º/11/16, Suécia)
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Lembretes: 
- Segunda-feira, às 08h30, no Centro Dioc., assembleia da Past. da Saúde.
- Quinta-feira, na igreja da sede paroquial de Gaurama, nova celebração do centenário 

da Paróquia.
- Sexta-feira, às 20h, crismas na igreja N. Sra. dos Navegantes, Ponte Preta, Par. Sto. 

Antonio, Jacutinga. 
- Domingo, às 10h, crismas na igreja N. Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul; às 10h30, 

missão canônica de 3 ministros na comunidade Sto. Antonio, Km 14 Dourado, Par. 
da Catedral. Encontro celebrativo dos 15 anos da Past. da Pessoa Idosa com todas 
as líderes da Dioc. no Sem. de Fátima; festa das capelinhas na sede paroquial de 
Gaurama, com “fechamento do Nicho”; crismas na comunidade São João Batista, 
Quatro Irmãos. 

Leituras da semana:
Dia 04, 2ª-f, S. Carlos Borromeu: Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-14; Dia 05, 3ªf: 

Rm 12,5-16a; Sl 130(131); Lc 14,15-24; Dia 06, 4ªf: Rm 13,8-10; Sl 111(112); 
Lc 14,25-33; Dia 07, 5ªf: Rm 14,7-12; Sl 26(27); Lc 15,1-10; Dia 08, 6ªf: Rm 
15,14-21; Sl 97(98); Lc 16,1-8; Dia 09, sáb., Dedicação da Basílica de Latrão 
(Catedral de Roma, do Papa): Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Sl 45(46); 
Jo 2,13-22; dia 10, dom. 32º do TC-C: 2Mc 7,1-2.9-14; Sl 16(17); 2Ts 2,16-3,5; 
Lc 20,27-38 (visão do futuro).

Bem-aventuranças, identidade do cristão

As Bem-aventuranças são de algum modo o cartão de identidade do cristão, 
que o identifica como seguidor de Jesus. Somos chamados a ser bem-aventurados, 
seguidores de Jesus, enfrentando os sofrimentos e angústias do nosso tempo 
com o espírito e o amor de Jesus. Neste sentido, poderíamos assinalar novas 
situações para as vivermos com espírito renovado e sempre atual: felizes os que 
suportam com fé os males que outros lhes infligem e perdoam de coração; felizes 
os que olham nos olhos os descartados e marginalizados fazendo-se próximo 
deles; felizes os que reconhecem Deus em cada pessoa e lutam para que também 
outros o descubram; felizes os que protegem e cuidam da casa comum; felizes os 
que renunciam ao seu próprio bem-estar em benefício dos outros; felizes os que 
rezam e trabalham pela plena comunhão dos cristãos... Todos eles são portadores 
da misericórdia e ternura de Deus, e d’Ele receberão sem dúvida a merecida 
recompensa (Papa Francisco, 1º//1/16)
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Celebração da Palavra de Deus
32º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 10.11.2019

 - Na força da fé e da graça divina, a fidelidade até o fim
  Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS  
A. (Nº 54) Ref. /:Ele está no meio de nós, sua Igreja, ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor pleno do Pai, a graça salvadora do Filho e a luz 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. Em meio às provações da vida, mantemos nossa esperança de vida em abundância 

em nossa peregrinação rumo à casa do Pai. Participando desta celebração, peçamos 
a graça da perseverança e a força divina para os que sofrem perseguições por 
causa da fé.

(... mês de novembro: pensar nos “novíssimos”/ neste domingo encontro celebrativo 
dos 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa com todas as líderes da Diocese, 
no Seminário de Fátima De sexta-feira a domingo, reunião da coordenação e 
assessoria nacional da Pastoral da Juventude, no Centro Diocesano; encontro da 
Infância e Adolescência Missionária dos Estados do Sul do País (“Sulão”), no 
Seminário de Fátima ...)

Ato penitencial
D. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, o domingo, 

também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida 
nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. 

L. Senhor, que nos dais o testemunho de fidelidade dos mártires da fé, tende piedade 
de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos garantis a ressurreição para a vida eterna convosco, tende piedade 

de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que nos revelais a vitória da vida sobre as forças da morte, tende piedade 

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja .....
D. OREMOS. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para 

que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. PNSrJC.
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 32º DTC-C, p. 993-996)
Anim. Na fé e na confiança em Deus, está a força nas provações de nossa vida e 

daqueles que são perseguidos por causa de sua opção religiosa.

1ª Leitura: Mc 7,1-2.9-14

Salmo 17
A. Ao despertar, me saciará vossa presença, e verei a vossa face. 
S. 1. - Ó Senhor, ouvi a minha justa causa,* escutai-me e atendei o meu clamor! - 

Inclinai o vosso ouvido à minha prece,* pois não existe falsidade nos meus lábios!
2. - Os meus passos eu firmei na vossa estrada,* e por isso os meus pés não vacilaram. - 

Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis,* inclinai o vosso ouvido e escutai-me!
3. - Protegei-me qual dos olhos a pupila * e guardai-me, à proteção de vossas asas. - 

Mas eu verei, justificado, a vossa face * e ao despertar me saciará vossa presença.

2ª Leitura: 2Ts 2,16-3,5

Evangelho: Lc 20,27-38
A. (Nº. 182) Ó Cristo palavra, palavra da vida, da vida mais plena./ Quem vive 

a palavra tem vida mais vida, tem vida eterna!
L. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor; quem crer em mim não morrerá para 

sempre. 
A. Ó Cristo palavra...

Mensagem sobre a Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade __________________________
A liturgia de hoje nos convida a refletir e a celebrar um dos dados fundamentais 

da fé cristã: a vida eterna.
O ser humano convive com a vida e a morte. Duas realidades que fazem 

parte da experiência terrena. A morte e a vida além da morte sempre foram alvo de 
preocupações humanas. A máxima aspiração do ser humano é a imortalidade.
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A existência humana é uma experiência de morte e de vida. O nascimento 
já é uma morte. Saindo do ventre materno, a criatura morre para aquele mundo 
seguro, protegido, mas que ao mesmo tempo expulsa a vida. A criança, ao passar da 
infância para a adolescência e desta para a juventude e para a vida adulta, repete a 
experiência da morte.

Morte e ressurreição significam passagem, transformação de um modo de ser 
para outro melhor. A morte é, na maioria das vezes, uma realidade traumática; é 
algo que interrompe a vida, os projetos, os sonhos de uma pessoa e afeta as relações 
familiares e sociais. A morte coexiste com a vida e consiste num dos grandes 
mistérios que o ser humano não consegue desvendar. A morte nos ajuda a refletir 
sobre o sentido da vida.

O ser humano não nasce para morrer. Do ponto de vista da fé cristã, o ser 
humano não é um ser para a morte, mas para a vida. Viver autenticamente consiste 
em valorizar a vida como dom, como graça. É precisamente a fé na vida eterna que 
dá valor e sentido para a nossa vida presente.

 Crer na ressurreição foi, desde o início, um dos elementos essenciais do 
cristianismo. Porém, não podemos compreender a ressurreição como algo distante, 
como algo do futuro. A ressurreição é a plenitude de um processo de vida. Ela 
começa a partir do nosso nascimento. As atitudes de bondade, de acolhimento, de 
amor ao próximo, de relações de fraternidade, de justiça e de paz evidenciam a 
ressurreição como proposta de realização na vida humana. Quem não ama, não faz 
o bem, não perdoa permanece na morte.

A partir do testemunho e das ações concreta daqueles que amam os semelhantes 
em vez de odiá-los, dos que libertam em vez de oprimi-los, compreenderemos e 
vivenciamos a ressurreição de Jesus Cristo. À luz da própria ressurreição de Jesus 
Cristo, compreenderemos nossa experiência de ressurreição, em que nos tornamos 
definitivos, adquirimos a plenitude da liberdade e do conhecimento, porque passamos 
a ver a realidade com o olhar de Deus. 

Que o Deus da Vida nos abençoe.
Pe. Cleocir Bonetti, Coordenador da Cúria Diocesana

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

Oração dos fiéis
D. A Deus que nos revela seu projeto de vida abundante para todos, agora e na 

eternidade, apresentemos nossas preces confiantes.
A. Senhor, socorrei-nos em vossa bondade. 
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L. 1. Para que a certeza da vida eterna nos faça defender e promover vida digna para 
todos, nós vos pedimos, Senhor.

2. Para que todos os perseguidos por causa da fé perseverem na fidelidade até ao 
martírio, nós vos pedimos, Senhor.

3. Para que os casais confirmem cada dia seu amor mútuo para santificação das 
famílias e crescimento das comunidades, nós vos pedimos, Senhor.

4. Para que as autoridades tenham em vista unicamente o bem de todas as pessoas, 
nós vos pedimos, Senhor.

5. Para que a reunião da coordenação e assessoria nacional da Pastoral da Juventude 
em Erechim fortaleça o trabalho com os jovens em nossa Diocese, nós vos 
pedimos, Senhor.

6. Para que o encontro da Infância e da Adolescência Missionária dos Estados do 
Sul do País no Seminário de Fátima dê novo vigor à ação missionária em nossa 
Diocese, nós vos pedimos.

7.  ...
D. Atendei, ó Deus, as orações de vossos filhos, reunidos pela fé na ressurreição de 

Cristo; dai-nos experimentar na vida cotidiana a presença do Espírito que renova 
todas as coisas. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Procissão e apresentação das oferendas
Anim.: Vivendo a esperança da vida plena na eternidade, apresentemos os frutos de 

nosso trabalho pela realização de seu Reino já nesta terra.
A. (Nº. 206) 1. Um novo dia, mais vida e esperança,/ aqui ....
D. Lançai, ó Deus, sobre a nossa celebração da vossa Palavra um olhar de perdão e 

de paz, para que, possamos viver sempre no vosso amor. 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. Nesta celebração dominical, ó Deus, nós vos louvamos pela gloriosa ressurreição 

de vosso Filho Jesus Cristo, sempre presente no meio de nós quando nos reunimos 
por seu amor.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus Criador, porque nos reunis para falar-nos com amor 

de Pai e conduzir-nos com zelo de pastor cada dia de nossa vida.
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A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Em nosso louvor a Vós, ó Deus, lembramos a Virgem Maria, fiel discípula 

missionária, e os santos e santas, que nos fortalecem na fidelidade à vossa Palavra 
de vida e salvação.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Nós vos adoramos e glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja que procura chegar 

a todas as periferias do mundo com a orientação de nosso Papa N. e, entre nós, 
com o pastoreio --- nossos bispos e a ação de nosso(s) padre(s) N. na animação de 
nossas comunidades.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
 D. Ao vos louvar por vossa infinita bondade, recordamos também nossos falecidos 

e falecidas (...), na certeza de que viverão para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Ó Deus clemente e indulgente, lançai olhar misericordioso sobre nós que reunis 

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos como Jesus nos ensinou: 

Pai nosso.... (ministro/a busca as hóstias...).
D. O Senhor nos conduz ao longo da vida. Feliz quem nele coloca a sua esperança. 

Eis o Cordeiro de Deus...
 Anim.: Com o Pão do Céu, servido no Altar dos peregrinos, alimentamos nossa 

esperança na vida eterna.
A. (Nº 282) 1. Novamente nos unimos nesta ceia ....
D. OREMOS. Fortificados por este alimento sagrado, nós vos damos graças, ó 

Deus, e imploramos a vossa clemência; fazei que perseverem na sinceridade 
do vosso amor aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo. 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 e do mundo – Pastoral da Pessoa Idosa / encontro da Infância e 
Adolescência dos Estados do Sul do  Brasil em Erechim, de sexta-feira a domingo 
/ doentes, falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A fé na vida plena depois da morte nos deve empenhar ainda mais na 

construção do bem, na prática da justiça, na vida presente. 
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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!:/ 

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos ilumine com o sol da justiça para seguirmos por caminhos de retidão, 

com passos de fé, gestos de paz, relações de solidariedade e palavras de amor. E 
que nos abençoe e acompanhe sempre Deus onipotente e compassivo, 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. 

A esperança dos pobres não se frustrará
Com este versículo do salmo, o Papa intitula sua mensagem para o 3º 

Dia Mundial dos Pobres, no penúltimo domingo do ano litúrgico, neste ano, no 
próximo dia 17, como preparação à solenidade de Cristo Rei. 

Na mensagem, o Papa compara a situação do tempo do salmista e a de 
hoje. Concluindo que pouco mudou. “Passam os séculos, mas permanece 
imutável a condição de ricos e pobres, como se a experiência da história não 
ensinasse nada. Assim, as palavras do salmo não dizem respeito ao passado, 
mas ao nosso presente submetido ao juízo de Deus.”

O Papa fala também das periferias de nossas cidades, repletas de pessoas 
que vagueiam pelas ruas, em busca de alimento. “Tendo-se tornado eles próprios 
parte duma lixeira humana, são tratados como lixo, sem que isto provoque 
qualquer sentido de culpa em quantos são cúmplices deste escândalo.”

Não obstante a descrição de injustiça e sofrimento no salmo, há uma 
definição do pobre: é aquele que «confia no Senhor» (cf. 9, 11), pois tem a 
certeza de que nunca será abandonado.

“Na Escritura, o pobre é o homem da confiança!”, escreve o Pontífice.
“É precisamente esta confiança no Senhor, esta certeza de não ser 

abandonado, que convida o pobre à esperança. Sabe que Deus não o pode 
abandonar.”

Francisco cita as “muitas formas de novas escravidões”, como famílias 
obrigadas a deixar a sua terra; órfãos que perderam os pais; jovens em busca 
duma realização profissional; vítimas de tantas formas de violência, da 
prostituição à droga; sem esquecer os milhões de migrantes instrumentalizados 
para uso político.
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Francisco recorda que a promoção dos pobres, mesmo social, não é um 
compromisso extrínseco ao anúncio do Evangelho; pelo contrário, manifesta o 
realismo da fé cristã e a sua validade histórica. Como exemplo, o Santo Padre 
cita Jean Vanier, que faleceu recentemente, e o define como um “grande apóstolo 
dos pobres”.

Lembretes: 
- Terça-feira, às 19h, reunião da Área Past. de Severiano de Almeida na sede par. 

Santa Isabel da Hungria, Três Arroios. 
- Quarta-feira, às 19h30, reunião da Área Past. de São Valentim, em Erval Grande.
- Quinta-feira, às 08h30, reunião da Área Past. de Erechim, na sede par. N. Sra. 

Aparecida, Bela Vista. 
- De sexta-feira a domingo, reunião da coord. e assessoria nacional da Past. da 

Juv., no Centro Diocesano; encontro da Infância e Adolescência Missionária dos 
Estados do Sul do País (“Sulão”), no Sem. de Fátima; Seminário Estadual da 
Past. da Juv. pela vida das mulheres, no Centro de Espiritualidade Pe. Arturo, S. 
Leopoldo; 

- Sábado, às 19h, crismas na igr. Sto. Antonio de Jacutinga.
- Domingo, dia 17, 33º DTC-C, Terceiro Dia Mundial dos Pobres (instituído pelo 

Papa Francisco na Carta Apostólica Misericordia et misera, de 20/11/2016) 

Leituras da semana: 
dia 11, 2ªf, S. Martinho de Tours: Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-6; dia 12, 3ªf, S. 

Josafá: Sb 2,23-3,9; Sl 33(34); Lc 17,7-10; dia 13, 4ªf: Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 
17,11-19; dia 14, 5ªf: Sb 7,22-8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25; dia 15, 6ªf, Sto. 
Alberto Magno: Sb 13,1-9; Sl 18(19A); Lc 17,26-37; dia 16, sáb, Sta. Margarida 
de Escócia, Sta Gertrudes:  Sb 18,14-16;19,6-9; Sl 104(105); Lc 18,1-8; dia 17, 
dom. 33º do TC-C (3º Dia Mundial dos Pobres):  Ml 3,19-20a; Sl 97(98); 2Ts 
3,7-14; Lc 21,5-19 (Visão do futuro).
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Celebração da Palavra de Deus
33º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 17.11.2019

 - Nos acontecimentos da historia, a ação salvadora de Deus
 - Terceiro Dia Mundial dos Pobres – “A esperança dos pobres jamais se frus-
trará” (Sl 9,19)
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 41) Ref. Juntos como irmãos, membros da .....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em 

nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. 
A. (Cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 

Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. Conscientes de que tudo neste mundo é passageiro, menos o bem 

que realizamos, participamos da celebração litúrgica neste Terceiro Dia Mundial 
dos pobres, renovando nossa solidariedade com os empobrecidos pelo sistema 
excludente em que vivemos. 

 (... final do ano litúrgico: viver o compromisso com o momento presente com o 
olhar no horizonte da eternidade/ terça-feira, reunião dos padres e diáconos, no 
Seminário de Fátima / quarta-feira, Dia de oração e ação pelas crianças – Dia da 
Consciência Negra – atividades nos grupos de base da Pastoral da Juventude.../ 
Sábado próximo, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral).

Ato penitencial
D. Nosso Papa Francisco acentua muito a misericórdia de Deus. Ensina que que “o 

mistério da misericórdia é fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa 
salvação.” Confiando na misericórdia divina, peçamos perdão de nossos pecados.  

L. Senhor, que tornais cada momento da vida tempo especial da graça, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos chamais à perseverança até o fim, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos garantis vossa assistência nas provações, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ....
    
D. OREMOS. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos 

servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a 
vós, o criador de todas as coisas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 33º DTC-C, p. 997-999)
Anim.: O fascínio dos bens e das aparências podem desviar do verdadeiro sentido 

da vida. Pela Palavra de Deus, nos mantemos atentos e vigilantes caminhando 
para a vida plena, na qual brilhará o sol da justiça.   

1ª Leitura: Ml 3,19-20a

Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor virá julgar a terra inteira; com justiça julgará.
A. O Senhor virá julgar a terra inteira; com justiça julgará.
S. 1. - Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa * e da cítara suave! - Aclamai, com 

os clarins e as trombetas,* ao Senhor, o nosso Rei! 
2. - Aplauda o mar com todo ser que nele vive,* o mundo inteiro e toda gente! - As 

montanhas e os rios batam palmas * e exultem de alegria. 
3. - Exultem na presença do Senhor, pois ele vem,* vem julgar a terra inteira. - 

Julgará o universo com justiça * e as nações com equidade.

2ª Leitura: 2Ts 3,7-12

Evangelho: Lc 21,5-19
A. Aleluia...
L. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima! 
A. Aleluia...

Mensagem sobre a Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade __________________________
Estamos nos aproximando do final do ano litúrgico e nos dispomos, desde 
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já, a começar em breve o Advento. Tendo presente isto, a liturgia deste domingo 
nos apresenta um forte apelo à necessidade da vigilância e ao cultivo dos valores 
que permanecem. Neste mundo tudo passa, tudo tem um fim, sobretudo os bens 
materiais. O que não passa sãos os valores que levamos para a eternidade, por isso é 
com eles que precisamos nos preocupar, com nossa dimensão espiritual.

As descrições bíblicas deste domingo são fortes. Para homens sem fé, a 
situação apavora e causa medo. Mas Jesus diz: “estejam firmes!” Não se deixem 
enganar pelos falsos profetas. Tenham paciência. O Evangelho não tem a finalidade 
de assustar, mas de nos despertar. Na linguagem usada na leitura e no Evangelho 
de hoje não se fala do fim da terra e do universo, mas fala-se do “fim do mundo 
dominado pelo pecado, pelo sofrimento, pela injustiça, pelo ódio...”

Nós não temos dúvidas de que Deus tem um grande amor para com seus 
filhos e os protege. Mas, às vezes, a experiência do cotidiano nos deixa um pouco 
confusos. Em meio a tantos conflitos, a tanta violência e corrupção, a tentação é 
pensar que Deus tolera os corruptos e os violentos, deixando no sofrimento seu 
povo, as pessoas mais simples e boas.

Para muitos, talvez seja mais fácil acreditar no fim de tudo, ao invés de colocar 
toda a confiança em Deus. Mas para quem tem fé e acredita em Deus, acredita 
também na vitória do bem. O que Deus espera é poder contar conosco para que a 
vitória do amor se faça visível. Mas, “quando acontecerá isto?” Esta é a pergunta 
que algumas pessoas dirigem a Jesus no Evangelho de hoje. Jesus não responde com 
datas, mas alerta para a vigilância.  Em vez de responder quando e como acontecerá, 
aconselha sobre o que fazer. Ou seja, viver na fé, na vigilância e na oração constante. 

  Não avisar dia e hora é um jeito de dizer: estejam preparados sempre. É 
avisar: não deixem para amanhã o bem que podem fazer hoje. Há muita sabedoria 
nisso. Além do mais, estar sempre preparados não é conselho bom somente porque 
não sabemos o dia da morte. É um jeito de viver melhor e mais intensamente.

Diante disso, o mais inteligente e sábio é viver cada dia como se fosse, ao 
mesmo tempo, o primeiro e o último de nossa vida. O primeiro, para começarmos 
bem e com mais confiança e entusiasmo. E também o último, para não deixarmos 
para o amanhã todo o bem que podemos fazer hoje.

 A Igreja lembra o terceiro dia mundial dos pobres, que nos ajuda a renovar 
nossa solidariedade com os empobrecidos e lutarmos contra tudo aquilo que faz 
crescer a miséria em nossa sociedade.

Que o Bom Deus nos abençoe e proteja!
Pe. Cleocir Bonetti, Coordenador da Cúria Diocesana
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Profissão da fé
(Formula mais extensa, da página 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)

Oração dos fiéis
D. Com fé corajosa e a graça divina, podemos enfrentar as adversidades da vida, 

a desilusão, o desânimo, as consequências da injustiça social. Peçamos a Deus 
sua graça para sermos fortes na fé e na esperança, por meio de nossas preces 
comunitárias.

A. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor.
1. Para que a Igreja, perseguida em diversos lugares, testemunhe a confiança na 

vossa graça que lhe dá perseverança, nós vos pedimos, ó Deus: 
2. Para que os enfermos, deprimidos, desempregados e outros confiem sempre na 

vossa graça e tenham a solidariedade dos familiares e amigos, nós vos pedimos:
3. Para que este Dia Mundial dos Pobres motive gestos pessoais e iniciativas 

comunitárias de solidariedade com os mais necessitados, nós vos pedimos:
4. Para que as famílias, as organizações sociais e os órgãos de governo garantam as 

condições necessárias para todas as crianças, nós vos pedimos:
5. Para que o novo plano diocesano da ação evangelizadora, a ser aprovado pelo 

Conselho de Pastoral em sua reunião no próximo sábado, seja assumido e 
executado por todos, nós vos pedimos:

6. Para vivermos cada instante da vida como oportunidade de graça e salvação, nós 
vos pedimos:

D. Concedei-nos, ó Deus, a graça de vivermos na fidelidade de filhos e filhas vossos, 
na esperança de estar convosco na eternidade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferenda a Deus, vamos incluir a vida dos que enfrentam duras 

provações e permanecem firmes na sua fé e confiança em Deus.
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ revestes o mundo 

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

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

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

aguardava um canto de festa,/ A mesa promete eterna seresta.
D. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos 

alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, ó Pai, nossa consciência de filhos e filhas nos faz sentir necessidade imensa 

de vos louvar por tudo o que criastes, pela terra nossa mãe, que nos sustenta e 
precisa por nós ser preservada com carinho.

A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda. 
D. Agradecemos pela salvação que nos destes em vosso Filho Jesus, que por deu sua 

vida e permanece em nosso meio, conduzindo-nos até Vós.
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Nosso louvor a Vós pela Igreja na qual fomos inseridos pelo Batismo e que nos 

guia para Vós, com o Papa ..., --- nossos bispos, realizando a missão de anunciar 
a Boa Nova da Salvação a todos os povos.

A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Sentimo-nos imensamente gratos porque nos dais a proteção e a intercessão da 

Virgem Maria, de seu esposo São José e de todos os santos e santas.
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Na confiança em vossa imensa bondade, vos recomendamos nossos falecidos 

(especialmente os últimos que partiram desta vida..... pode citar nomes...).
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Nossa louvação seja acolhida com carinho por Vós, ó Deus, pois a apresentamos 

por Aquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Caminhando na esperança e comprometidos com o Reino do Senhor, rezemos 

como Ele nos ensinou: Pai nosso...
D. Cristo nos garante: Permanecendo firmes na fé, ganharemos a vida. Eis o Cordeiro 

de Deus... (Ministro/a busca as hóstias e coloca no altar)
Anim.: Cristo nos diz que as provações se tornam oportunidade de testemunharmos 

nossa fé. Mas ela deve ser constantemente alimentada, como podemos fazer agora 
pela comunhão eucarística, que Ele mesmo nos oferece.

A. (Nº 290) 1. Na mesa sagrada se faz unidade....
D. OREMOS. Tendo participado desta celebração litúrgica, concedei, ó Deus, 

podermos realizar os ensinamentos de vossa Palavra, que é luz para nossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.  

A. Amém. 
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 
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Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese e do mundo – Dia da Consciência Negra e de oração e ação pelas 
crianças, quarta-feira / doentes / falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Só alcançaremos a salvação se permanecermos fiéis a Cristo até o fim, 

superando provações, dificuldades, percorrendo com generosidade e determinação 
o caminho indicado por Ele, que nos conduz ao Pai

A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./ Hoje quero 
confirmar, confirmar minha vocação.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus seja nosso conforto nas provações, companhia e consolo no caminho, 

amparo nas adversidades, apoio nas fraquezas, força contra os males e proteção 
nos perigos. E que nos abençoe Deus Uno e Trino, 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 20h, reunião do ano da equipe de Past. Voc. na casa paroquial de 

Barão de Cotegipe. 
- Segunda e terça-feira, das 08h30 às 16h, assembleia avaliativa da Past. da Criança, 

no Centro Dioc. de Past.
- Terça-feira, às 08h30, reunião dos diáconos e padres no Seminário de Fátima; 

às19h, reunião da Área Past. de Jacutinga, em Entre Rios do Sul e da Área Past. 
de Gaurama, em Viadutos.

- Quarta-feira, Dia de oração e ação pelas crianças – Dia da Consciência Negra – 
atividades nos grupos de base da Past. da Juv.; 19h, reunião da Área Pastoral de 
Aratiba, na sede paroquial de Sede Dourado.

- Quinta-feira, às 08h30, reunião da Past. da Pessoa Idosa, no Centro Dioc.
- Sábado, 08h, reunião das assessoras da Infância e Adolescência Missionária, no 

Centro Dioc. de Past.; 08h30, reunião do Cons. Dioc. de Past., no Seminário de 
Fátima; 13h30, 4º encontro encantado decolores do Cursilho de Cristandade, no 
salão da Catedral São José; 18h, crismas na igreja São Valentim de São Valentim.

- Domingo, dia 24, Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha para a 
Evangelização – reunião da coordenação diocesana da Past. da Juv., no Centro 
Diocesano. 
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Leituras da semana:
dia 18, 2ªf, Dedicação das Basílicas de S. Pedro e S. Paulo: 1Mc 1,10-15.41-43.54-

57.62-64; Sl 115(119); Lc 18,35-43; dia 19, 3ªf, Ss. Roque González, Alfonso 
Rodríguez e João del Castilho: 2Mc 6,18-31; Sl 3,2-3.4-5.6-7(R/.6b); Lc 19,1-10; 
dia 20, 4ªf: 2Mc 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28; dia 21, 5ªf, Apresentação 
de Nossa Senhora: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-
55(R/.49); Mt 12,46-50; dia 22, 6ªf, Sta. Cecília: 1Mc 4,36-37.52-59; Cânt: 1Cr 
29,10.11abc.11d-12a.12bcd(R/.13b); Lc 19,45-48; dia 23, sáb., S.Clemente, S. 
Columbano: 1Mc 6,1-13; Sl 9A(9); Lc 20,27-40; dia 24, dom., 34º do TC-C - 
Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo: 2Sm 5,1-3; Sl 121(122); Cl 1,12-
20; Lc 23,35-43 (“Reino de Cristo”).

“A todas as comunidades cristãs e a quantos sentem a exigência de levar esperança 
e conforto aos pobres, peço que se empenhem para que este Dia Mundial possa 
reforçar em muitos a vontade de colaborar concretamente para que ninguém se 
sinta privado da proximidade e da solidariedade” (Papa Francisco, mensagem para 
o 3º Dia Mundial dos Pobres, 17/11/ 2019).

Campanha para a Evangelização
A Campanha da evangelização, durante o 

Advento, com coleta no terceiro domingo deste 
tempo – neste ano, no dia 15 de dezembro, visa 
conscientizar os católicos, unidos a Cristo pelo 
Batismo, a participar da missão evangelizadora da 
Igreja e motivá-los a colaborar na missão da Igreja 
através do testemunho, de ações pastorais específicas 
e a garantir recursos materiais, assim como dar apoio 
às estruturas da Igreja e à atividade evangelizadora 

nas Dioceses, nos Regionais e em nível nacional. 
Em seu anúncio da Boa-Nova da salvação em Cristo, a Igreja conta com 

a ação do Espírito Santo e com a eficácia da Palavra que ela anuncia. Mas não 
pode prescindir de recursos humanos e também materiais. Muitos projetos 
maravilhosos e promissores “morrem no bolso” – por falta de “verba”.

Cada católico estará assim ajudando a Igreja no País a realizar a 
evangelização em lugares pobres – periferias das cidades e regiões menos 
favorecidas como a Amazônia – e em ações mais estratégicas, como a presença 
animadora das pastorais da CNBB.
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Celebração da Palavra de Deus
34º DTC-C, solenidade de J. Cristo Rei do Universo - 24.11.2019

 - Cristo, Rei e Senhor da paz e da misericórdia
 - Abertura da Campanha para a Evangelização – “Ele está no meio de nós”
 - Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas: missionários do Reino de Deus 
nos diferentes ambientes.  
   Cor litúrgica: BRANCA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça, o amor e a paz de Cristo, Rei do universo, que nos 

liberta e nos acolhe em seu Reino, 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, celebramos a presença transformadora 

de Cristo, nosso Rei e Senhor, que no alto da Cruz, garante o 
paraíso ao ladrão arrependido e a todos os que confiam na sua misericórdia. Por 
esta celebração, renovemos nosso compromisso com o Reino do Senhor, Reino do 
amor, da verdade e da justiça. 

(... neste domingo, no Brasil, início da Campanha para a Evangelização / quinta-
feira. Dia nacional e universal  de ação de graças / sábado, às 10h, missa e 
almoço de encerramento do Curso da Escola Diaconal São Lourenço Mártir, no 
Seminário ... ) 

Ato penitencial
D. Cristo, a quem proclamamos Rei e Senhor, é o rosto da misericórdia do Pai. 

Ela não tem fim e é sempre infinitamente maior do que qualquer pecado. Nesta 
certeza, peçamos perdão a Deus.

L. Senhor, Rei da glória, princípio e fim de todas as coisas, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos chamais a construir o Reino da paz, da justiça e do amor, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Rei do universo, que nos chamais ao banquete de vosso Reino, tende 

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

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

D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as 
coisas no vosso amado Filho, Rei do universo, fazei que todas as criaturas, 
libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem 
eternamente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Paulinas-Paulus, 34º ou último DTC-C, Solenidade de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, Rei do Universo, p. 1000-1002)
Anim.: Deus Pai concede a todos a graça da misericórdia pela morte e ressurreição 

de Cristo e a cruz, seu trono real, se torna a certeza do amor e da vida nova.

1ª Leitura: 2Sm 5,1-3

Salmo: Sl 121(122)
S. Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do Senhor!
A. Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do Senhor!
S. 1. - Que alegria, quando ouvi que me disseram:* “Vamos à casa do Senhor!” - E 

agora nossos pés já se detêm,* Jerusalém, em tuas portas.
2. - Para lá sobem as tribos de Israel,* as tribos do Senhor. - Para louvar, segundo 

a lei de Israel,* o nome do Senhor. - A sede da justiça lá está * e o trono de Davi.

2ª Leitura: Cl 1,12-20

Evangelho: Lc 23,35-43
A. Aleluia... 
L. É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo, em nome do Senhor; e o Reino 

que vem, seja bendito, ao que vem e a seu Reino, o louvor!
A. Aleluia...

Mensagem sobre a Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
Neste domingo celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. Somos 

convidados a contemplar a realeza e a divindade de Cristo. A festa de Cristo, Rei do 
universo, encerra o ano litúrgico de 2019. A celebração é um significativo momento 
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para recordar as inúmeras ações de Deus realizadas em favor de seu povo na 
caminhada do ano. No próximo domingo iniciaremos um novo tempo, o Advento. 

O Filho de Deus é rei, porque sua origem é divina e nele está a plenitude de 
todas as coisas. O seu reinado contempla a vida, a justiça e a fraternidade. É um rei 
que se pôs totalmente a serviço e entregou sua vida para que todos a obtivessem 
plenamente.

Os reinos deste mundo apresentam algumas características bem definidas: são 
conduzidos por homens movidos pela ambição das riquezas e do poder. A diferença 
entre o reinado de Cristo e o dos outros reis é a diferença entre o amor e o poder. O 
Novo Testamento deixa claro que é no amor e não na força, que reside o poder de 
Deus.

A partir do momento em que reconhecemos Jesus Cristo como rei, cremos que 
nele se manifestou a plenitude de Deus. Sua vida e seu ensinamento nos ensinam e 
exortam a colocar nossa vida a serviço dos irmãos. Jesus é um rei diferente de todos 
os outros reis da terra. Um rei que deu a vida e recebeu a coroa de espinhos e a cruz 
como recompensa. Colocar Jesus em outro trono, com coroa de ouro, manto e cetro, 
seria o mesmo que negar o Evangelho. 

No Evangelho de hoje fica bem claro o contraste: de um lado o mundo mau, a 
serviço do poder terreno, que zomba de Jesus, que lhe dá vinagre, que o ridiculariza 
e o insulta. Do outro, o Cristo pacífico e pacificador, cordeiro imolado que dá 
amorosamente a vida, pronto a acolher e a santificar. No meio está o “bom ladrão”, 
a criatura humana convertida, que reconhece e confessa os seus pecados, volta-se 
para Jesus à procura de perdão e salvação. Com este, Jesus garante repartir o Reino.

Lucas é o único evangelista a lembrar desse momento de imensa bondade e 
misericórdia, momento que retoma a mensagem central do Evangelho: Jesus é o 
salvador de todos. O ladrão, nesse momento, torna-se como que um anjo consolador 
para Jesus, no meio de desprezo e zombarias, e torna-se testemunha de um Jesus 
divino e soberano, com o poder de prometer e dar o paraíso.  O ladrão arrependido 
representa a humanidade com suas fraquezas. Nele estão representados todos 
aqueles que reconhecem precisar da ação de Deus para salvar-se. 

Celebrando o dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas, lembramos a 
importante missão de todos os batizados de atuarem, com os valores do Evangelho, 
nos mais diversos ambientes em que estão inseridos na sociedade. 

Que o Bom Deus nos abençoe! 
Pe. Cleocir Bonetti, Coordenador da Cúria Diocesana
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Profissão da fé
A. Creio em Deus Pai....
Oração dos fiéis
D. Do trono da cruz, Cristo suplicou clemência ao Pai pelos que executavam a 

sentença de morte contra ele e atendeu ao pedido do ladrão arrependido. Na certeza 
de sermos ouvidos por Deus, apresentemos-lhe nossas preces. 

A. Atendei nossa prece, Senhor, sobre nós derramai vosso amor.
1. Para “que a Igreja se faça eco da Palavra de Deus que ressoa, forte e convincente, 

como uma palavra e um gesto de perdão, apoio, ajuda, amor”, nós vos pedimos:
2. Para que todas as pessoas, em qualquer situação, confiem sempre na vossa 

misericórdia e no vosso amor, que são desde sempre, nós vos pedimos:
3. Para que os cristãos leigos e leigas sejam fiéis testemunhas dos valores de vosso 

Reino nos ambientes em que atuam, nós vos pedimos.
4. Para que a Campanha para a Evangelização, iniciada neste domingo na Igreja 

Católica no Brasil, tenha generosa participação de todos, nós vos pedimos:
5. Para que o Dia de Ação de Graças, quinta-feira, ajude a todos a reconhecer Deus 

como fonte de todos os dons e a viver a comunhão fraterna, nós vos pedimos:
6. Para que os alunos que concluem o Curso da Escola Diaconal no próximo sábado 

sirvam suas comunidades com aquilo que esta experiência lhes proporcionou, nós 
vos pedimos: 

7. ...
D. Ó Deus, fortalecidos com vossa graça, possamos ir dando fim ao mundo da 

injustiça, para fazer surgir o mundo novo, sinal e prenúncio do Reino definitivo. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus a vida dos leigos e leigas que fazem crescer o Reino 

de Cristo na família, na educação, no trabalho, no lazer, na política e em outras 
realidades. 

A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais vida e esperança....
D. Oferecendo-vos os frutos de  nossa vida, nós vos pedimos, ó Deus, que 

concedais paz e união entre nós, nas comunidades cristãs e entre os povos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

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

vosso Filho e também porque continua andando conosco, como caminho que nos 
conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 

as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, --- nossos bispos, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

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

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

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

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da comunhão eucarística, rezemos como Cristo nos 

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

D. Cristo, o Rei do Universo, deu sua vida para nos salvar e se dá a nós como 
alimento. Eis o Cordeiro de Deus ....

Anim.: Cristo nos aguarda para o banquete em seu Reino eterno, mas já agora nos 
acolhe na ceia da Eucaristia, que o prefigura e antecipa.  
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A(N° 297) Ref. /:Eu vim para que todos tenham vida,/  ....
D. OREMOS. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que, 

gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, rei do universo, 
possamos viver com ele eternamente no reino dos céus. 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 e do mundo / Início da Campanha para a Evangelização / Dia de Ação 
de Graças, quinta-feira / Curso da Escola de Diáconos a ser concluído sábado 
próximo/ doentes, falecidos, ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A lógica do Reinado de Cristo é a da doação plena, pela qual faz a vida 

triunfar. Dediquemos nossa vida ao Reino da Verdade, do Amor e da Paz.
A . (Nº 495) Ref. Eis que eu vou proclamar tua vida./ Sim, eu vou anunciar 

teu amor./ Livre pra poder amar./ Feliz por querer te anunciar./ Pronto para 
escutar quando tua voz me falar!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus que nos tornou discípulos missionários de seu Filho, Rei do Universo, nos 

confirme na fé, na esperança e na caridade. Que ele nos faça anunciadores de 
seu Reino e um dia vos acolha no seu banquete eterno. E que nos abençoe Deus 
Criador e Providente, 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:
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, reunião dos agentes da Cáritas, no Centro Diocesano 

de Pastoral.
- Sábado, às 10h, missa e almoço de encerramento do Curso da Escola Diaconal 

São Lourenço Mártir; 19h, crismas na igreja São Caetano, Severiano de Almeida.
- Domingo, primeiro do Advento – igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim, 

missa da festa da padroeira; romaria de N. Sra. das Graças na sede paroquial Santo 
Antonio, Jacutinga; crismas na igreja São Tiago, Aratiba.

Leituras da semana:
dia 25, 2ªf, Sta. Catarina de Alexandria: Dn 1,1-6.8-20; Cânt: Dn 3,52.53.54-55.56-57 

(R/.52b); Lc 21,1-4; dia 26, 3ªf: Dn 2,31-45; Cânt.: Dn 3,57-59.60-61(R/.59b); Lc 21,5-
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11; dia 27, 4ªf: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt. Dn 3,62-63.64-65.66-67 R/.59b); 
Lc 21,12-19; dia 28, 5ªf: Dn 6,12-28; Cânt. Dn 3,68-70.71-72.73-74 (R/.59b); Lc 
21,20-28; dia 29, 6ªf: Dn 7,2-14; Cânt.: Dn 3,75-77.78-79.80-81 (R/.59b); Lc 21,29-
33; dia 30, sáb., André: Rm 10,9-18; Sl 18(19ª); Mt 4,18-22; Dia 1º/12, dom., 1º do 
Adv.A: Is 2,1-5; Sl 121(122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 (Vigilância).

A solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo coroa o ano 
litúrgico e este Ano Santo da Misericórdia. Na verdade, o Evangelho apresenta a 
realeza de Jesus no auge da sua obra salvadora e fá-lo duma maneira surpreendente. 
«O Messias de Deus, o Eleito, (…) o Rei» (Lc 23, 35.37) aparece sem poder nem 
glória: está na cruz, onde parece mais um vencido do que um vencedor. A sua realeza 
é paradoxal: o seu trono é a cruz; a sua coroa é de espinhos; não tem um cetro, mas 
põem-Lhe uma cana na mão; não usa vestidos sumptuosos, mas é privado da própria 
túnica; não tem anéis brilhantes nos dedos, mas as mãos trespassadas pelos pregos; 
não possui um tesouro, mas é vendido por trinta moedas.

Verdadeiramente não é deste mundo o reino de Jesus (cf. Jo 18, 36); mas 
precisamente nele – diz-nos o apóstolo Paulo na segunda leitura – é que encontramos 
a redenção e o perdão (cf. Col 1, 13-14). Porque a grandeza do seu reino não está na 
força segundo o mundo, mas no amor de Deus, um amor capaz de alcançar e restaurar 
todas as coisas. Por este amor, Cristo abaixou-Se até nós, viveu a nossa miséria 
humana, provou a nossa condição mais ignóbil: a injustiça, a traição, o abandono; 
experimentou a morte, o sepulcro, a morada dos mortos. Assim Se aventurou o 
nosso Rei até aos confins do universo, para abraçar e salvar todo o vivente. Não nos 
condenou, nem sequer nos conquistou, nunca violou a nossa liberdade, mas abriu 
caminho com o amor humilde, que tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta (cf. 1 
Cor 13, 7). Unicamente este amor venceu e continua a vencer os nossos grandes 
adversários: o pecado, a morte, o medo.

Hoje, amados irmãos e irmãs, proclamamos esta vitória singular, pela qual Jesus 
Se tornou o Rei dos séculos, o Senhor da história: apenas com a omnipotência do amor, 
que é a natureza de Deus, a sua própria vida, e que nunca terá fim (cf. 1 Cor 13, 8). 
Jubilosamente compartilhamos a beleza de ter Jesus como nosso Rei: o seu domínio de 
amor transforma o pecado em graça, a morte em ressurreição, o medo em confiança.

Mas seria demasiado pouco crer que Jesus é Rei do universo e centro da 
história, sem fazê-Lo tornar-Se Senhor da nossa vida: tudo aquilo será vão, se não 
O acolhermos pessoalmente e se não acolhermos também o seu modo de reinar. 
Nisto, ajudam-nos os personagens presentes no Evangelho de hoje. Além de Jesus, 
aparecem três tipos de figuras: o povo que olha, o grupo que está aos pés da cruz 
e um malfeitor crucificado ao lado de Jesus. (Papa Francisco, parte da homilia, 
solenidade de Cristo Rei, 20/11/16)
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fecha-se o coração de muitos, e leva a melhor o desejo de desaparecer. Em 
suma, reconhecemos uma multidão de pobres, muitas vezes tratados com re-
tórica e suportados com fastídio. Como que se tornam invisíveis, e a sua voz 
já não tem força nem consistência na sociedade. Homens e mulheres cada vez 
mais estranhos entre as nossas casas e marginalizados entre os nossos bairros.

3. O contexto descrito pelo salmo tinge-se de tristeza, devido à injusti-
ça, ao sofrimento e à amargura que fere os pobres. Apesar disso, dá uma bela 
definição do pobre: é aquele que «confia no Senhor» (cf. 9, 11), pois tem a 
certeza de que nunca será abandonado. Na Escritura, o pobre é o homem da 
confiança! E o autor sagrado indica também o motivo desta confiança: ele 
«conhece o seu Senhor» (cf. 9, 11) e, na linguagem bíblica, este «conhecer» 
indica uma relação pessoal de afeto e de amor. 

Encontramo-nos perante uma descrição verdadeiramente impressio-
nante, que nunca esperaríamos. Assim faz sobressair a grandeza de Deus, 
quando Se encontra diante dum pobre. A sua força criadora supera toda a ex-
petativa humana e concretiza-se na «recordação» que Ele tem daquela pessoa 
concreta (cf. 9, 13). É precisamente esta confiança no Senhor, esta certeza de 
não ser abandonado, que convida o pobre à esperança. Sabe que Deus não o 
pode abandonar; por isso, vive sempre na presença daquele Deus que Se re-
corda dele. A sua ajuda estende-se para além da condição atual de sofrimento, 
a fim de delinear um caminho de libertação que transforma o coração, porque 
o sustenta no mais profundo do seu ser. 

4. Constitui um refrão permanente da Sagrada Escritura a descrição da 
ação de Deus em favor dos pobres. É Aquele que «escuta», «intervém», «pro-
tege», «defende», «resgata», «salva»… Em suma, um pobre não poderá ja-
mais encontrar Deus indiferente ou silencioso perante a sua oração. É Aquele 
que faz justiça e não esquece (cf. Sal 40, 18; 70, 6); mais, constitui um refúgio 
para o pobre e não cessa de vir em sua ajuda (cf. Sal 10, 14).

Podem-se construir muitos muros e obstruir as entradas, iludindo-se 
assim de sentir-se a seguro com as suas riquezas em prejuízo dos que ficam 
do lado de fora. Mas não será assim para sempre. O «dia do Senhor», descrito 
pelos profetas (cf. Am 5, 18; Is 2 – 5; Jl 1 – 3), destruirá as barreiras criadas 
entre países e substituirá a arrogância de poucos com a solidariedade de mui-
tos. A condição de marginalização, em que vivem acabrunhadas milhões de 
pessoas, não poderá durar por muito tempo. O seu clamor aumenta e abraça 
a terra inteira. Como escrevia o Padre Primo Mazzolari: «O pobre é um con-
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tínuo protesto contra as nossas injustiças; o pobre é um paiol. Se lhe ateias o 
fogo, o mundo vai pelo ar».

5. Não é possível jamais iludir o premente apelo que a Sagrada Escritu-
ra confia aos pobres. Para onde quer que se volte o olhar, a Palavra de Deus 
indica que os pobres são todos aqueles que, não tendo o necessário para viver, 
dependem dos outros. São o oprimido, o humilde, aquele que está prostrado 
por terra. Mas, perante esta multidão inumerável de indigentes, Jesus não 
teve medo de Se identificar com cada um deles: «Sempre que fizestes isto a 
um destes meus irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 
40). Esquivar-se desta identificação equivale a ludibriar o Evangelho e diluir 
a revelação. O Deus que Jesus quis revelar é este: um Pai generoso, miseri-
cordioso, inexaurível na sua bondade e graça, que dá esperança sobretudo a 
quantos estão desiludidos e privados de futuro.

Como não assinalar que as Bem-aventuranças, com que Jesus inaugu-
rou a pregação do Reino de Deus, começam por esta expressão: «Felizes vós, 
os pobres» (Lc 6, 20)? O sentido deste anúncio paradoxal é precisamente que 
o Reino de Deus pertence aos pobres, porque estão na condição de o receber. 
Encontramos tantos pobres cada dia! Às vezes parece que o transcorrer do 
tempo e as conquistas da civilização, em vez de diminuir o seu número, au-
mentam-no. Passam os séculos, e aquela Bem-aventurança evangélica apre-
senta-se cada vez mais paradoxal: os pobres são sempre mais pobres, e hoje 
são-no ainda mais. Mas, colocando no centro os pobres ao inaugurar o seu 
Reino, Jesus quer-nos dizer precisamente isto: Ele inaugurou, mas confiou-
-nos, a nós seus discípulos, a tarefa de lhe dar seguimento, com a responsabi-
lidade de dar esperança aos pobres. Sobretudo num período como o nosso, é 
preciso reanimar a esperança e restabelecer a confiança. É um programa que 
a comunidade cristã não pode subestimar. Disso depende a credibilidade do 
nosso anúncio e do testemunho dos cristãos.

6. Ao aproximar-se dos pobres, a Igreja descobre que é um povo, es-
palhado entre muitas nações, que tem a vocação de fazer com que ninguém 
se sinta estrangeiro nem excluído, porque a todos envolve num caminho co-
mum de salvação. A condição dos pobres obriga a não se afastar do Corpo 
do Senhor que sofre neles. Antes, pelo contrário, somos chamados a tocar a 
sua carne para nos comprometermos em primeira pessoa num serviço que é 
autêntica evangelização. A promoção, mesmo social, dos pobres não é um 
compromisso extrínseco ao anúncio do Evangelho; pelo contrário, manifesta 
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o realismo da fé cristã e a sua validade histórica. O amor que dá vida à fé em 
Jesus não permite que os seus discípulos se fechem num individualismo asfi-
xiador, oculto nas pregas duma intimidade espiritual, sem qualquer influxo na 
vida social (cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 183).

Recentemente, choramos a perda dum grande apóstolo dos pobres, Jean 
Vanier, o qual, com a sua dedicação, abriu novos caminhos à partilha pro-
motora das pessoas marginalizadas. Jean Vanier recebeu de Deus o dom de 
dedicar toda a sua vida aos irmãos com deficiências profundas, que muitas 
vezes a sociedade tende a excluir. Foi um «santo da porta ao lado» da nossa; 
com o seu entusiasmo, soube reunir à sua volta muitos jovens, homens e mu-
lheres, que, com o seu empenho diário, deram amor e devolveram o sorriso a 
tantas pessoas vulneráveis e frágeis, oferecendo-lhes uma verdadeira «arca» 
de salvação contra a marginalização e a solidão. Este seu testemunho mudou 
a vida de muitas pessoas e ajudou o mundo a olhar com olhos diferentes para 
as pessoas mais frágeis e vulneráveis. O clamor dos pobres foi ouvido e ge-
rou uma esperança inabalável, criando sinais visíveis e palpáveis dum amor 
concreto, que podemos constatar até ao dia de hoje.

7. «A opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança 
fora» (ibid., 195), é uma escolha prioritária que os discípulos de Cristo são 
chamados a abraçar para não trair a credibilidade da Igreja e dar uma espe-
rança concreta a tantos indefesos. É neles que a caridade cristã encontra a sua 
prova real, porque quem partilha os seus sofrimentos com o amor de Cristo 
recebe força e dá vigor ao anúncio do Evangelho.

O compromisso dos cristãos, por ocasião deste Dia Mundial e sobre-
tudo na vida ordinária de cada dia, não consiste apenas em iniciativas de as-
sistência que, embora louváveis e necessárias, devem tender a aumentar em 
cada um aquela atenção plena, que é devida a toda a pessoa que se encontra 
em dificuldade. «Esta atenção amiga é o início duma verdadeira preocupa-
ção» (ibid., 199) pelos pobres, buscando o seu verdadeiro bem. Não é fácil 
ser testemunha da esperança cristã no contexto cultural do consumismo e do 
descarte, sempre propenso a aumentar um bem-estar superficial e efémero. 
Requer-se uma mudança de mentalidade para redescobrir o essencial, para 
encarnar e tornar incisivo o anúncio do Reino de Deus.

A esperança comunica-se também através da consolação que se imple-
menta acompanhando os pobres, não por alguns dias permeados de entusias-

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#A_doutrina_da_Igreja_sobre_as_questões_sociais
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Fidelidade_ao_Evangelho,_para_não_correr_em_vão
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_lugar_privilegiado_dos_pobres_no_povo_de_Deus
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mo, mas com um compromisso que perdura no tempo. Os pobres adquirem 
verdadeira esperança, não quando nos veem gratificados por lhes termos con-
cedido um pouco do nosso tempo, mas quando reconhecem no nosso sacrifí-
cio um ato de amor gratuito que não procura recompensa.

8. A tantos voluntários, a quem muitas vezes é devido o mérito de ter 
sido os primeiros a intuir a importância desta atenção aos pobres, peço para 
crescerem na sua dedicação. Queridos irmãos e irmãs, exorto-vos a procurar, 
em cada pobre que encontrais, aquilo de que ele tem verdadeiramente neces-
sidade; a não vos deter na primeira necessidade material, mas a descobrir a 
bondade que se esconde no seu coração, tornando-vos atentos à sua cultura e 
modos de se exprimir, para poderdes iniciar um verdadeiro diálogo fraterno. 
Coloquemos de parte as divisões que provêm de visões ideológicas ou polí-
ticas, fixemos o olhar no essencial que não precisa de muitas palavras, mas 
dum olhar de amor e duma mão estendida. Nunca vos esqueçais que «a pior 
discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual» (ibid., 
200).

Antes de tudo, os pobres precisam de Deus, do seu amor tornado vi-
sível por pessoas santas que vivem ao lado deles e que, na simplicidade da 
sua vida, exprimem e fazem emergir a força do amor cristão. Deus serve-se 
de tantos caminhos e de infinitos instrumentos para alcançar o coração das 
pessoas. É certo que os pobres também se aproximam de nós porque estamos 
a distribuir-lhes o alimento, mas aquilo de que verdadeiramente precisam 
ultrapassa a sopa quente ou a sanduíche que oferecemos. Os pobres precisam 
das nossas mãos para se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo o 
calor do afeto, da nossa presença para superar a solidão. Precisam simples-
mente de amor... 

9. Por vezes, basta pouco para restabelecer a esperança: basta parar, sor-
rir, escutar. Durante um dia, deixemos de parte as estatísticas; os pobres não 
são números, que invocamos para nos vangloriar de obras e projetos. Os pobres 
são pessoas a quem devemos encontrar: são jovens e idosos sozinhos que se 
hão de convidar a entrar em casa para partilhar a refeição; homens, mulheres e 
crianças que esperam uma palavra amiga. Os pobres salvam-nos, porque nos 
permitem encontrar o rosto de Jesus Cristo.

Aos olhos do mundo, é irracional pensar que a pobreza e a indigência 
possam ter uma força salvífica; e, todavia, é o que ensina o Apóstolo quando 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_lugar_privilegiado_dos_pobres_no_povo_de_Deus


diz: «Humanamente falando, não há entre vós muitos sábios, nem muitos 
poderosos, nem muitos nobres. Mas o que há de louco no mundo é que Deus 
escolheu para confundir os sábios; e o que há de fraco no mundo é que Deus 
escolheu para confundir o que é forte. O que o mundo considera vil e des-
prezível é que Deus escolheu; escolheu os que nada são, para reduzir a nada 
aqueles que são alguma coisa. Assim, ninguém se pode vangloriar diante de 
Deus» (1 Cor 1, 26-29). Com os olhos humanos, não se consegue ver esta for-
ça salvífica; mas, com os olhos da fé, é possível vê-la em ação e experimen-
tá-la pessoalmente. No coração do Povo de Deus em caminho, palpita esta 
força salvífica que não exclui ninguém, e a todos envolve numa verdadeira 
peregrinação de conversão para reconhecer os pobres e amá-los.

10. O Senhor não abandona a quem O procura e a quantos O invocam; 
«não esquece o clamor dos pobres» (Sal 9, 13), porque os seus ouvidos estão 
atentos à sua voz. A esperança do pobre desafia as várias condições de morte, 
porque sabe que é particularmente amado por Deus e, assim, triunfa sobre o 
sofrimento e a exclusão. A sua condição de pobreza não lhe tira a dignidade 
que recebeu do Criador; vive na certeza de que a mesma ser-lhe-á restabele-
cida plenamente pelo próprio Deus. Ele não fica indiferente à sorte dos seus 
filhos mais frágeis; pelo contrário, observa as suas fadigas e sofrimentos, para 
os tomar na sua mão, e dá-lhes força e coragem (cf. Sal 10, 14). A esperança 
do pobre torna-se forte com a certeza de que é acolhido pelo Senhor, n’Ele 
encontra verdadeira justiça, fica revigorado no coração para continuar a amar 
(cf. Sal 10, 17).

Aos discípulos do Senhor Jesus, a condição que se lhes impõe para 
serem evangelizadores coerentes é semear sinais palpáveis de esperança. A 
todas as comunidades cristãs e a quantos sentem a exigência de levar esperan-
ça e conforto aos pobres, peço que se empenhem para que este Dia Mundial 
possa reforçar em muitos a vontade de colaborar concretamente para que 
ninguém se sinta privado da proximidade e da solidariedade. Acompanhem-
-nos as palavras do profeta que anuncia um futuro diferente: «Para vós, que 
respeitais o meu nome, brilhará o sol de justiça, trazendo a cura nos seus 
raios» (Ml 3, 20).

Vaticano, na Memória litúrgica de Santo António de Lisboa,                           
13 de junho de 2019. 

Francisco



Campanha para a Evangelização 2019
“CUIDA DELE! ” - Lc 10,35

Amar é fazer o bem.

1. Campanha para a Evangelização
Com o objetivo de motivar os fiéis a participarem efetivamente da missão 

da Igreja por meio do testemunho de vida, de ações pastorais específicas e da 
garantia de recursos para a ação pastoral, a Campanha para a Evangelização 
completa 21 anos em 2019. Aprovada pela 35ª Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1997, ela foi realizada pela primeira 
vez no advento de 1998.

Uma das grandes motivações para a sua realização é a conscientização 
sobre a importância do compromisso evangelizador que deve ser assumido por 
cada cristão e o despertar para a corresponsabilidade pelo sustento das atividades 
pastorais da Igreja Católica no Brasil. Assim, a Campanha para a Evangelização 
procura responder também a esta necessidade. Afinal de contas, apesar de ser-
mos a maior nação católica do mundo, a evangelização no Brasil ainda depende 
de contribuições das Igrejas da América do Norte e da Europa.

Por que fazemos esta Campanha? Para despertar, no tempo do Advento, a 
consciência de que o Menino Deus, sol nascente que nos veio visitar (Lc 1,78), 
e que permitiu-se ser cuidado na fragilidade de uma criança, também nos con-
vida a cuidar uns dos outros. É preciso cuidar do anúncio da Palavra; cuidar dos 
pobres e cuidar da comunidade. A participação consciente de cada um, sinal 
de comunhão missionária, nos coloca em atitude de doação de tudo aquilo que 
somos e temos em favor da Igreja e da sua ação pastoral. É consequência do 
“Sentir com a Igreja”.

O grande gesto concreto da campanha é a realização de uma coleta que 
tem como objetivo angariar recursos para que a Igreja no Brasil tenha condições 
de continuar evangelizando, contribuindo para a superação de uma mentalidade 
individualista ao mesmo tempo em que promove a partilha de recursos volta-
da para o bem comum. Assim, a Campanha para a Evangelização proporciona 
a vivência de uma fé madura, testemunhada em atitudes e ações coerentes de 
conversão pessoal permanente e de transformação social segundo as exigências 
evangélicas garantindo que a Igreja Católica no Brasil tenha recursos para rea-
lizar a missão evangelizadora como a promoção de diversas iniciativas de for-
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mação, além de contribuir com a manutenção da CNBB nacional e também o 
financiamento de diversas iniciativas pastorais promovidas nas Dioceses e nos 
18 regionais da CNBB.

Todos conhecem as crescentes necessidades do apostolado, as carências e 
desafios das comunidades eclesiais, especialmente em terras de missão, os pe-
didos de ajuda que chegam de populações, indivíduos e famílias que vivem em 
precárias condições. Muitos esperam desta coleta uma ajuda que, muitas vezes, 
não conseguem encontrar noutro lugar. Deste modo, esta coleta constitui uma 
verdadeira e particular participação na ação evangelizadora, especialmente se 
considerarmos o sentido e a importância de partilhar concretamente as solicitu-
des da Igreja anunciando a vida e defendendo a criação! A coleta da Campanha 
para a Evangelização é distribuída da seguinte maneira: 45% dos recursos ficam 
na própria Diocese; 20% vão para o Regional da CNBB e 35% se destinam à 
CNBB nacional. Verdadeiramente esta coleta se apresenta como o amor que se 
organiza para servir ao anúncio do evangelho. Uma ajuda motivada pelo amor 
que vem de Deus. “É Ele quem cuida de nós.” (1Pd 5,7); É Ele quem nos con-
voca a cuidar uns dos outros. (Mt 25,40). Daí a importância de que a atividade 
caritativa da Igreja se mantenha e promova a dignidade das pessoas.

2. “Cuida Dele” Lc 10,35
Uma das inspirações para a vida cristã é a imagem de Jesus, o Bom Sa-

maritano. Nele encontramos um olhar que vê além das aparências. Um coração 
compassivo e mãos estendidas para cuidar. Nesta parábola (Lc 10,25-37), aquele 
que cuida do homem deixado quase morto a beira do caminho, se torna respon-
sável por ele em todos os sentidos. Deixando-o aos cuidados da hospedaria, 
recomenda: “Cuida Dele!” Quando voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais.

Neste ano somos convidados a refletir como o natal de Jesus inspira nosso 
compromisso como Igreja que cuida. O próprio Senhor nos adverte: “Em ver-
dade, vos digo: todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos que são 
meus irmãos, foi a mim que o fizestes!” (Mt 25, 40). No advento lembramos a 
segunda vinda do Senhor. Ele há de voltar e quer nos encontrar como bons sama-
ritanos, cuidando do anúncio da Palavra, dos pobres e da comunidade. Celebrar 
o natal é celebrar a presença do Deus da vida no meio de nós.

Na simplicidade da gruta de Belém nasce o Senhor que se deixa cuidar. Pode-
mos hoje estender o cuidado ao Menino Jesus proclamando sua Palavra, cuidando 
dos pobres e promovendo a vida em comunidade. Evangelizar: eis a nossa missão. 
Evangelizar é cuidar! Eis o nosso compromisso e empenho. Evangelizar com o cora-
ção solidário é contribuir com toda ação evangelizadora da Igreja do Brasil.
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Oração Campanha
para a Evangelização 2019

Deus de amor e de ternura,
Com carinho criastes o ser o humano e
Lhe deste a missão de cuidar de toda criação.
Na feliz espera do nascimento de Jesus,
Pedimos a graça de crescer no cuidado para
Com o próximo, nosso irmão.
Conduzidos pela força do Espírito Santo
Renovai em nossos corações o compromisso com
O anúncio do Evangelho a fim de que
A obra evangelizadora seja levada adiante,
Comprometida no cuidado com os pobres,
Zelosa pela celebração dos mistérios da fé,
Edificando comunidades missionárias, evangelizadoras,
Casas do cuidado e da partilha.
Maria, Mãe que cuidou do Menino Jesus,
Intercedei a Deus por nós, a fim de que sejamos
Cada vez mais generosos e corresponsáveis
Na missão de Evangelizar. Amém!

Pe. Patriky Samuel Batista
Secretário executivo para as Campanhas CNBB
Brasília, 22 de julho de 2019
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Uma vacância desafiadora 
Domingo passado, retornando da solene missa na Catedral Santa Tereza 

D’Ávila de Caxias do Sul, na qual Dom José Gislon, que foi bispo em nossa Dio-
cese por sete anos, iniciou o seu ministério episcopal naquela Diocese, senti mais 
vivamente o sentimento de uma espécie de orfandade por esta porção do povo de 
Deus, nossa Diocese de Erexim, não ter mais o bispo a quem fora confiada. Era o 
sentimento parecido com o de uma família pela ausência do pai.

Nas minhas divagações, inquietaram-me algumas perguntas: por quanto 
tempo será? Como vamos nos organizar e prosseguir a caminhada? O que pode 
significar este período de vacância episcopal? 

Tendo que assumir a função de Administrador diocesano até a posse canô-
nica do novo bispo, tento lembrar alguns aspectos que pode significar este período 
que a Diocese vive a dois anos de celebrar seu cinquentenário.

O primeiro deles é retomar a natureza e a missão do Bispo. Conforme docu-
mento do Concílio Vaticano II, o bispo, sucessor dos apóstolos, é mestre da dou-
trina, sacerdote do culto sagrado e ministro do governo da Igreja. Os bispos são, 
efetivamente, os arautos da fé, que levam a Cristo novos discípulos; e os doutores 
autênticos, isto é, investidos da autoridade de Cristo, que pregam ao povo a eles 
confiado a fé que deve crer e aplicar à vida, que a ilustram à luz do Espírito Santo, 
tirando do tesouro da revelação coisas novas e velhas. A eles está confiado plena-
mente o ofício pastoral, isto é, a solicitude habitual e cotidiana das suas ovelhas. 

Um segundo aspecto é recordar a figura dos três Bispos que tivemos nesses 
48 anos de vida diocesana, Dom João Aloysio Hoffmann, transferido da Diocese 
de Frederico Westphalen; Dom Girônimo Zanandréa, agora emérito, que era do 
nosso presbitério; Dom José Gislon, da Ordem Capuchinhos, que estava no seu 
Conselho Geral por oito anos, em Roma. Cada um, a partir de seu jeito de ser, 
deixou sua marca na vida diocesana. 

Um terceiro aspecto é o desafio de todos nós, padres, diáconos, seminaristas, 
religiosos e religiosas, leigos e leigas fortalecer nossa unidade, nosso serviço à 
comunidade cristã e atuação profético-transformadora na sociedade. Como numa 
família quando o pai está hospitalizado ou de viagem, os filhos se esforçam mais 
para se quererem bem, para executar as atividades da casa, numa palavra, para 
mostrarem serviço ao pai quando de seu retorno.

Um quarto aspecto é rezarmos, ardentemente, pela nomeação do novo Bispo 
e pelas necessidades da Diocese, dispondo-nos a acolher quem nos for enviado.

Pe. Antonio Valentini Neto,
Administrador Diocesano de Erexim.



Plano da Ação Evangelizadora,                                         
fator e compromisso de comunhão

De quatro em quatro anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza 
Assembleia Geral eletiva e de atualização das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil.

Detalhe importante é que primeiro a Assembleia define as Diretrizes e depois 
elege os responsáveis para conduzir sua concretização em nível nacional.

A Assembleia deste ano teve esta dupla incumbência e foi realizada de primeiro 
a dez de maio, em Aparecida, SP.

As Diretrizes definidas ressaltam a realidade da cultura urbana, presente também 
nas regiões interioranas. Convidam a olhar  a experiência das comunidades primitivas 
e, a partir delas, formar, neste momento da história, comunidades eclesiais missionárias. 
Estão estruturadas a partir da imagem da comunidade cristã como “casa”, tendo por eixo 
central a Comunidade Eclesial Missionária, sustentada por “quatro pilares”: a Palavra, 
iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral; o Pão, liturgia e espiri-
tualidade; a Caridade, serviço à vida plena; Ação Missionária, estado permanente de 
missão. Têm como objetivo geral: “Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo 
anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em co-
munidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 
cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude”.

A partir das Diretrizes Gerais, quase que “em cascata”, os Regionais da CNBB e 
as Dioceses realizam também assembleias de adequação de seus Planos da Ação Evan-
gelizadora. O Regional Sul 3 da CNBB, que congrega as 4 Arquidioceses e 14 Dioceses 
do Rio Grande do Sul, realizou sua assembleia nos dias 06 e 07 de junho, em São Le-
opoldo. Definiu atividades em torno de dois eixos, o mundo urbano e a evangelização 
no Estado e comunidades eclesiais missionárias, bem como em relação a cada um dos 4 
pilares das Diretrizes Gerais.

A Diocese de Erexim realizou a sua assembleia da ação evangelizadora nos dias 
06 e 07 deste mês de setembro, precedida por pré-assembleias de paróquias, setores, 
movimentos e sociedade civil, envolvendo em torno de 1.450 pessoas. Ela definiu três 
horizontes de ação, Igreja na escuta da Palavra - Iniciação à Vida Cristã e formação 
permanente; Igreja que partilha o Pão – Missão na cultura urbana; Igreja comunhão e 
participação - comunidade de comunidades. Para cada um, indicou metas ou atividades 
concretas a serem realizadas. A assembleia também formulou o objetivo geral do pla-
no da ação evangelizadora: Evangelizar, a partir da escuta e da vivência da Palavra de 
Deus, alimentados pela Eucaristia, fortalecendo uma Igreja diocesana de comunhão e 
participação, rumo à plenitude.

O plano diocesano, que está sendo redigido a partir da assembleia e será aprovado 
na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral em 23 de novembro, é expressão e ao 
mesmo tempo compromisso de caminhada conjunta, de sinodalidade, de comunhão.

Pe. Antonio Valentini Neto, Administrador Diocesano de Erexim.




