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01,  Dom.:  Is 2,1-5; Sl 121(122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 (Vigilância).     1º D. do Adv.A
 02,  2ªf:   Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11;
 03,  3ªf:  Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24;          S. Francisco Xavier
 04,  4ªf:  Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37;        S. João Damasceno
 05,  5ªf:  Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27;
 06,  6ªf:  Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31;
 07,   Sáb.:  Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147a); Mt 9,35-10,1.6-8;      Sto. Ambrósio
 08,  Dom.:  Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38;       2º D. do Adv. A – Imac. Conc. de N. Sra.:
 09,  2ªf:  Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26; 
 10,  3ªf:  Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14;      Sta. Joana Francisca de Chantal
 11,  4ªf,  S. Dâmaso I: Is 40,25-31; Sl 102(103); Mt 11,28-30; 
 12,  5ªf:  Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47;    N. Sra. de Guadalupe, Padroeira da América Latina
 13,  6ªf,  Sta. Luzia: Is 48,17-19; Sl 1,1-2.3.4 e 6(R/.cf. Jo 8,12); Mt 11,16-19; 
 14,  sáb:   Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13;       S. João da Cruz
 15,  dom.:   Is 35,1-6a.10; Sl 145(146); Tg 5,7-10; Mt 11,2-11 (Jesus fala sobre João Batista)      3º D. do Adv. A
 16,  2ªf: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-27; 
 17,  3ªf: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17; 
 18,  4ªf:  Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24; 
 19,  5ªf: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-25; 
 20,  6ªf: Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38; 
 21,  sáb.:  Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-45;   S. Pedro Canísio
 22,  dom.,  4º do Adv.: Is 7,10-14; Sl 23(24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.
 23,  2ªf: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24 (25); Lc 1,57-66;     S. João Câncio
 24,  3ªf,  2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Lc 1,67-79; 
 25,  4ªf:  Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14;     NATAL DE NOSSO SENHOR  JESUS CRISTO
 26,  5ªf:  At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30(31); Mt 10,17-22;               Sto. Estêvão
 27,  6ªf,  S. João Evangelista: 1Jo 1,1-4; Sl 96(97); Jo 20,2-8; 
 28,  sáb.:  1Jo 1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18;       Santos Inocentes
 29,  dom.:  SAGRADA FAMÍLIA, JESUS MARIA E JOSÉ:. Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23; 
 30,  2ªf:  1Jo 2,12-17; Sl 95(96); Lc 2,36-40; 
 31,  3ª:  1Jo 2,18-21; Sl 95(96); Jo 1,1-18; 
Janeiro/2020
 1º,  4ªf:  Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21;  SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA
 02,  5ªf,:  1Jo 2,22-28; Sl 97(98); Jo 1,19-28;  S.  Basílio Magno e S. Gregório Nazianzeno
 03,  6ªf:  1Jo 2,29-3,6; Sl 97(98); Jo 1,29-34;
 04,  sáb.:  1Jo 3,7-10; Sl 97(98); Jo 1,35-42; 
 05,  dom.:  Is 60,1-6; Sl 71(72(; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 (visita dos Magos)  Solenidade da Epifania do Senhor

Solenidade
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Advento  
Papa Francisco, oração do Angelus, 02 de dezembro de 2018

Prezados irmãos e irmãs, bom dia!

Hoje começa o Advento, o tempo litúrgico que nos prepara para o 
Natal, convidando-nos a elevar o olhar e abrir o coração para receber Je-
sus. No Advento não vivemos unicamente a expetativa do Natal; somos 
convidados também a despertar a expetativa da vinda gloriosa de Cristo 
— quando, no fim dos tempos, Ele há de voltar — preparando-nos para o 
encontro final com Ele, mediante escolhas coerentes e corajosas. Recor-
damos o Natal, esperamos a vinda gloriosa de Cristo e inclusive o nosso 
encontro pessoal: o dia em que o Senhor chamará. Durante estas quatro 
semanas, somos chamados a abandonar um modo de viver resignado e 
habitudinário, e a sair alimentando esperanças, nutrindo sonhos para um 
novo futuro. O Evangelho deste domingo (cf. Lc 21, 25-28.34-36) vai pre-
cisamente nesta direção, alertando-nos a não nos deixarmos oprimir por 
um estilo de vida egocêntrico, nem pelos ritmos frenéticos dos dias. Res-
soam particularmente incisivas as palavras de Jesus: «Velai sobre vós mes-
mos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do 
comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida; para que aquele 
dia não vos apanhe repentinamente […] Vigiai, pois, em todo o tempo e 
orai» (vv. 34.36).

Vigiar e rezar: eis como viver este tempo, a partir de hoje até ao Na-
tal. Vigiar e rezar! O sono interior nasce do girar sempre em volta de nós 
mesmos e do permanecer sitiados no fechamento da própria vida, com os 
seus problemas, as suas alegrias e as suas dores, mas girar sempre ao nos-
so redor. E isto é cansativo, aborrece, fecha à esperança. Encontra-se aqui 
a raiz do torpor e da indolência dos quais o Evangelho fala. O Advento 
convida-nos a um compromisso de vigilância, olhando para fora de nós 
mesmos, ampliando a mente e o coração, para nos abrirmos às necessi-
dades das pessoas, dos irmãos, ao desejo de um mundo novo. É o desejo 
de muitos povos martirizados pela fome, pela injustiça e pela guerra; é o 
desejo dos pobres, dos frágeis, dos abandonados. Este tempo é oportuno 
para abrirmos o nosso coração, para fazermos perguntas concretas sobre 
como e por quem despendemos a nossa vida.
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A segunda atitude para viver bem o tempo da expetativa do Senhor 
é a oração. «Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aprox-
ima a vossa libertação» (v. 28), admoesta o Evangelho de Lucas. Trata-se 
de nos erguermos e de rezarmos, dirigindo os nossos pensamentos e o 
nosso coração a Jesus, que está prestes a chegar. Levantamo-nos quando 
esperamos algo ou alguém. Nós aguardamos Jesus, queremos esperar na 
oração, que está estreitamente ligada à vigilância. Rezar, esperar Jesus, 
abrir-se aos outros, ser vigilantes, não nos fecharmos em nós mesmos. 
Mas se pensarmos no Natal num clima de consumismo, de ver o que posso 
comprar para fazer isto e aquilo, de festa mundana, Jesus passará e não o 
encontraremos. Esperamos Jesus e queremos esperá-lo na oração, que está 
estreitamente ligada à vigilância.

Mas qual é o horizonte da nossa expetativa orante? No-lo indicam, 
na Bíblia, sobretudo as vozes dos profetas. Hoje é a de Jeremias, que fala 
ao povo duramente provado pelo exílio e que corre o risco de perder a 
própria identidade. Inclusive nós, cristãos, que também somos povo de 
Deus, corremos o risco de nos mundanizarmos e de perdermos a nossa 
identidade, aliás, de “paganizarmos” o estilo cristão. Por isso, precisamos 
da Palavra de Deus que, através do profeta, nos anuncia: «Eis que virão 
outros dias. E nesses dias cumprirei as promessas de bem que fiz [...]. Fa-
rei nascer de David um rebento justo que exercerá o direito e a equidade 
na terra» (33, 14-15). E aquele rebento justo é Jesus, é Jesus que vem e que 
nós esperamos. A Virgem Maria, que nos traz Jesus, Mulher da expetativa 
e da oração, nos ajude a revigorar a nossa esperança nas promessas do seu 
Filho Jesus, para nos levar a experimentar que, através das adversidades 
da história, Deus permanece sempre fiel, servindo-se também dos erros 
humanos para manifestar a sua misericórdia.

Solenidade da Imaculada Conceição                                
da Bem-Aventurada Virgem Maria 

PAPA FRANCISCO, oração do Angelus, 08 de dezembro de 2018

Estimados irmãos e irmãs bom dia e boa festa!

Hoje, a Palavra de Deus apresenta-nos uma alternativa. Na primeira 
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Celebração da Palavra de Deus
1º Domingo do Advento/Ano A – 1º.12.2019

 - Na vigilância e com gestos de amor, preparar a acolhida ao Senhor que vem a nós. 
 - Campanha p/a Evangelização – Cuidar – “Cuida dele” – Eu cuido do anún-
cio da Palavra, dos pobres e da comunidade 
  Cor litúrgica: ROXA             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

 (Notas: Poder-se-ia organizar, progressivamente, o presépio desde o 1º 
domingo do Advento. Sobre as velas da coroa, ver no final)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 414) 1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos chama à vigilância para acolher o Salvador, na 

força do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. Pela coroa de Advento, visualizaremos nossa progressiva preparação ao Natal ao 

acendermos uma de suas velas em cada um dos 4 domingos deste tempo. Invoque-
mos a bênção de Deus sobre ela e a graça de vivermos com muitos frutos de amor 
e de justiça este precioso tempo (pausa). 

D. Nós vos bendizemos, ó Deus de infinita misericórdia, porque nos enviais vosso 
Filho Unigênito para ser nosso Salvador, a quem queremos acolher de coração 
vigilante e aberto. Aben+çoai esta coroa de Advento, sinal de preparação ao Natal 
que se aproxima. Concedei-nos, a cada semana, crescer na fé viva, na esperança 
firme e na caridade generosa, para oferecermos digna acolhida a Cristo, luz que 
ilumina todos os povos. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive convosco na 
unidade do Espírito Santo.  

A. Amém.
(Enquanto alguém da comunidade acende a 1ª vela [verde, esperança, cristãos espe-

rando 2ª vinda de Cristo] da Coroa, todos cantam).
A. (nº 409) 1. Uma vela se acende / no caminho a iluminar./ Preparemos nossa 

casa: / é Jesus quem vai chegar.
Ref.: /:No Advento a tua vinda nós queremos preparar./ Vem, Senhor, que é teu 

natal,/ vem nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. Motivados pelo recente Mês Missionário Extraordinário e pela Assem-

bleia do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, iniciamos um novo ano litúrgico com 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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o tempo de advento e o convite a prepararmos, na vigilância, a vinda do Senhor. 
Em nosso País, a Campanha da Evangelização nos ajuda a viver esta preparação 
para o Natal, convidando-nos a cuidar da Palavra, dos pobres e da comunidade.

Ato penitencial
D. Dispondo-nos a deixar-nos guiar pela luz do Senhor na preparação do Natal para 

celebrarmos bem o nascimento do Salvador, peçamos que nos purifique de nossos 
pecados (pausa).

L. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende pie-

dade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus Criador e Pai...
A. Amém.

D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo 
de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao 
encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade 
dos justos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 1º D. do Adv A, p. 53 a 55)
Anim. Para acolher o Senhor que vem a nós, precisamos preparar o coração e trans-

formar os sinais de morte em sinais de vida para todos. 

1ª Leitura: Is 2,1-5

Salmo: Sl 121(122)
S. Que alegria quando me disseram: “Vamos à casa do Senhor!”
A. Que alegria quando me disseram: “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.
3. Rogai que viva em paz Jerusalém,* e em segurança os que te amam! Que a paz 

habite dentro de teus muros,* tranquilidade em teus palácios!
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3. Por amor a meus irmãos e meus amigos, * peço: “A paz esteja em ti!” - Pelo amor 
que tenho à casa do Senhor, * eu te desejo todo bem!

2ª Leitura: Rm 13,11-14a

Evangelho: Mt 24,37-44 
A. Aleluia...
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
A Igreja inicia o tempo do Advento na alegria e na esperança. Um tempo favo-

rável para direcionar o olhar para o Natal e preparar o coração para o Menino Jesus 
que vai nascer. Preparando-nos para o Natal que se aproxima possamos merecer e 
alcançar as bênçãos necessárias. Advento, quatro semanas que visam transformar 
o coração de cada cristão num presépio acolhedor do Deus Menino, por meio do 
cultivo da espiritualidade. 

Para nós Advento é vinda, mas lembramos que é vinda de Jesus.  É um tempo 
oportuno de aprofundar e melhorar nossas relações e nossa convivência na família, 
na comunidade, como sinal visível da nossa preparação ao Natal. Advento é tam-
bém, tempo especial de escuta e atenção à Palavra de Deus. 

O Evangelho deste 1º Domingo do Advento nos apresenta a necessidade de 
vivermos a vigilância permanente. Ser vigilante significa estar atento aos sinais de 
Deus que se manifestam no dia-a-dia. Significa permanecer de prontidão e agir para 
impedir que os falsos valores sufoquem os valores do Evangelho. Jesus não quer 
espalhar medo e pavor. Suas palavras não estão indicando que a humanidade está 
encaminhada para uma inevitável catástrofe, mas são um apelo para abrir o coração 
para a esperança.

O advento faz renascer a força da esperança e renova o entusiasmo das comu-
nidades. Pois a esperança cristã jamais será acomodação. Aguardamos o Cristo que 
vai nascer com uma atitude vigilante de alguém que sabe que é necessário preparar o 
coração para uma visita tão importante. A certeza da presença de Deus e de seu amor 
em nossa vida nos faz viver em constante busca pela conversão. Para os discípulos 
de Jesus, a vigilância não é motivo de medo, mas de expressão sincera do empenho 
cotidiano de fazer a fé coincidir com as práticas vividas.

A melhor maneira de manter a espera vigilante é por meio do amor e da oração 
constante. A oração autêntica não é aquela que está voltada só para as nuvens, mas a 
que nos aproxima de Deus. É aquela que também nos estimula a cuidar dos irmãos e 
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irmãs que fazem caminho conosco. A Campanha da Evangelização nos fala do cuidar: 
“Cuidar dele” – ‘Eu cuido do anúncio da Palavra, dos pobres e da comunidade’.  

Na maioria das Igrejas, no início do Advento, é preparada uma coroa com 
quatro velas. Acendemos hoje a primeira vela da coroa de Advento, dando início 
à primeira semana deste tempo precioso. Na medida que vamos seguindo adiante 
com a preparação do Natal a luz vai aumentando, crescendo. Que nossos corações, 
que nossas famílias e comunidades possam também, nesta preparação para o natal, 
crescer na luz, na fé e na esperança. 

 Que o Bom Deus ilumine nossa caminhada rumo ao Natal do Senhor Jesus. 
Bom Advento!

Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana

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

Oração dos fiéis
D. A Deus, que sempre vem ao nosso encontro com sua bondade e misericórdia, 

abramos o coração em preces comunitárias.
A. Venha a nós, Senhor, o vosso Reino.
1. Para que a Igreja irradie a luz da vossa Palavra ajudando a todos a reconhecer os 

sinais da presença do reino em nosso mundo, nós vos pedimos.
2. Para sermos sempre vigilantes e percebermos vossos apelos nos acontecimentos 

da vida, nós vos pedimos.
3. Para que as crianças abandonadas e vítimas de muitas formas de violência sejam 

amparadas pela solidariedade pessoal de todos e por instituições de promoção 
humana, nós vos pedimos. 

4. Para participarmos ativamente da Campanha para a Evangelização, vivendo o 
“cuidado da Palavra, da comunidade e dos pobres”, nós vos pedimos. 

5. Para que os portadores de doenças infectocontagiosas, especialmente do vírus 
HIV, não sofram também o preconceito e a exclusão, nós vos pedimos.

6. ...
D. Com todas as comunidades de nossa Diocese, no espírito da Campanha para a 

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

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Coloquemos em nossa oferenda a Deus os propósitos para nossa preparação 

para o Natal, especialmente o compromisso de colaborar também com recursos 
financeiros com a Campanha da Evangelização no próximo dia 15. 

A. (Nº. 203) Ref.: /: Sabes, Senhor, o que temos....
D. Recebei, ó Deus, os dons de nossa no início preparação par o Natal, e a luz da 

vossa Palavra alimento que hoje concedeis à nossa devoção ilumine o caminho de 
nossa salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes vosso 

Filho que, na sua primeira vinda, assumiu a nossa fragilidade humana para realizar 
vosso eterno plano de amor e conduzir-nos pelo caminho da salvação.

A. (Ref. do canto nº. 104 --- sem repetir) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo 
e Senhor, bendito sejais.

D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, vosso Filho nos garantiu vir uma 
segunda vez revestido de sua glória para conceder-nos em plenitude os bens pro-
metidos e que agora esperamos preparando-nos para acolhê-lo..

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no mun-

do inteiro, com nosso Papa Francisco, com todos os bispos, nosso(s) padre(s) -----------, 
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

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

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

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

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
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.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

Anim.: O próprio Deus nos oferece o alimento que nos revigora na caminhada ao 
encontro definitivo com Ele. 

A. (Nº 411) 1. Natal se aproxima, é tempo de amor;/ renasce ....
D. OREMOS. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei 

que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre 
as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
/ Campanha para a Evangelização / Reunião dos Bispos do Rio Grande do Sul, 
nesta semana / Novo bispo para a Diocese de Erexim / Vocações /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: No início da preparação ao Natal, somos chamados à vigilância para perce-

bermos a manifestação do Senhor, sempre imprevisível. Somos também convoca-
dos para o compromisso com o anúncio do Evangelho a todos pela Campanha da 
Evangelização.

A. ((Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra fazer tua von-
tade, 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. Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento do seu Fi-

lho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas 
bênçãos.

A. Amém. 
D. Que durante esta vida ele nos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos 

na caridade.
A. Amém.
D. Alegrando-nos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejamos recompensa-

dos com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória.
A. Amém
D. Abençoe-nos Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
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D. A esperança pela vinda do Senhor seja vossa alegria; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

A. Graças a Deus.

Campanha da Evangelização:
Com o objetivo de motivar os fiéis a participarem efetivamente da missão da Igre-

ja 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 cons-
cientização 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. 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”.

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,/ pedi-
mos a graça de crescer no cuidado para/ com o próximo, nosso irmão./ Condu-
zidos 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!

Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do Apostolado da 

Oração, no Centro Diocesano de Pastoral; 19h, reunião da Coordenação de Pasto-
ral, no Centro Diocesano.

- Sábado, 10h, na igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, missa de ação de 
graças pelo jubileu de ouro de ministério presbiteral do Pe. Waldemar Zapelini, 
pároco local, ordenado no dia 08/12/1969, com a participação dos padres.

- Domingo 2º D. Adv, A - Imaculada Conceição de Nossa Senhora – festa de N. Sra. 
da Saúde e Imaculada Conceição, na igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, 
com o jubileu de ouro de Ordenação Presbiteral do Pároco, Pe. Waldemar Zapeli-
ni; festa da padroeira Imaculada Conceição na sede Paroquial de Getúlio Vargas.
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Velas da coroa:
poderiam ser: 1ª) verde, esperança, cristãos esperando 2ª vinda de Cristo; 2ª), 

branca, paz, Isaías e os outros profetas; 3ª) rosa, alegria, João Batista; 4ª), ver-
melha, amor, Maria e José.

Leituras da semana:
Dia 02, 2ªf: Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11; Dia 03, 3ªf, S. Francisco Xavier: Is 

11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24; Dia 04, 4ªf, S. João Damasceno: Is 25,6-10a; Sl 
22(23); Mt 15,29-37; Dia 05, 5ªf: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27; Dia 06, 
6ªf: Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31; Dia 07, Sáb., Sto. Ambrósio: Is 30,19-
21.23-26; Sl 146(147a); Mt 9,35-10,1.6-8; Dia 08, Dom. 2º Do Adv. – Imac. 
Conc. de N. Sra.: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38;

Com o primeiro Domingo do Advento, um novo ano litúrgico, ou seja, 
um novo caminho do Povo de Deus com Jesus Cristo, nosso Pastor, que nos 
guia na história rumo ao cumprimento do Reino de Deus. Por isso este dia 
tem um fascínio especial, faz-nos ter um sentimento profundo do significado 
da história. Redescobrimos a beleza de estar todos a caminho: a Igreja, com 
a sua vocação e missão, e a humanidade inteira, os povos, a civilização, as 
culturas, todos a caminho através das veredas do tempo.

É uma peregrinação universal rumo a uma meta comum, que no 
Antigo Testamento é Jerusalém, onde surge o templo do Senhor, porque dali, 
de Jerusalém, veio a revelação do rosto de Deus e da sua lei. A revelação 
encontrou em Jesus Cristo o seu cumprimento, e Ele mesmo se tornou o 
«templo do Senhor», o Verbo feito carne: é Ele o guia e ao mesmo tempo a 
meta da nossa peregrinação, da peregrinação de todo o Povo de Deus; e à sua 
luz também os outros povos podem caminhar rumo ao Reino da justiça, rumo 
ao Reino da paz. 

O modelo desta atitude espiritual, deste modo de ser e de caminhar na 
vida, é a Virgem Maria. Uma simples jovem de aldeia, que tem no coração 
toda a esperança de Deus! No seu seio, a esperança de Deus assumiu a carne, 
fez-se homem, fez-se história: Jesus Cristo. O seu Magnificat é o cântico do 
Povo de Deus a caminho, e de todos os homens e mulheres que esperam em 
Deus, no poder da sua misericórdia. Deixemo-nos guiar por ela, que é mãe, 
é mãe e sabe guiar-nos. Deixemo-nos orientar por Ela neste tempo de espera 
e de vigilância laboriosa (Papa Francisco, na oração do Angelus, primeiro 
domingo de advento, 1º/12/2013)
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Imac. Conceição de N. Sra. / Ano A – 08.12.19

 - Para ser a Mãe do Salvador e em vista dos méritos dele, Maria foi, concebida sem pecado
 - Campanha p/a Evangelização – Cuidar – “Cuida dele” – Eu cuido do anúncio da 
Palavra, dos pobres e da comunidade
   Cor litúrgica: BRANCA            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 530) Estr.: Imaculada, Maria de Deus, / coração po-

bre .....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz e o perdão, a alegria e o amor de Deus, nosso Pai, 

e de Cristo, nosso irmão, nascido de Maria Imaculada, por 
obra do Espírito Santo, estejam convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (Convida alguém para acender a 2ª vela da coroa do advento, [branca, paz, pro-

fetas-Isaías] enquanto diz:) A luz de Cristo, cujo Natal preparamos neste Avento, 
nos ajude a imitar Maria, concebida sem pecado, ouvinte atenta e cumpridora fiel 
da Palavra de Deus! 

A. (nº 409) 1. A segunda vela acesa / vem a vida clarear. / Rejeitemos, pois, as 
trevas. / É Jesus quem vai chegar.   

Estr.: /:No Advento a tua vinda nós queremos preparar. / Vem, Senhor, que é teu 
natal, / vem nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim.: Na preparação para a solenidade do nascimento de Jesus Cristo, o 

Filho de Deus vindo ao mundo para nos curar de todos os males, com a Campanha 
da Evangelização, celebramos o dom divino concedido à Virgem Maria de ser 
concebida e viver sem pecado. É a sua Imaculada Conceição. 

 (... solenidade de Maria, presença marcante no Advento / Campanha da evangeliza-
ção: “Cuidar” – “Eu cuido do anúncio da Palavra, dos pobres e da comunidade” / 
Neste domingo, jubileu de ouro de ordenação presbiteral do Pe. Waldemar Zapelini, 
Pároco de Viadutos /  terça-feira Dia Universal dos Direitos Humanos ...)

Ato penitencial
D. Pelo Batismo, fomos purificados do pecado original, do qual Maria foi preservada. 

A graça divina nos acompanha em toda a vida para crescermos no bem. Mas nem 
sempre lhe correspondemos e acabamos sendo infiéis aos compromissos da fé. Con-
fiantes na misericórdia de Deus, imploremos o perdão de nossas faltas (pausa).

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Senhor, que nascestes de Maria, preservada do pecado, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que viestes libertar-nos do pecado, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor que tivestes Maria como discípula fiel, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

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

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

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

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

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

D. OREMOS. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho 
pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, 
em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós purificados 
também de toda culpa, por sua materna intercessão. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Paulinas-Paulus, Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senho-

ra, 08/12, p. 1005-1008).
Anim. Deus Pai que a todos concede a salvação, enriqueceu Maria com o dom espe-

cial de ser cheia de graça para ser a mãe do autor da própria salvação.

1ª leitura: 3,9-15.20

Salmo 97(98)
S. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios.
A. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios.
S. 1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e seu 

braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.
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2. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre fiel pela casa de Israel. 

3. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Se-
nhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. 

2ª leitura: 1, 3-6.11-12  

Evangelho: Lc 1,26-38
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/ 
S. Alguém do povo exclama: Como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou! 

Jesus responde: Ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo 
guardou. 

A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Hoje celebramos a Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. 

Maria recebeu um singular privilégio: o de ser preservada, desde o primeiro instante 
de sua existência humana, do pecado. 

Ao celebrarmos a Imaculada Conceição, isto é, “Maria concebida sem peca-
do”, celebramos a luz que ilumina nossa origem e nosso destino. Essa condição su-
blime de Maria, Imaculada e Santíssima, nos enche da esperança do que a graça de 
Deus pode fazer em nós, apesar de nossas próprias fraquezas e limitações humanas.

O mal é uma realidade que se faz presente desde a origem da criação do 
homem e da mulher. Pela desobediência, Adão e Eva desviaram-se do caminho do 
bem, afastando-se de Deus. Mas em Jesus Deus concede às pessoas bênçãos e gra-
ças. A Primeira Leitura que ouvimos não é a crônica de um fato ocorrido no início 
do mundo, mas uma reflexão sobre a condição humana. Não se trata de um pecado 
cometido uma única vez na história da humanidade. 

A luta contra o pecado continua ainda hoje e nessa luta nunca poderemos nos 
considerar vencidos nem vencedores em definitivo. O mal se manifesta hoje, mais 
do que nunca, nas estruturas, nas pessoas, nas comunidades, nas relações sociais e 
econômicas. 

A primeira leitura nos ensina que a autossuficiência é a mãe de todos os males. 
E, ainda, que apesar de todo o pecado que impede este mundo de ser um paraíso, 
ele não terá a última palavra na vida humana. Vai fazer estragos, é verdade, mas não 
será vencedor. O mal, o pecado não serão vitoriosos. Maria Imaculada, aquela que é 
mãe “cheia de graça”, tem poder sobre o pecado.
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Ao celebrar Maria como mãe Imaculada, a Igreja quer nos apresentar Maria 
como alguém que vive verdadeiramente como Deus quer: livre de todo pecado, 
cheia de graça. Em Maria não há lugar para o pecado, porque ela se deixou preen-
cher totalmente pela graça de Deus, vivendo de modo pleno a bondade e a perfeição. 
Maria quer nos ajudar e para isto ela nos ensina o caminho que nos leva para seu 
Filho Jesus.

Nesta celebração, vamos louvar a Deus pelo serviço de Maria no plano de 
salvação e louvar também por tantas outras pessoas que continuam gerando vida em 
nossas comunidades através do serviço da evangelização e da promoção humana. A 
solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora nos fala de  Jesus Cristo, “o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. 

Prosseguindo com nossa preparação para o Natal, Maria, nossa mãe nos indi-
ca seu Filho Jesus, que quer vida e vida em abundância. Que a Luz do mundo que 
vem chegando neste Natal nos encontre vigilantes, fraternos e acolhedores. Que 
Deus abençoe nossa caminhada para o Natal. 

Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Com o espírito de oração de Maria Imaculada e por sua intercessão, façamos 

nossos pedidos a Deus.
A. Por Maria, escutai / nossa prece, Senhor! 
1. Para que, imitando Maria, a Igreja seja sempre mais santa e liberta de todo peca-

do, rezemos, irmãos.
2. Para que nossos jovens aprendam de Maria a ter vida íntegra e agradável a Deus 

e estejam prontos a acolher seu chamado, rezemos, irmãos.
3. Para que todos os membros da Igreja participem ativamente de suas comunida-

des e sejam anunciadores da Boa Nova da Salvação, com o testemunho da sua fé, 
rezemos, irmãos.

4. Para que todos os fiéis, ordenados, leigos e leigas, religiosos e religiosas, colabo-
rem espiritual e materialmente na obra da evangelização, rezemos, irmãos.

5. Para que os gestos de solidariedade com os mais necessitados neste tempo de 
Natal sejam realizados nos outros dias do ano, na prática do anúncio da Palavra, 
da comunidade e dos pobres, rezemos, irmãos.

6. Para que o Pe. Waldemar Zapelini, Pároco em Viadutos, no seu jubileu de ouro de 
ordenação presbiteral, neste domingo, tenha sempre a graça divina e o incentivo 
do povo em seu ministério, rezemos, irmãos. 
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D. “Deus de amor e de ternura, 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.” Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém

3. RITO DE OFERTA
Anim. Maria Santíssima, correspondendo à graça divina, colocou toda sua vida a 

serviço da salvação. Agradecidos por tudo o que Deus nos concede, apresentemos-
-lhe nossos dons.

A. (nº. 206) 1. Um novo dia....
D. Acolhei, ó Deus, os dons de nossa vida que vos oferecemos na festa da 

Virgem Maria, concebida sem o pecado original; e, ao proclamarmos que 
a vossa graça a preservou de toda culpa, livrai-nos, por sua intercessão, de 
todo pecado. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
(Onde há comunhão eucarística, o/a ministro/a busca as hóstias consagradas e as 

coloca sobre o altar, enquanto todos cantam:)
A. /: Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão encontramos o 

próprio Deus:/ (Canto Litúrgico, 2007, nº. 20)
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós glorificamos, ó Deus de bondade, porque, para dar-nos vosso Filho, pre-

servastes a Virgem Maria da mancha do pecado original e a tornastes cheia de 
graça.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque na Virgem Maria nos destes 

a figura da vossa Igreja, esposa de Cristo, santa por vossa graça, mas pecadora 
por nossa fragilidade humana.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque santificastes a Virgem Maria, pois devia 

dar-nos o Salvador, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, ela é nosso 
modelo de santidade e intercede constantemente em nosso favor.
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A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fiel às vossas promessas, porque sustentais a 

Igreja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso Fi-
lho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, com todos os bispos, com 
nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas 
de boa vontade. 

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

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

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

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. (De pé). Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos 

confiantes como o Senhor Jesus nos ensinou::
A. Pai-Nosso que estais no céu... 
A. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

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

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim. Pela ação do Espírito Santo, Maria, que nascera livre do pecado, concebeu e 

deu ao mundo o salvador. Pela mesma força do Espírito, a Igreja anuncia a salva-
ção de Cristo e a realiza pelos sacramentos, especialmente a Eucaristia.

A. (nº. 501) 1. Quando teu Filho contigo vier ...
D. OREMOS. Senhor nosso Deus, que a comunhão na vossa Eucaristia, cure 

em nós as feridas do pecado original, do qual Maria foi preservada de modo 
admirável ao ser concebida sem pecado. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
/ Campanha para a Evangelização / jubileu de ouro presbiteral do Pe. Walde-
mar Zapelini, pároco de Viadutos, neste domingo / novo Bispo para a Diocese de 
Erexim / Dia Universal dos Direitos Humanos, terça-feira..)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Maria fez sua parte para a realização do plano divino da salvação. Cabe-nos 

fazer a nossa. Sejamos generosos na resposta (pausa). 
A. (Ref. Canto Lit. 2011, nº 14) /: Bendita és tu, Maria,/ Mãe da família e Mãe da 

Igreja!/ Que o teu amor nos guarde,/ nos fortaleça e nos proteja!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que nos conceda a proteção de Maria, concebida sem pecado e pela qual rece-

bemos o autor da vida, e nos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

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

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, Dia Universal dos Direitos Humanos. 
- Quinta-feira, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erechim.
- Sábado e domingo, reunião da coordenação diocesana da Pastoral da Juventude, 

no Centro Diocesano. 
- Domingo, 3º D. Adv. A, encerramento da Camp. para a Evangelização com a 

respectiva coleta.

Leituras da semana:
dia 09, 2ªf: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26; dia 10, 3ªf, Sta. Joana Francisca de 

Chantal: Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14; dia 11, 4ªf, S. Dâmaso I: Is 40,25-31; 
Sl 102(103); Mt 11,28-30; dia 12, 5ªf, N. Sra. de Guadalupe, Padroeira da Améri-
ca Latina: Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47; dia 13, 6ªf, Sta. Luzia: Is 48,17-19; Sl 
1,1-2.3.4 e 6(R/.cf. Jo 8,12); Mt 11,16-19; dia 14, sáb, S. João da Cruz:  Eclo 48,1-
4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13; dia 15, dom. 3º Adv.:  Is 35,1-6a.10; Sl 145(146); 
Tg 5,7-10; Mt 11,2-11 (Jesus fala sobre João Batista).

Acesse o site da Diocese de Erexim: 
http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251



- 20 -

Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo do Advento/Ano A – 15.12.2019

 - Na vigilância e na alegria, produzir frutos de justiça na preparação do 
caminho do  Senhor
 - Campanha da Evangelização: Cuidar – “Cuida dele” – Eu cuido do anúncio 
da Palavra, dos pobres e da comunidade
  Cor litúrgica: ROXA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2011, nº 4) 1. Eis o tempo do Advento,/ tempo 

de esperança e luz!/ Proclamemos, bem atentos:/ Vinde, 
ó Senhor Jesus!

Ref. Vinde entre nós nascer!/ Vinde entre nós morar!/ Vin-
de nos fortalecer!/ Vinde nos iluminar!/ /: Brilhe sobre 
nós a LUZ!/ Vinde nos salvar, JESUS!

2. Isaías já dizia:/ “Novo tempo há de chegar”./ “Vede, 
pois, é vosso Deus,/ Ele vem pra vos salvar!”

3. João Batista é quem nos diz:/ “Próximo está o Reino!”/ “Os caminhos prepa-
rai!/ Transparentes, “convertei-vos”. 

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A misericórdia infinita de Deus Pai, o amor inesgotável de seu Filho Jesus, na 

comunhão do Espírito da verdade, estejam convosco.
A. (Cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (enquanto alguém acende a 3ª vela – rosa, alegria, João Batista – diz:) Na proxi-

midade do Natal, depois do recente Mês Missionário Extraordinário e da Assem-
bleia do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, bendigamos a Deus pela alegria, 
pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos neste Natal com todo o 
carinho de nosso coração. 

A. (nº. 409) Na terceira vela temos / a esperança a crepitar./ Nossa fé se reani-
ma./ É Jesus quem vai chegar. /:No Advento a tua vinda nós queremos prepa-
rar./ Vem, Senhor, que é teu Natal,/ vem nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. À luz da fé e da esperança, podemos perceber inúmeros sinais de bon-

dade e de vida nova em nossa realidade marcada por muitos problemas. Vivamos 
a alegria pela proximidade do Natal e a conclusão da Campanha da Evangelização 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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com a coleta para a sustentação da ação da Igreja no anúncio da Boa Nova da 
Salvação em nosso País. 

D. (---encerramento da Campanha da Evangelização – “Cuidar” – “Eu cuido do 
anúncio da Palavra, dos pobres e da comunidade” - com a coleta.../  encontros 
diversos em preparação ao Natal /  sábado próximo, ordenação presbiteral do 
diácono Lucas André Stein na igreja São Francisco de Assis, Mariano Moro ...).

Ato penitencial
D. Nossas faltas impedem vivermos a verdadeira alegria de Deus a que a liturgia 

nos convida neste domingo. Imploremos o perdão divino para acolhermos o que 
o Senhor nos oferece.

L. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Onipotente e Eterno,...
A. Amém. 

D. OREMOS. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervo-
roso o natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da Salvação e celebrá-las 
sempre com intenso júbilo na solene liturgia. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Adv. A, Paulinas-Paulus, p. 60-62)
Anim.: A exemplo do agricultor que planta e espera os frutos de seu trabalho, deve-

mos realizar as obras de justiça que revelam a presença do Senhor em nossa vida, 
vivendo na simplicidade e no desapego como João Batista. 

 
1ª leitura: Is 35,1-6a.10
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como 

um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Lí-
bano, o esplendor do Carmelo e de Saron; seus habitantes verão a glória do 
Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai 
os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais 
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medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus; é ele 
que vem para vos salvar”. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão 
(abrirão) os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a 
língua dos mudos. Os que o Senhor salvou, voltarão para casa. Eles virão a Sião 
cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos: cheios de gozo 
e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. - Palavra do Senhor. 

A. Graças, Senhor! Graças, Senhor! Graças, Senhor, por vossa Palavra!

Salmo: Sl 145(146)
S. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!
A. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo!
S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* faz justiça aos que são oprimidos; - ele dá ali-

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

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

reinará para sempre! * Ó Sião, o teu Deus reinará. 

2ª Leitura: Tg 5,7-10
A. (nº. 124) Graças, Senhor! Graças, Senhor! Graças, Senhor, por vossa Pala-

vra!

Evangelho: Mt 11,2-11
A. Aleluia...
S. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a 

fazer feliz proclamação!
A. Aleluia...
A. Glória vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor, por vossa 

Palavra. 

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________
O 3º Domingo do Advento é marcado pelo tema da alegria gerada pela proxi-

midade do Natal. É tempo de redobrar nossa vigilância e nossa esperança e animar 
quem está triste e desanimado. O mundo vive carente de alegria. O papa Francisco 
insiste: “Um cristão não pode ser triste”. Alegria deve ser a marca do cristão. Estar 
triste, é uma coisa; ser triste é outra. Podemos por um motivo ou outro estarmos 
tristes, mas não podemos viver sempre tristes. 



- 23 -

Mais do que nunca, hoje, precisamos ouvir as palavras do profeta Isaías: 
“Criai ânimo, não tenhais medo!” As angústias, as dificuldades do mundo atual con-
figuram-se como um tempo muito difícil. Mesmo agitados pelo vento da injustiça, 
das mais diversas formas de agressão à vida, a exemplo de João Batista, é preciso 
resistir, promover a paz, acolher os que precisam de nós, não tendo medo de teste-
munhar os valores do Evangelho.

O Evangelho de hoje nos apresenta João Batista prisioneiro por denunciar os 
pecados do rei Herodes. João está enfrentando uma dura provação em sua vida e em 
sua fé. Ele que só fez o bem e pregou com toda convicção a vinda do Messias. João 
Batista revela-nos que Jesus é o Messias e indica-nos a conversão como o caminho 
para segui-lo. Dá testemunho de fé e de humildade, e demonstra que só em Deus 
encontramos força para superarmos as dificuldades da vida.  

A Palavra de Deus, no Evangelho deste domingo, apresenta a pessoa de Jesus 
como Messias que restitui a vida. Em vez de castigar, cura; em vez de condenar, de-
volve a vida. Diante da pergunta: “És tu aquele que há de vir?”, Jesus não se perde 
em discursos e teorias. Apresenta obras: “Os cegos recuperam a vista, os paralíticos 
andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres 
são evangelizados”. É sempre bom lembrar que os sinais da prática de Jesus não 
devem ser apenas admirados como milagres, eles indicam que o serviço aos neces-
sitados faz parte do Reino que Jesus veio anunciar e viver. 

Durante o Advento, a Igreja realiza a Campanha para a Evangelização, que 
este ano traz presente a dimensão do cuidar: “Cuidar dele” – ‘Eu cuido do anúncio 
da Palavra, dos pobres e da comunidade’ . Neste terceiro domingo do Advento a 
Igreja realiza a coleta para a Evangelização, que possamos confirmar nossa genero-
sidade e solidariedade por esta causa tão nobre e necessária. Que nossa colaboração 
possa ajudar para que outras pessoas possam, como “discípulas e missionárias”, 
evangelizar onde nós não podemos estar. Que o Bom Deus nos abençoe e nos faça 
preparar bem o Santo Natal.

Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão da fé 
(--- seguir a fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)

Oração dos fiéis
D. Elevemos confiantes nossas preces a Deus fonte da verdadeira alegria e que nos 

convida a vivê-la em nossas famílias e comunidades.  
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A. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia.
1. Para que a Igreja no Brasil, com o testemunho de fé de todos e sua doação de 

recursos, possa proclamar sempre, em todas as situações, o alegre anúncio da sal-
vação em Cristo, peçamos, irmãos. 

2. Para sermos pessoas íntegras, firmes na fé, perseverantes na prática do bem e da 
justiça, como João Batista, peçamos, irmãos.

3. Para que todos tenham trabalho, saúde, liberdade, alimento e paz, sem males a 
perturbar seu coração, peçamos, irmãos.

4. Para que os cegos, surdos, aleijados, doentes tenham sempre a solidariedade fra-
terna das obras de misericórdia espirituais e corporais, peçamos, irmãos.

5. Para que os encontros deste tempo de Advento nas famílias, nos grupos, nos 
locais de trabalho favoreçam a celebração do Natal em seu verdadeiro sentido, 
peçamos, irmãos.

6. Para que o diácono Lucas André Stein, a ser ordenado presbítero no próximo 
sábado, possa realizar frutuoso ministério em nossa Diocese, peçamos, irmãos.

7...
D. “Ó Deus Pai, ouvi a nossa súplica e, na força do Espírito Santo, reavivai em to-

dos os que creem em Cristo a esperança do advento perfeito do vosso reino, cujos 
primeiros frutos já experimentamos nos santos mistérios celebrados.” Por Cristo, 
nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: As comunidades católicas de nosso País concluem hoje a Campanha da 

Evangelização oferecendo recursos para ação da Igreja no anúncio do Evangelho, 
especialmente nas realidades mais carentes. Vamos unir esta doação ao nosso rito 
de oferta. 

A. (Nº 208) 1. O nosso Deus com amor.... (--- menos estrofe 3)
D. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa vida, para 

que, participando desta celebração litúrgica, se realizem em nós as maravi-
lhas da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 
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louvor porque nos dais este tempo de alegre espera pela vinda de vosso Filho 
para celebrarmos o mistério de seu Natal, a fim de que nos encontre vigilantes em 
oração e praticando a justiça. 

A. (Ref. do número 350) Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor 
D. Nós bendizemos Deus de infinita misericórdia porque enviastes os profetas para 

anunciarem a vinda do Salvador, escolhestes da Virgem de Nazaré para ser sua 
Mãe e fizestes surgir João Batista para mostra-lo presente em nossa realidade.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos louvamos vosso Filho vem sempre ao nosso encontro na pessoa de cada 

irmão e irmã para que o acolhamos na fé e o testemunhemos no amor sincero, 
enquanto preparamos o seu Reino.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa 

Igreja e a renovais a cada em sua missão de anunciar a salvação a toda a hu-
manidade, com o Papa Francisco, com todos os bispos, com nossos(s) padre(s) 
_________________, com os ministros e todos os outros que estão a serviço das 
comunidades.

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

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

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

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

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

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

A. Amém. 
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

D. O Senhor nos disse que é o Pão vivo descido do céu e quem dele se alimenta tem 
a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor eu não sou digno....
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Vigilantes na fé e na oração neste tempo de Advento, rezemos como Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e deixa 
no altar....)

D. O Senhor, cujo Natal preparamos é a luz do mundo. Quem anda com Ele caminha 
nas trevas, mas tem a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor, eu  não sou digno...
Anim.: A Campanha da Evangelização nos lembra que Cristo está no meio de nós. 

Participando da comunhão eucarística, vivemos mais intensamente esta sua pre-
sença em nossa vida.

A. (nº. 413) Ref.: /: Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar....../ Não abandones 
os teus filhos Deus fiel, /:porque teu nome é Deus-conosco, Emanuel:/

D. OREMOS. Imploramos, ó Pai, vossa clemência para que estes sacramentos 
nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproxi-
mam. Por Cristo, nosso Senhor.

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
/ Campanha para a Evangelização / novo Bispo para a Diocese de Erexim / or-
denação presbiteral do diácono Lucas André Stein, próximo sábado, em Mariano 
Moro..)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Cristo veio ao mundo para renovar todas as coisas e dar a todos a verdadeira 

alegria. Cabe a cada um de nós viver de forma renovada e irradiar este dom do 
Evangelho. (Pausa)

A. (Canto Lit. 2011/13) / Servir a Vós, ó Deus, e aos irmãos também;/ amar de 
coração, perseverar no bem;/ eis vossa lei de Pai, eis nossa lei de irmãos./: 
Unir os corações e abrir as mãos.:/

 D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que o Senhor nos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. 

E que nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém. 
D. A alegria pela proximidade do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
Graças a Deus. 
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Nº 420 1. /: Talvez pela primeira vez,:/ meu natal será bem diferente./ Vou abrir a 
mente pra pensar num Deus que vem./ Vou trocar talvez alguns presentes,/ mas 
interiormente chegarei até Belém.

Ref. Deus se fez humano e veio procurar,/ corações amigos. Onde começar/ 
o seu santo reino de libertação,/ onde os homens são irmãos./ /: Feliz natal! 
Feliz natal!:/

2. /: Quem sabe a minha paz chegou!:/ Meu Natal será mais esperança,/ eu serei 
criança, pra entender o Deus de amor./ Viverei a graça da verdade,/ com simpli-
cidade, chegarei ao meu Senhor.

Coleta da Campanha da Evangelização 2019: O grande gesto concreto da cam-
panha é coleta angariar recursos para que a Igreja no Brasil tenha condições de 
continuar evangelizando, contribuindo para a superação de uma mentalidade in-
dividualista ao mesmo tempo em que promove a partilha de recursos voltada para 
o bem comum. Assim, a Camp. para a Evang. proporciona a vivência de uma fé 
madura, testemunhada em atitudes e ações coerentes de conversão pessoal perma-
nente e de transformação social segundo o Evangelho garantindo que a Ig. Cat. no 
Brasil tenha recursos para realizar a missão evangelizadora como a promoção de 
diversas iniciativas de formação, além de contribuir com a manutenção da CNBB 
nacional e também o financiamento de diversas iniciativas pastorais promovidas 
em seus 18 Regionais e nas Dioceses.

Lembretes:
- Sexta-feira, 20h, encontro ecumênico de Natal na Catedral São José.
- Sábado, 09h30, na igreja São Francisco de Assis, Mariano Moro, ordenação pres-

biteral do Diácono Lucas André Stein.
- Domingo, 4º de Adv. A -Show natalino em Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 16, 2ªf: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-27; dia 17, 3ªf: Gn 49,2.8-10; 

Sl 71(72); Mt 1,1-17; dia 18, 4ªf: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24; dia 19, 5ªf: Jz 
13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-25; dia 20, 6ªf: Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38; 
dia 21, sáb.: S. Pedro Canísio: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-45; 
dia 22, dom., 4º do Adv.: Is 7,10-14; Sl 23(24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

Acesse o site da Diocese de Erexim: 
http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo do Advento/Ano A –22.12.2019

 - A virgem Maria, humilde serva do Senhor, conceberá e dará à luz nosso Salvador
   Cor litúrgica: ROXO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

(Nota: Presépio quase pronto; sendo possível, alguma participação especial de mu-
lher grávida).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 417) 1. Vinde de novo, Senhor, vinde nascer ....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Que a graça, a paz e a ternura de Cristo, que se encarnou no seio da Virgem Ma-

ria, por obra do Espírito Santo, pelo infinito amor de Deus Pai, estejam convosco.
A. (cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
D. (motiva acender 4ª vela da coroa de advento [vermelha, amor, Maria e José] e 

diz:) Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai de bondade, porque enviais vosso Filho 
ao mundo por meio de Maria, vossa serva, e de José, homem justo, pela ação de 
vosso Espírito. Fazei brilhar a luz da salvação em nossa vida, Jesus Cristo, o sol 
da justiça, o rosto da vossa misericórdia.

A. (nº 409) 4. Eis a luz da quarta vela: / um clarão se faz brilhar./ Bate forte o 
coração./ É Jesus quem vai chegar. /:No Advento a tua vinda nós queremos 
preparar./ Vem, Senhor, que é teu natal,/ vem nascer em nosso lar.:/

Aspecto litúrgico e a  vida na liturgia
D. ou Anim. Com a resposta humilde e generosa de Maria e José, Deus faz chegar 

a nós o grande presente de seu Filho, cujo Natal festejaremos em breve. Que esta 
celebração nos ajude a dar nosso sim alegre e total a Deus, para o bem de nossa 
família e de nossa comunidade.

D. (final da preparação ao Natal; troca de presentes, expressando o grande presen-
te de Deus para todos / novo padre Lucas Stein, ordenado neste sábado, preside 
sua primeira missa na comunidade de sua família, São José, Rio Branco, neste 
domingo...).

Ato penitencial
D. No ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus assume nossa 

natureza humana para libertá-la de todo mal. Peçamos a Deus que nos perdoe de 
nossos pecados para acolhermos bem o nascimento de seu Filho entre nós. (Pausa)  

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vindes salvar quem estava perdido, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus, infinitamente misericordioso,...
A. Amém. 
D. OREMOS. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações para que, 

conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do vosso Filho, chegue-
mos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Adv. A, Paulinas-Paulus, p. 63-65)
Anim.: Com a participação de pessoas simples, mas atentas ao chamado de Deus e gene-

rosas em responder, como José e Maria, Deus nos envia seu Filho para viver entre nós.

1ª Leitura: Is 7,10-14

Salmo: Sl 23(24)
S. O Rei da Glória é o Senhor onipotente; abri as portas para que ele possa entrar!
A. O Rei da Glória é o Senhor onipotente; abri as portas para que ele possa 

entrar!
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 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: Rm 1,1-7

Evangelho: Mt 1,18-24
A. Aleluia...
S. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamar-se-á Emanuel que sig-

nifica: Deus conosco.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
Estamos bem próximos do Natal! Deixemos a alegria ir tomando conta de nós, 

de nossa família, de nossa comunidade.  As leituras deste 4º Domingo do Advento nos 
enchem de alegria, pois a promessa de Deus vai se realizar através do Sim de Maria 
e de José.

A Palavra de Deus, no Evangelho de hoje, nos ajuda a entender a identidade da 
família de Jesus. Mateus quer mostrar que Jesus nasce numa família. O que se estava 
esperando há séculos, torna-se realidade pelo poder criador de Deus no seio de Maria, 
pela ação do Espírito Santo. Mateus quer ressaltar que a fonte primeira da vida é Deus 
e que esta fonte se torna realidade naqueles que, como Maria, sabem dizer sim a seu 
projeto salvador. No ventre de Maria, o divino se fez plenamente humano. Celebre-
mos o mistério do amor de Deus que se revela na simplicidade de uma criança.

O Evangelho revela o quanto é importante o nome. O nome identificava e indi-
cava uma missão. O nome de Jesus em hebraico significa Javé salva. Jesus é o Ema-
nuel, o Deus conosco.  A encarnação de Jesus é o sinal mais evidente de que Deus nos 
ama e quer o nosso bem. Jesus vem para todos. Deus enviou o seu Filho para salvar a 
humanidade toda. 

A gravidez de Maria deixou José com dúvidas. Mas o que muda o rumo de uma 
situação como esta é o amor, o amor verdadeiro, vindo de Deus, que não é egoísta, 
que não pensa em si próprio, que permite escutar a voz de Deus, aceitar seu plano, agir 
com integridade, acolher o outro, acreditar nele, valorizar a vida. Assim sentiu e agiu 
José, por isso recebeu a graça de ser pai adotivo de Jesus, esposo da Mãe do Salvador, 
ele ouviu e atendeu a vontade de Deus. 

No Evangelho a  figura de Maria é fundamental. Lembramos também a figura 
de José, que assume pra si a responsabilidade de cuidar e proteger o Menino e sua 
Mãe. Fez como o anjo lhe havia ordenado. A história da salvação vai se construindo na 
simplicidade e no anonimato. Esta é a forma de Deus ser e agir na humanidade. Quem 
poderia imaginar Deus presente na fragilidade de uma criança. 

Identificar a vontade do Pai na nossa vida é o que nos leva a receber sua bênção 
e sua graça, a qual é sempre maior do que aquela que pensávamos pedir. Vamos nos 
preparar bem para o Natal que se aproxima. Tiremos do nosso coração a inveja, a 
raiva, o ódio, a vingança. 

Desejo que estes dias que antecedem o Natal sejam vividos com grande expec-
tativa, alegria e fé.  Que o Menino Jesus encontre lugar e espaço em nossas vidas e nos 
traga muitas bênçãos.

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

Oração dos fiéis
D. Próximos do Natal de Jesus, elevemos nossas súplicas a Deus Pai para que a vin-

da do Salvador confirme a fé dos que n’Ele colocam sua esperança e a faça brilhar 
naqueles que O procuram.

A. Manifestai a todos, Senhor, a vossa glória.  
1. Para que, a exemplo de José Maria, estejamos sempre disponíveis e prontos ao 

que nos pedirdes, nós vos pedimos:
2. Para que os “pais imitem São José, as mães sejam como Nossa Senhora e todos 

vivamos como Jesus”, nós vos pedimos:
3. Para que haja sempre pessoas disponíveis para todos os serviços comunitários, 

nós vos pedimos: 
4. Para que as celebrações natalinas tornem mais unidas nossas famílias e nossas 

comunidades, nós vos pedimos: 
5. Para que os jovens, como José e Maria, sejam protagonistas de um mundo novo, 

nós vos pedimos:
6. Para que as iniciativas de Natal em favor dos mais necessitados se tornem perma-

nentes em nossa sociedade, nós vos pedimos:
7. .... 
D. Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde renovar a esperança 

deste povo marcado pela angústia e sofrimento; 
A. vinde como luz da verdade neste tempo de tantas mentiras e falsidades; 

vinde tirar-nos do comodismo para assumirmos com decisão o compromisso 
transformador da fé na família e na comunidade; 

D. vinde fortalecer nossa união para partilhar nossa vida e nossos bens; 
A. vinde libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados con-

vosco e com os irmãos; vinde trazer a paz para todos. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Procissão e apresentação das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus os frutos de nossa preparação para o Natal.
A. (nº. 217) Ref. /: Não se deve dizer nada posso.....
D. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida ao seio de Maria, santifi-

que nossos trabalhos, nossas famílias e nossa comunidade, a fim de vos servirmos 
sempre com alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela presença da Virgem 

Maria no mistério de nossa salvação. De seu seio Virginal, por obra do vosso Es-
pírito, germinou quem nos alimenta com o pão do céu e nos garante a salvação e 
a paz. 

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, porque em Maria nos dais de novo 

a graça perdida pelo pecado original. Se foi grande a nossa culpa, bem maior é 
vossa misericórdia.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, com todos os bispos, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão pela Virgem Maria, nossa mãe, pelo justo 

José e pelos santos porque nos revelam o caminho da santidade. Que seu testemu-
nho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A vós nosso agradecimento, ó Deus de infinita misericórdia, pela presença e 

participação na construção de vosso Reino dos nossos irmãos e irmãs falecidos, 
(pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles vivam para sempre na 
vossa glória.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
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. Obedecendo à palavra de Cristo e guiados por seu Espírito, rezemos como ele 

nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e 
deixa no altar....)

D. Jesus garante que quem se alimenta de seu Corpo, dado para a vida do mundo, 
permanece nele e ele com quem o recebe. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno....
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Anim.: O anjo disse a José que o filho da Virgem Maria se chamaria Emanuel, Deus 
conosco. Na comunhão eucarística, Ele se dá a nós como alimento para fortalecer-
-nos na prática de sua Palavra. 

A. (nº. 411) 1. Natal se aproxima, é tempo de amor;/ ....

D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna 
redenção, fazei que, ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos 
com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre. 

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
/ novo bispo para a diocese de Erexim /  novo padre, ordenado neste sábado, pre-
side sua primeira missa na comunidade de onde natural, São José de Rio Branco, 
Paróquia de Mariano Moro, neste domingo...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A solenidade do Natal está próxima. Fiquemos atentos à voz de Deus e não 

à do consumismo, para estarmos melhor preparados para acolher Aquele que vem 
para nos salvar.

A. (Nº 414) Ref. /:Vem, Senhor, vem nos salvar! / Com teu povo vem caminhar!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus misericordioso nos ilumine com o advento de seu Filho, nos torne firmes na 

fé, alegres na esperança e solícitos na caridade; alegrando-nos, agora, pela vinda 
do Salvador, sejamos recompensados com a vida eterna, quando vier em sua gló-
ria; e que nos abençoe o mesmo Deus de bondade infinita, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

A. Amém!
D. A esperança na vinda do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, Vigília de Natal da juventude, Santuário de Fátima, Erechim. 
- Quarta-feira – NATAL
- Domingo, Sagrada Família, Jesus, Maria e José.
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Leituras da semana:
dia 23, 2ªf, S. João Câncio: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24 (25); Lc 1,57-66; dia 24, 3ªf, 

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Lc 1,67-79; dia 25, 4ªf, NATAL DE NOSSO 
SENHOR  JESUS CRISTO: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; dia 26, 
5ªf, Sto. Estevão: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30(31); Mt 10,17-22; dia 27, 6ªf, S. João 
Evangelista: 1Jo 1,1-4; Sl 96(97); Jo 20,2-8; dia 28, sáb., Santos Inocentes: 1Jo 
1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18; dia 29, dom., SAGRADA FAMÍLIA, JESUS 
MARIA E JOSÉ:. Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23. 

 Maria e José segundo do Documento de Aparecida
-  266. A máxima realização da existência cristã como um viver trinitário 

de “filhos no Filho” nos é dada na Virgem Maria que, através de sua 
fé (cf. Lc 1,450 e obediência à vontade de Deus (cf. Lc 1,38), assim 
como por sua constante meditação da Palavra e das ações de Jesus (cf. 
Lc 2,19.51), é a discípula mais perfeita do Senhor157. Interlocutora do 
Pai em seu projeto de enviar seu verbo ao mundo para a salvação huma-
na, com sua fé, Maria chega a ser o primeiro membro da comunidade 
dos crentes em Cristo, e também se faz colaboradora no renascimento 
espiritual dos discípulos. Sua figura de mulher livre e forte, emerge do 
Evangelho conscientemente orientada para o verdadeiro seguimento de 
Cristo. Ela viveu completamente toda a peregrinação da fé como mãe de 
Cristo e depois dos discípulos, sem que fosse livrada da incompreensão 
e da busca constante do projeto do Pai. Alcançou, dessa forma, o fato de 
estar ao pé da cruz em uma comunhão profunda, para entrar plenamente 
no mistério da Aliança.

274. Nossos povos nutrem um carinho e especial devoção por José, esposo 
de Maria, homem justo, fiel e generoso que sabe se perder para se achar 
no mistério do Filho. São José, o silencioso mestre, fascina, atrai e ensina, 
não com palavras mas com o resplandecente testemunho de suas virtudes 
e de sua firme simplicidade.

Acesse o site da Diocese de Erexim: 
http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
Natal/Ano A – 24/25.12.2019

 - Em seu Filho nascido em Belém, Deus faz brilhar a luz da salvação para a         
humanidade 
   Cor litúrgica: BRANCA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

(Nota: Sugere-se o “anúncio do Natal” antes do glória [resu-
mido da p. 42 do Diretório da Liturgia]; para após o Evange-
lho, a bênção do presépio; ver algum momento de participa-
ção especial de crianças...) 

1. RITOS INICIAIS
A. (nº. 429) 1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos...

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce entre nós da Virgem 

Maria, por obra do Espirito Santo, manifestando a infinita bondade de Deus Pai 
pela humanidade, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim.: Para nós, o verdadeiro e único motivo das festas destes dias é o mis-

tério divino que celebramos na liturgia: Deus é fiel às suas promessas e nos dá seu 
Filho, nascido na gruta de Belém.

 (... Natal, festa de família... troca de mensagens, felicitações porque recebemos a 
grande mensagem divina: nasce para nós o Salvador... )

Ato penitencial
D. O olhar e o sorriso da divina criança do presépio nos convidam a desfazer-nos de 

qualquer vaidade e olhar-nos como irmãos e irmãs. Na confiança que o nascimento 
de Cristo nos inspira, peçamos o perdão a Deus e busquemos a reconciliação entre 
nós.

L. Senhor, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende 

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende pieda-
de de nós.

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

Anúncio natalino (abreviado) e hino de louvor
D. Irmãos e irmãs! Na história da humanidade, a promessa de Deus se cumpriu. 

Revivamos a grande alegria anunciada para todos: Transcorridos muitos séculos 
desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem, JESUS CRISTO, 
DEUS ETERNO E FILHO DO PAI ETERNO, querendo santificar o mundo com 
a sua vinda, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem; transcorri-
dos nove meses, nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso 
Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Venham, adoremos o Salvador. 
Ele é Emanuel, Deus Conosco. Glória a Deus nos céus e paz na terra às pessoas 
de boa vontade!

A. (nº 432) 1. Glória a Deus e paz na terra! / Hinos cantemos de ...
D. OREMOS. (24/12) Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a 

claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este 
mistério, possamos participar de sua plenitude no céu. PNSrJC.

Ou: 
D. OREMOS. (25/12) Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e 

mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da 
divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. PNS-
rJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Natal do Senhor, Lecionário Paulinas-Paulus, p. 74-76; as leituras do dia seriam: Is 

52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18, do Lecionário, D. 80-84)
Anim.: O anúncio do anjo aos pastores na noite santa de Belém se renova, convidan-

do a todos a contemplar o recém-nascido que traz a alegria e a paz.

1ª Leitura: Is 9,1-6

Salmo: Sl 95(96)
S. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
A. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
S. l. - Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 

- Cantai e bendizei seu santo nome! * Cantai e bendizei seu santo nome!
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2. - Dia após dia anunciai sua salvação,* manifestai a sua glória entre as nações, - e 
entre os povos do universo seus prodígios! * e entre os povos do universo seus 
prodígios.

3. - O céu se rejubile e exulte a terra,* aplauda o mar com o que vive em suas águas; 
- os campos com seus frutos rejubilem * e exultem as florestas e as matas. 

4. - na presença do Senhor, pois ele vem,* porque vem para julgar a terra inteira. - 
Governará o mundo todo com justiça,* e os povos julgará com lealdade. 

2ª Leitura: Tt 2,11-14

Evangelho: Lc 2,1-14
A. Aleluia...
L. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, 

Cristo, o Senhor.
A. Aleluia...

Invocação da bênção do presépio
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. A nossa proteção está no nome do Senhor.
A. Que fez o céu e a terra.
D. Deus eterno e onipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-

-nos a graça da salvação. Imploramos vossa bênção para este presépio, que recor-
da o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar 
de sua divindade, ele que assumiu nossa humanidade. Pelo mesmo Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Homilia 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade _________________________ 
Depois de intensa preparação do nosso coração, chegamos hoje ao grande 

dia: é Natal. É o aniversário do nascimento de Jesus. Deus está no meio de nós, Ele 
é o Deus conosco. Deus se faz humano, se aproxima de nós para falar de seu amor. 
Fez-se criança, para que ninguém dele se afastasse. 

Da leitura de Isaías ouvíamos a grande notícia, a grande novidade: “O povo 
que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz brilhou para os que habitavam 
nas sombras”. Deus veio fazer morada entre nós. A luz do mundo, Jesus veio para 
salvar, para iluminar, para trazer vida e esperança. 

A celebração do Natal traz a cada um de nós uma certeza: a de que somos 
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amados por Deus. Seu Filho Jesus nasceu para que toda a humanidade fosse aben-
çoada. Por meio de Jesus, todos nos tornamos filhos e tomamos parte da grande 
família marcada pelo amor e pela alegria. Para concretizar sua promessa de paz e 
de salvação, Deus quis assumir nossa condição, escolhendo nascer humilde entre 
os humildes para nos mostrar que Ele age preferencialmente nos corações simples, 
misericordiosos. A frágil e dócil criança, que encontramos na manjedoura, é o filho 
de Deus, verdadeiro sinal de esperança para o mundo.

A presença do Menino Deus, na frágil manjedoura, desafia o nosso orgulho, 
nos apela a fazer silêncio, a olhar para o mundo e redescobrir o sentido da vida, da 
harmonia, do convívio fraterno entre todas as criaturas.

Num mundo com tanta violência, Jesus nos convida a termos atitudes de paz 
e solidariedade. Convida-nos também a sermos mais tolerantes entre nós, deixando 
de lado o ódio, a vingança, a violência. Ele vem nos trazer a paz e quer que sejamos 
pessoas de paz.

O Natal é o grande momento da paz, em que, no Presépio, se juntam os reis e 
os pastores, os animais e as plantas, a terra e as estrelas, O Divino com o humano, 
num silêncio reverente e adorador: o Príncipe da Paz nasceu. Natal é a festa da ter-
nura de Deus pela humanidade.

Como é bom passar o Natal em família. A família é um grande valor que 
temos e que bom se o Natal é ocasião de reforçar esse valor. Como é bom também 
celebrar o Natal na Comunidade, na Igreja. A família cristã é mais ampla, maior. Ela 
congrega todas as pessoas que têm a mesma fé em Cristo Jesus. Não esqueçamos 
que o presente mais importante que cada um pode receber neste Natal é a família 
reunida, a paz no coração, o abraço amigo e a fé.

Que a paz deste Natal continue sempre presente em todas as famílias, na Co-
munidade e nas pessoas comprometidas com o bem. Desejo um Feliz e Abençoado 
Natal a todos.

Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Com todos os que aguardaram a vinda do Messias Salvador e com aqueles que 

se alegram por seu nascimento, apresentemos nossas preces a Deus que nos dá a 
imensa alegria desta festa.

A. Ó Deus de bondade, atendei nossa súplica.
L. 1. Para que a paz trazida por Cristo se estenda a todos os povos, especialmente 

aos entristecidos pela loucura da guerra, nós vos pedimos:
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2. Para que as mães grávidas possam ter seus filhos nas condições necessárias e 
todos os bebês, crescer com dignidade, nós vos pedimos:

3. Para que nossas famílias cultivem a presença de Cristo como a Virgem Maria e 
São José, nós vos pedimos:

4. Para que a celebração do Natal pelos membros das diversas Igrejas os faça crescer 
na unidade, nós vos pedimos: 

5. Para transmitirmos a todos a alegria do encontro com Cristo no Natal como os 
pastores de Belém, nós vos pedimos:

6. Para que as mensagens, os presentes, os encontros destes dias tornem a todos mais 
solidários e fraternos, nós vos pedimos:

7...
D. Ó Deus, nosso Pai, nós vos louvamos porque, pela Virgem Maria, nos destes o 

Salvador prometido há tanto tempo. Concedei-nos, por vossa bondade, reconhe-
cê-lo em cada irmão e irmã. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Assim como trocamos presentes pelo Natal, ofereçamos a Deus os dons que 

Ele mesmo nos concede.
A. (Canto Lit. 2013, nº. 14) Ref.: Que poderemos ao Senhor apresentar,/ quando 

seu Filho de presente Ele nos dá?
1. O infinito do universo e o sorriso das crianças./ Nossas lutas e alegrias, nossas 

dores e esperanças. 
2. Toda flor que desabrocha, toda lágrima que cai,/ o clamor dos pequeninos, 

todo riso e todo ai. (sem a terceira estrofe....)
D. Acolhei, ó Deus, nosso louvor da festa de hoje, na qual o céu e a terra tro-

cam os seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós 
a nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
(Onde há comunhão eucarística, o/a ministro/a busca as hóstias consagradas e as 

coloca sobre o altar, enquanto todos cantam:)
A. /: Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão encontramos o 

próprio Deus:/ (Canto Litúrgico, 2007, nº. 20)
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso Filho 
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em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho com 
nossos olhos, pela fé, reconhecemos nele a divindade invisível.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso 

Filho restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso 
Reino.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encon-

tro, pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável 
dignidade e nos tornamos eternos.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fiel às vossas promessas, porque sustentais a 

Igreja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso 
Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, nosso Bispo José, com 
nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de 
boa vontade. 

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

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

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

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

Rito de Comunhão Eucarística
D. (De pé). Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos 

confiantes como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso...
A. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

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

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: No presépio, contemplamos o Filho de Deus nascido entre nós. Na Eucaris-

tia, recebemos seu Corpo e Sangue como alimento da fé.
A. (nº. 430) Ref.: No presépio pequenino, Deus é hoje ...
D. OREMOS. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nos-

so Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa seu eterno convívio. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.
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D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 
Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... / 
novo Bispo para a Diocese de Erexim / visita de parentes às famílias ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Os anjos anunciaram aos pastores uma alegria que seria para todo o povo. 

Irradiemos a todos este presente que Deus nos dá no Natal. 
A. (nº 420) - Ref. Deus se fez humano e veio procurar,/ corações amigos. Onde 

começar/ o seu santo reino de libertação,/ onde os homens são irmãos./ /:Feliz 
natal! Feliz natal!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O Deus de infinita bondade, que, pela encarnação do seu Filho, expulsou as tre-

vas do mundo e, com seu glorioso nascimento, transfigurou esta noite santa (este 
dia), expulse dos nossos corações as trevas dos vícios e nos transfigure com a luz 
das virtudes.

A. Amém. 
D. Aquele que anunciou aos pastores pelo Anjo a grande alegria do nascimento do 

Salvador derrame em nossos corações a sua alegria e nos torne mensageiros do 
Evangelho.

A. Amém.
D. Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu, nos conceda sua 

paz e seu amor, e nos torne participantes da Igreja celeste.
A. Amém.
D. Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Levai a todos as alegrias deste santo Natal; ide em paz e o Senhor vos acompa-

nhe.
A. Graças a Deus.

 

1. Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém! 
Eis na lapa Jesus, nosso bem! /:Dá-nos paz, ó Jesus!:/

2. Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração! Que 
quiseste nascer nosso irmão /:e a nós todos salvar.:/

3. Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, 
anunciando a chegada de Deus, /:de Jesus, Salvador:/
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Do Papa Francisco no Natal de 2018
- “Vamos a Belém…” (Lc 2, 15): assim disseram e fizeram os pastores. Também 

nós, Senhor, queremos vir a Belém. O caminho, ainda hoje, é difícil: é preciso su-
perar os cumes do egoísmo, evitar escorregar nos precipícios da mundanidade e do 
consumismo. Quero chegar a Belém, Senhor, porque é lá que me esperas. E dar-
-me conta de que Tu, colocado numa manjedoura, és o pão da minha vida. Preciso 
da terna fragrância do teu amor, a fim de tornar-me, por minha vez, pão repartido 
para o mundo. Toma-me sobre os teus ombros, bom Pastor: amado por Ti, conse-
guirei também eu amar tomando pela mão os irmãos. Então será Natal, quando Te 
puder dizer: «Senhor, Tu sabes tudo; Tu sabes que eu te amo» (Jo 21, 17).

O Administrador Diocesano, a Coordenação de Pastoral e a Cúria Diocesana de 
Erexim desejam a você, seus familiares e comunidade, a paz e alegria do Natal, 
lembrando que “na simplicidade da gruta de Belém nasce o Senhor que se deixa 
cuidar. Podemos hoje estender o cuidado ao Menino Jesus proclamando sua Pa-
lavra, cuidando dos pobres e promovendo a vida em comunidade” (Camp, para 
a Ev.) e trabalhando por “políticas públicas”, segundo o direito e a justiça (CF). 
Que a luz do Natal ilumine o novo ano que se aproxima.

Início da mensagem de Natal do Papa Francisco
à cidade de Roma e ao mundo em 25/12/2018 

A vós, fiéis de Roma, a vós, peregrinos, e a todos vós que, das mais variadas partes 
do mundo, estais sintonizados conosco, renovo o jubiloso anúncio de Belém: 

“Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado” (Lc 2, 14).
Como os pastores, os primeiros que acorreram à gruta, ficamos maravilhados 

com o sinal que Deus nos deu: «Um menino envolto em panos e deitado numa 
manjedoura» (Lc 2, 12). Em silêncio, ajoelhamo-nos e adoramos.

E que nos diz aquele Menino, nascido, para nós, da Virgem Maria? Qual é a 
mensagem universal do Natal? Diz-nos que Deus é um Pai bom, e nós somos 
todos irmãos.

Esta verdade está na base da visão cristã da humanidade. Sem a fraternidade que 
Jesus Cristo nos concedeu, os nossos esforços por um mundo mais justo ficam 
sem fôlego, e mesmo os melhores projetos correm o risco de se tornar estruturas 
sem alma. 

Por isso, as minhas boas-festas natalícias são votos de fraternidade.

Acesse o site da Diocese de Erexim: 
http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José – 29.12.13

  - Pela Sagrada Família, Deus revela seu projeto redentor.
   Cor litúrgica: BRANCA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

 1. RITOS INICIAIS
A. (nº. 428) 1. Bem no meio da história dos homens,/ ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido 

entre nós da Virgem Maria, por obra do Espirito Santo, manifes-
tando a infinita bondade de Deus Pai pela humanidade, estejam 
convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim.: Em clima de Natal, olhamos reverentes para a Sagrada Família, Jesus, 

Maria e José, modelo para todas as famílias. Imitando as virtudes do Lar de Na-
zaré, nossas famílias serão sempre mais centros de amor, formadoras de pessoas 
felizes, justas e solidárias. 

D. (...último domingo do ano, oportunidade especial de gratidão a Deus; clima fa-
miliar das festas de Natal ressalta importância da família que tem seu modelo no 
Lar de Nazaré...).

  
Ato penitencial
D. Em princípio, todos reconhecem a importância da família para a vida de cada 

pessoa. Mas ela enfrenta muitas ameaças. Porque nem sempre fazemos tudo o 
que devemos pela defesa e promoção da família, bem como pela harmonia, união, 
espírito de fé em nosso próprio lar, peçamos o perdão de Deus. 

L. Senhor, que vivestes no aconchego de uma família, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que crescestes em idade, sabedoria e graça no Lar de Nazaré, tende pie-

dade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que com a família participastes do culto da comunidade, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus onipotente e eterno...
A. Amém.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. (Canto Lit. 2009/21) Glória! Glória! Glória a Deus/ nas alturas e na terra paz 

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

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

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

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

o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
D. OREMOS. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como 

exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes para que, 
unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa 
casa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Lecionário Dominical, Paulinas-

-Paulus, p. 85-88).
Anim. Inspirados na Sagrada Família, nossos lares podem realizar a sua missão de 

cultivar a fidelidade a Deus, de defender e promover a vida. 

1ª Leitura: Eclo 3,3-7.14-17a
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
Deus honra o pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade da mãe. Quem 

honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados; evita cometê-los e será ouvido na 
oração quotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. 
Quem honra o seu pai, terá alegria com seus próprios filhos; e, no dia em que 
orar, será atendido. Quem respeita o seu pai, terá vida longa, e quem obedece ao 
pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cau-
ses desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura 
ser compreensivo para com ele; não o humilhes, em nenhum dos dias de sua vida: 
a caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus 
pecados e, na justiça, será para tua edificação. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 127(128)
S. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos! 
A. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!
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S. 1. - Feliz és tu se temes o Senhor * e trilhas seus caminhos! - Do trabalho de tuas 
mãos hás de viver,¨* serás feliz, tudo irá bem!

2. - A tua esposa é uma videira bem fecunda * no coração da tua casa; - os teus filhos 
são rebentos de oliveira * ao redor de tua mesa.

3. - Será assim abençoado todo homem * que teme o Senhor. - O Senhor te abençoe 
de Sião,* cada dia de tua vida.  

2ª Leitura: Col 3,12-21

Evangelho: Mt 2,13-15.19-23
A. Aleluia...
L. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua 

palavra!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
O primeiro domingo após o Natal é dedicado à Sagrada Família: Jesus, Maria 

e José. Deus quis ser família. Celebrar a Sagrada Família de Nazaré significa refletir 
sobre a família de cada um de nós e o modo como estamos nos relacionando. Deus 
veio morar conosco numa família. Também não podemos esquecer a nossa Comu-
nidade que é uma grande família. 

As características mais fortes de Maria e José são a obediência, a fé, a união 
e principalmente o amor, que souberam dedicar a Jesus, educando-o e preparando-o 
para a sua missão. A Sagrada Família serve de modelo para todas as nossas famílias.

Na primeira leitura, o mandamento “honrar pai e mãe” era visto com gran-
de apreço e seriedade. Este mandamento significa muito mais do que obedecer a 
vontade dos pais. Envolve toda a questão da responsabilidade e amor que devemos 
retribuir por tudo o que eles fizeram por nós. No Evangelho vemos que a família 
deve estar unida em todos os momentos. Isto nos é demonstrado por Maria e José 
que acompanharam Jesus do início ao fim de sua missão: na alegria e no sofrimento.

A Sagrada Família ajuda-nos a caminhar na fé, na constante sintonia com 
Deus. Avisados em sonho, José e Maria com o Menino conseguem fugir da maldade 
cruel daquele que quer matar. Quantos são os perigos de hoje! Quantos Herodes 
atuais querem matar a família, seja promovendo sua desagregação, seja insistindo 
em sua desvalorização. A Família é a mais importante realidade que envolve a nossa 
vida. É na família que nascemos, somos acolhidos, nos desenvolvemos e  nos torna-
mos  pessoas responsáveis. É na família que aprendemos a nos conhecer, respeitar, 
ajudar, partilhar e perdoar. 
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É na família que aprendemos que somos fracos e fortes. Fracos, por isso so-
mos ajudados e protegidos pelos pais e outros familiares. Fortes, por isso ajudamos 
os que não podem por si mesmos. Os pais que amam, protegem seus filhos e os 
conduzem por caminhos sadios e seguros sabem que não é possível deixá-los se 
exporem a qualquer experiência e forma de viver. Eles precisam ser acompanhados 
e auxiliados para descobrir o verdadeiro sentido da vida, para descobrirem a beleza 
do ideal de vida familiar cristã. 

Limites evidentemente precisam ser estabelecidos. Nem tudo o que o mundo 
sugere é bom. Quem pensa que ‘o mundo educa’ pode colher grandes frustrações. 
Por isso a Igreja orienta a vida familiar baseada no cultivo da fé, na vivência con-
creta do amor. Jesus não tinha muitas coisas, era pobre, mas tinha uma família; isso 
lhe dava segurança.

Que o Bom Deus abençoe todas as nossas famílias. 
Pe. Cleocir Bonetti

Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão da fé
(--- pela fórmula da página 14)

Oração dos fiéis
D. Com toda confiança, apresentemos nossas preces a Deus ao celebrarmos a Sagra-

da Família de Nazaré, que Ele nos apresenta como modelo de nossos lares.
A. (Nº 195) Ó Senhor, que fazeis maravilhas, dai o dom do amor às famílias.
1. Dai, ó Deus, a vossa graça aos nossos lares, para que vivam os vossos mandamen-

tos como a Sagrada Família de Jesus, Maria e José; nós vos pedimos. 
2. Ó Deus, enriquecei com o dom da vossa luz os pais e as mães para realizarem bem 

sua missão de educar os filhos; nós vos pedimos. 
3. Sustentai, ó Deus, as famílias e casais em dificuldades em seu relacionamento, 

renovando-lhes a capacidade do diálogo e do perdão; nós vos pedimos.
4. Ó Deus, fazei de nossas famílias sementeiras de vocações para os diversos minis-

térios da Igreja; nós vos pedimos. 
5. Concedei, ó Deus, o dom do discernimento aos jovens namorados e noivos, para 

que encaminhem a constituição de sua família segundo a vossa Palavra; nós vos 
pedimos. 

6. Acolhei, Ó Deus, nossa gratidão pelo ano que nos concedestes e disponde nossos 
corações para vos servirmos com fidelidade e alegria no próximo ano; nós vos 
pedimos.

7...
D. Quisestes, ó Deus, viver numa família humana. Renovai nossos lares na vossa 
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graça, ajudando-os a cultivar a união, o amor generoso, a fidelidade permanente, 
a oração e a participação litúrgica, para serem fundamento e construtores de um 
mundo novo. Por Cristo, nosso Senhor. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Coloquemos, neste altar, todas as iniciativas em favor da promoção e da 

defesa da família.
A. (nº. 224) Ref.: 1. Um coração para amar....
D. Nós vos oferecemos, ó Deus, nossa alegria pela vida das famílias e pedimos, pela 

intercessão da virgem mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que as firmeis 
na vossa graça, conservando-as na vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso 

Filho em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho 
pelos olhos da fé, reconhecemos n’Ele a divindade invisível.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso Filho 

restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso Reino.
A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encon-

tro, pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável 
dignidade e nos tornamos eternos.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque, fiel às vossas promessas, sustentais a Igre-

ja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso Filho. 
Sustentai-a na sua missão, com o Papa ...., nosso Bispo ..., com nosso(s) padre(s) 
___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de boa vontade. 

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

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

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 
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Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo es-

pírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o Senhor 
Jesus nos ensinou:

D. Cristo se dá a nós como Pão da Vida para permanecermos no seu amor. Eis o 
Cordeiro de Deus ....

Anim.: Na casa de Maria e José, Jesus participava da mesa da refeição familiar. Na 
mesa do Altar de nossa comunidade, Ele próprio é nosso alimento, oferecendo-se 
como Pão da Vida. 

A. (nº. 419) 1. Ao chegar o natal do Senhor começamos então reviver./ Como a 
terra que a chuva renova, renovemos também nosso ser.....

D. OREMOS. Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que, refeitos com o vos-
so sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família, e, após as difi-
culdades desta vida, convivamos com ela no céu. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... / 
novo Bispo para a Diocese de Erexim / famílias, para que sejam como a Sagrada 
Família de Nazaré /  ação de graças pelo ano que finda e súplica para o novo ano 
que se aproxima..)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Pela família, vale a pena cada pessoa dar o melhor de si, a fim de que seja 

realmente o verdadeiro tesouro da humanidade. No compromisso de dedicação 
total e permanente aos nossos lares, peçamos a graça divina.

A. (Ref. Nº. 341) /:Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas./ Ilumina, 
ilumina, cada passo das nossas famílias.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. “Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho feito 

homem participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade fami-
liar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos 
suplicamos, abençoai nossas famílias; protegei-as e guardai-as, para que, confor-
tadas com o dom de vossa graça, gozem prosperidade, paz e harmonia, e deem no 
mundo testemunho de vossa glória, vivendo como verdadeira Igreja doméstica. 
Por Cristo nosso Senhor” (do Ritual de bênçãos, nº. 58).

A. Amém!
D. Irmãos e irmãs, Deus enriqueça nossos lares com a presença de Jesus que viveu 

em Nazaré com sua família. E que, pela intercessão de São José e da Virgem Maria, 
nos abençoe o mesmo Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
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A. Amém.
D. Levai a todos a alegria e a paz do Natal. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
A. Graças a Deus. 
Ref.: (Canto Lit. 2008, nº. 20) /:Eu mais a minha família / serviremos ao Se-

nhor!:/
1. Feliz o lar que foi erguido sobre a rocha do amor./ Feliz porque bem construído 

no alicerce do Senhor.
2. Ele se fez marido dela e por ela, então, viveu./ Ela se fez esposa dele e jamais se 

arrependeu.
3. Havia Deus naquela casa, quanto amor e quanta fé./ O seu amor foi inspirado em 

Maria e em José.
4. Que sentimentos preciosos, que pessoas de valor./ Envelheceram graciosos, quan-

ta paz e quanto amor.

Leituras da semana:
dia 30, 2ªf: 1Jo 2,12-17; Sl 95(96); Lc 2,36-40; dia 31, 3ª: 1Jo 2,18-21; Sl 95(96); 

Jo 1,1-18. 

Janeiro/2020
dia 1º, 4ªf, SOLENIDADE DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA: Nm 6,22-27; 

Sl 66(67); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21; dia 02, 5ªf, S. Basílio Magno e S. Gregório Na-
zianzeno: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98); Jo 1,19-28; dia 03, 6ªf: 1Jo 2,29-3,6; Sl 97(98); 
Jo 1,29-34; dia 04, sáb.: 1Jo 3,7-10; Sl 97(98); Jo 1,35-42; Dia 05, dom., Sole-
nidade da Epifania do Senhor: Is 60,1-6; Sl 71(72(; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
(visita dos Magos).

Família, primeira escola de fé 
A família, “patrimônio da humanidade”, constitui um dos tesouros mais valiosos dos 

povos latino-americanos. Ela tem sido e é o lugar e escola de comunhão, fonte de 
valores humanos e cívicos, lar no qual a vida humana nasce e se acolhe generosa e 
responsavelmente. Para que a família seja “escola de fé” e possa ajudar os pais a serem 
os primeiros catequistas de seus filhos, a pastoral familiar deve oferecer espaços de 
formação, materiais catequéticos, momentos celebrativos, que lhes permitam cum-
prir sua missão educativa. A família é chamada a introduzir os filhos no caminho da 
iniciação cristã. A família, pequena Igreja, deve ser, junto com a Paróquia, o primeiro 
lugar para a iniciação cristã das crianças. Ela oferece aos filhos um sentido cristão 
de existência e os acompanha na elaboração de seu projeto de vida, como discípulos 
missionários (Documento de Aparecida, 302).

Agradecemos a Cristo que nos revela que “Deus é amor e vive em si mesmo um mistério 
pessoal de amor” e, optando por viver em família em meio a nós, eleva-a à dignidade 
de ‘Igreja Doméstica’ (idem, 115).
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Leitura há o homem que, nos primórdios, diz não a Deus e no Evangelho 
há Maria que, na Anunciação, diz sim a Deus. Em ambas as Leituras é 
Deus quem procura o homem. Mas no primeiro caso vai ter com Adão, de-
pois do pecado, e pergunta-lhe: «Onde estás?» (Gn 3, 9), e e ele responde: 
«Ocultei-me» (v. 10). No segundo caso, ao contrário, vai ter com Maria, 
sem pecado, a qual responde: «Eis a serva do Senhor!» (Lc 1, 38). Eis-me 
é o oposto de ocultei-me. O eis-me abre a Deus, enquanto o pecado fecha, 
isola, leva-nos a permanecer sós connosco mesmos.

Eis-me é a palavra-chave da vida! Assinala a passagem de uma vida 
horizontal, centrada em nós e nas nossas necessidades, para uma vida ver-
tical, projetada para Deus. Eis-me significa estar disponível para o Senhor, 
é a cura para o egoísmo, mas é o antídoto contra uma vida insatisfeita, à 
qual falta sempre algo. Eis-me é o remédio contra o envelhecimento do 
pecado, é a terapia para permanecer jovem dentro. Eis-me significa acred-
itar que Deus conta mais que o meu ego. Significa escolher apostar no 
Senhor, dócil às suas surpresas. Por isso, dizer-lhe eis-me é o maior louvor 
que lhe podemos oferecer. Por que não começar assim os dias, com um 
“eis-me, Senhor”? Seria bom dizer todas as manhãs: “Eis-me, Senhor, que 
hoje se cumpra em mim a tua vontade!”. Di-lo-emos na prece do Angelus, 
mas juntos podemos repeti-lo já agora: Eis-me, Senhor, que hoje se cum-
pra em mim a tua vontade!

Maria acrescenta: «Faça-se em mim segundo a tua palavra». Não diz: 
“Faça-se em mim segundo a minha vontade”, mas “segundo a tua”. Não 
põe limites a Deus. Não pensa: “Dedico-me um pouco a Ele, despacho-me 
e depois faço o que eu quiser”. Não, Maria não ama o Senhor quando lhe 
apetece, de modo descontínuo. Vive confiando completamente em Deus. 
Eis o segredo da vida. Tudo pode quem confia totalmente em Deus. Con-
tudo, caros irmãos e irmãs, o Senhor sofre quando lhe respondemos como 
Adão: “Tive medo e ocultei-me”. Deus é Pai, o mais terno dos pais, e dese-
ja a confiança dos filhos. No entanto, quantas vezes suspeitamos d’Ele, 
suspeitamos de Deus! Pensamos que possa mandar-nos alguma provação, 
privar-nos da liberdade, abandonar-nos. Mas trata-se de um grande enga-
no, é a tentação das origens, a tentação do diabo: insinuar a desconfiança 
em Deus. Maria vence esta primeira tentação com o seu eis-me! E hoje 
olhemos para a beleza de Nossa Senhora, que nasceu e viveu sem pecado, 
sempre dócil e transparente a Deus.

Isto não quer dizer que para Ela a vida foi fácil, não! Permanecer 
com Deus não resolve magicamente os problemas. Recorda-o a conclusão 
do Evangelho de hoje: «O anjo afastou-se d’Ela» (v. 38). Afastou-se: é 
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um verbo forte. O anjo deixa a Virgem sozinha, numa situação difícil. Ela 
sabia de que modo singular se tornaria Mãe de Deus — o anjo dissera-lhe 
— mas o anjo não o tinha explicado aos demais, unicamente a Ela. E 
os problemas começaram imediatamente: pensemos na situação irregular 
segundo a lei, no tormento de São José, nos planos de vida que saltaram, 
no que as pessoas teriam dito... Mas diante dos problemas Maria tem con-
fiança em Deus. É deixada pelo anjo, mas acredita que com Ele, n’Ela, 
permaneceu Deus. E fia-se. Tem confiança em Deus. Está convicta de que 
com o Senhor, não obstante de modo inesperado, tudo correrá bem. Eis a 
atitude sábia: não viver dependendo dos problemas — quando um acaba, 
apresenta-se outro — mas confiando em Deus, fiando-se d’Ele todos os 
dias: Eis-me! “Eis-me” é a palavra. “Eis-me” é a oração. Peçamos à Imac-
ulada a graça de viver assim!

Homilia do Papa Francisco                                                                                 
na Missa da noite do Natal - 24/12/18  

Juntamente com Maria sua esposa, José subiu «à cidade de David, 
chamada Belém» (Lc 2, 4). Nesta noite, também nós subimos a Belém, 
para lá descobrir o mistério do Natal.

1. Belém: o nome significa casa do pão. Hoje, nesta «casa», o Senhor 
marca encontro com a humanidade. Sabe que precisamos de alimento para 
viver. Mas sabe também que os alimentos do mundo não saciam o coração. 
Na Sagrada Escritura, o pecado original da humanidade aparece associado 
precisamente com o ato de tomar alimento: «…agarrou do fruto, comeu» – 
diz o livro do Génesis (3, 6). Agarrou e comeu. O homem tornou-se ávido 
e voraz. Para muitos, o sentido da vida parece ser possuir, estar cheio de 
coisas. Uma ganância insaciável atravessa a história humana, chegando 
ao paradoxo de hoje em que alguns se banqueteiam lautamente enquanto 
muitos não têm pão para viver.

Belém é o ponto de viragem no curso da história. Lá Deus, na casa 
do pão, nasce numa manjedoura; como se quisesse dizer-nos: Estou aqui 
ao vosso dispor, como vosso alimento. Não agarra, oferece de comer; não 
dá uma coisa, mas dá-Se a Si mesmo. Em Belém, descobrimos que Deus 
não é alguém que agarra a vida, mas Aquele que dá a vida. Ao homem, 
habituado desde os primórdios a agarrar e comer, Jesus começa a dizer: 
«Tomai, comei. Este é o meu corpo» (Mt 26, 26). O corpo pequenino do 
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Menino de Belém lança um novo modelo de vida: não devorar e acumular, 
mas partilhar e dar. Deus faz-Se pequeno, para ser nosso alimento. Nutrin-
do-nos d’Ele, Pão de vida, podemos renascer no amor e romper a espiral 
da avidez e da ganância. A partir da «casa do pão», Jesus traz o homem 
de regresso a casa, para que se torne familiar do seu Deus e irmão do seu 
próximo. Diante da manjedoura, compreendemos que não são os bens que 
alimentam a vida, mas o amor; não a voracidade, mas a caridade; não a 
abundância ostentada, mas a simplicidade que devemos preservar.

O Senhor sabe que precisamos de nos alimentar todos os dias. Por 
isso, ofereceu-nos todos os dias da sua vida, desde a manjedoura de Belém 
até ao cenáculo de Jerusalém. E ainda hoje, no altar, faz-Se pão partido 
para nós: bate à porta, para entrar e cear conosco (cf. Ap 3, 20). No Natal, 
recebemos Jesus, Pão do céu na terra: trata-se de um alimento cuja vali-
dade é ilimitada, fazendo-nos saborear já agora a vida eterna.

Em Belém, descobrimos que a vida de Deus corre nas veias da hu-
manidade. Se a acolhermos, a história muda a partir de cada um de nós; 
com efeito, quando Jesus muda o coração, o centro da vida já não é o meu 
«eu» faminto e egoísta, mas Ele, que nasce e vive por amor. Nesta noite, 
chamados a ir até Belém, casa do pão, interroguemo-nos: Qual é o alimen-
to de que não posso prescindir na minha vida? É o Senhor ou outra coisa 
qualquer? Depois, entrando na gruta, ao vislumbrar na terna pobreza do 
Menino uma nova fragrância de vida, a da simplicidade, perguntemo-nos: 
Será verdade que preciso de tantas coisas, de receitas complicadas para 
viver? Quais são os contornos supérfluos de que consigo prescindir para 
abraçar uma vida mais simples? Em Belém, ao pé de Jesus, vemos pes-
soas que caminharam, como Maria, José e os pastores. Jesus é o Pão do 
caminho. Não Se compraz com as digestões lentas, longas e sedentárias, 
mas pede que nos levantemos rapidamente da mesa a fim de servir como 
pães partidos para os outros. Perguntemo-nos: No Natal, reparto o meu 
pão com aqueles que estão sem ele?

2. Depois de Belém, casa do pão, reflitamos sobre Belém, cidade de 
David. Lá David, na sua adolescência, era pastor e, como tal, foi escolhi-
do por Deus, para ser pastor e guia do seu povo. No Natal, na cidade de 
David, são precisamente os pastores que acolhem Jesus. Naquela noite, 
quando «a glória do Senhor refulgiu em volta deles – diz o Evangelho 
–, tiveram muito medo» (Lc 2, 9), mas o anjo disse-lhes: «Não temais» 
(2, 10). Reaparece muitas vezes no Evangelho esta frase «não temais»: 
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parece o refrão de Deus à procura do homem. Porque o homem desde o 
princípio, por causa do pecado, tem medo de Deus: «…cheio de medo, 
escondi-me» (Gn 3, 10) – diz Adão, depois do pecado. Belém é o remédio 
para o medo, porque lá, não obstante os «nãos» do homem, Deus diz para 
sempre «sim»: será para sempre Deus conosco. E, para que a sua presença 
não provoque medo, faz-Se um terno menino. A frase «não temais» não é 
dirigida a santos, mas a pastores, pessoas simples que então não primavam 
por garbo nem devoção. O Filho de David nasceu no meio dos pastores, 
para nos dizer que doravante ninguém estará sozinho; temos um Pastor 
que vence os nossos medos e nos ama a todos, sem exceção.

Os pastores de Belém mostram-nos também como ir ao encontro 
do Senhor. Velam durante a noite: não dormem, mas fazem aquilo que 
Jesus nos pedirá várias vezes: vigiar (cf. Mt 25, 13; Mc 13, 35; Lc 21, 36). 
Permanecem vigilantes; aguardam, acordados, na escuridão; e a glória de 
Deus «refulgiu em volta deles» (Lc 2, 9). O mesmo vale para nós. A nos-
sa vida pode ser uma expetação, em que a pessoa, mesmo nas noites dos 
problemas, se confia ao Senhor e O deseja; então receberá a sua luz. Ou 
então uma pretensão, na qual contam apenas as próprias forças e meios; 
mas, neste caso, o coração permanece fechado à luz de Deus. O Senhor 
gosta de ser aguardado e não é possível aguardá-Lo no sofá, dormindo. De 
facto, os pastores movem-se: «foram apressadamente» – diz o texto (2, 
16). Não ficam parados como quem sente ter chegado a casa e não precisa 
de nada; mas partem, deixam o rebanho indefeso, arriscam por Deus. E 
depois de terem visto Jesus, embora sem grande habilidade para falar, vão 
anunciá-Lo, de modo que «todos os que ouviram se admiravam do que 
lhes diziam os pastores»”(2, 18).

Esperar acordado, ir, arriscar, contar a beleza são gestos de amor. O 
bom Pastor, que vem no Natal para dar a vida às ovelhas, na Páscoa diri-
girá a Pedro, e através dele a todos nós, a pergunta determinante: «Tu Me 
amas?» (Jo 21, 15). Da resposta, dependerá o futuro do rebanho. Nesta 
noite, somos chamados a responder, dizendo-Lhe também nós: «Sou de-
veras teu amigo». A resposta de cada um é essencial para todo o rebanho.

«Vamos a Belém…» (Lc 2, 15): assim disseram e fizeram os pastores. 
Também nós, Senhor, queremos vir a Belém. O caminho, ainda hoje, é difí-
cil: é preciso superar os cumes do egoísmo, evitar escorregar nos precipícios 
da mundanidade e do consumismo. Quero chegar a Belém, Senhor, porque 
é lá que me esperas. E dar-me conta de que Tu, colocado numa manjedoura, 



és o pão da minha vida. Preciso da terna fragrância do teu amor, a fim de tor-
nar-me, por minha vez, pão repartido para o mundo. Toma-me sobre os teus 
ombros, bom Pastor: amado por Ti, conseguirei também eu amar tomando 
pela mão os irmãos. Então será Natal, quando Te puder dizer: «Senhor, Tu 
sabes tudo; Tu sabes que eu te amo» (Jo 21, 17).

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS                        
PARTICIPANTES NA 41ª SESSÃO DA 

CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS  
NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO 

E A AGRICULTURA - FAO
Sala Régia, quinta-feira, 27 de junho de 2019
Saúdo o Presidente, senhor Enzo Benech, os distintos delegados das 

diversas nações e entidades, todos os que participaram nesta quadragési-
ma primeira sessão da Conferência da FAO. Gostaria de dirigir a minha 
saudação e o meu reconhecimento de modo particular ao Diretor-Geral, pro-
fessor José Graziano da Silva, que daqui a poucas semanas terminará o seu 
serviço como chefe desta Organização. Obrigado de coração pelo seu tra-
balho. E congratulo-me pela escolha do Diretor-Geral da FAO, Sua Ex.cia o 
senhor Qu Dungyu. Espero que com a ajuda de todos possamos continuar a 
trabalhar juntos a fim de aprofundar e incrementar, com responsabilidade e 
determinação, os esforços destinados a alcançar os objetivos 1 e 2 da Agenda 
2030 e assim erradicar com mais rapidez e com força as complexas, graves e 
inaceitáveis chagas da fome e da insegurança alimentar.

O objetivo “Fome Zero” no mundo ainda é um grande desafio, mesmo 
se devemos reconhecer que nos últimos decénios assistimos a um grande 
progresso. Para combater a falta de alimentos e de acesso à água potável 
é necessário agir sobre as causas que a provocam. Na origem deste drama 
estão sobretudo a falta de compaixão, o desinteresse de muitos e uma es-
cassa vontade social e política de responder às obrigações internacionais.

A falta de alimentos e de água potável não é uma questão interna e 
exclusiva dos países mais pobres e frágeis, mas diz respeito a cada um 



de nós, porque todos, com a nossa atitude, participamos de um modo ou 
doutro, favorecendo ou impedindo o sofrimento de muitos irmãos nossos 
(cf. Discurso aos membros da Federação Europeia dos Bancos Alimentar-
es, 18 de março de 2019). Todos estamos chamados a ouvir o brado deses-
perado dos nossos irmãos e a adotar todas as medidas para que possam 
viver vendo respeitados os seus direitos mais elementares.

Uma das medidas que está ao nosso alcance é a redução do desper-
dício de alimentos e de água; para esta finalidade a educação e a sensibili-
zação social são um investimento tanto a curto como a longo prazo; com 
efeito, as novas gerações passarão o testemunho às futuras, sabendo que 
este drama social não pode continuar a ser tolerado (cf. Carta Encíclica 
Laudato si’, n. 50).

É evidente a ligação entre fragilidade ambiental, insegurança ali-
mentar e movimentos migratórios. O aumento do número de refugiados no 
mundo durante os últimos anos — é impressionante a última estatística das 
Nações Unidas — demonstrou-nos que o problema de um país é o prob-
lema de toda a família humana. Por conseguinte, é necessário promover 
um desenvolvimento agrícola nas regiões mais vulneráveis, fortalecendo a 
resiliência e a sustentabilidade do território. E isto obter-se-á unicamente, 
por um lado, investindo e desenvolvendo tecnologias e, por outro, incre-
mentando políticas inovativas e solidárias para o desenvolvimento.

A FAO e outras organizações internacionais são atores idóneos para 
coordenar medidas peremptórias e incisivas que garantam a todos, e em 
particular aos mais pobres, o acesso aos bens essenciais. Estas entidades 
multilaterais devem ser acompanhadas pelo compromisso dos governos, 
das empresas, do mundo académico, das instituições da sociedade civil e 
das pessoas individualmente. O esforço conjunto de todos conseguirá con-
cretizar os objetivos e os compromissos assumidos através de programas e 
políticas que ajudem a população local a assumir responsabilidades com o 
próprio país, com as próprias comunidades, e por fim, com a própria vida.

Gostaria de concluir reafirmando o compromisso da Santa Sé a coop-
erar com a FAO, apoiando o esforço internacional em relação à eliminação 
da fome no mundo e garantindo um futuro melhor para o nosso planeta 
e para a humanidade inteira. Que Deus abençoe os vossos trabalhos, os 
vossos compromissos a favor de um progresso autêntico da nossa grande 
família humana. Obrigado.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190518_banchi-alimentari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190518_banchi-alimentari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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