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HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Missa na solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deis,              

53º Dia Mundial da Paz
Basílica Vaticana, terça-feira, 1° de janeiro de 2019

«Todos os que ouviram se maravilhavam 
com o que lhes diziam os pastores» (Lc 2, 18). 
Maravilhar-nos: a isto somos chamados hoje, na 
conclusão da Oitava de Natal, com o olhar ainda 
fixo no Menino que nasceu para nós, pobre de 
tudo e rico de amor. Maravilha: é a atitude que 
devemos ter no começo do ano, porque a vida é 
um dom que nos possibilita começar sempre de 
novo, mesmo da condição mais baixa.

Mas hoje é também o dia para nos maravilharmos diante da Mãe de Deus: 
Deus é um bebé nos braços duma mulher, que alimenta o seu Criador. A imagem 
que temos à nossa frente mostra a Mãe e o Menino tão unidos que parecem um 
só. Tal é o mistério de hoje, que suscita uma maravilha infinita: Deus ligou-Se à 
humanidade para sempre. Deus e o homem sempre juntos: eis a boa notícia no 
início do ano. Deus não é um senhor distante que habita solitário nos céus, mas 
o Amor encarnado, nascido como nós duma mãe para ser irmão de cada um, 
para estar próximo: o Deus da proximidade. Está nos joelhos de sua mãe, que é 
também nossa mãe, e de lá derrama uma nova ternura sobre a humanidade. E nós 
compreendemos melhor o amor divino, que é paterno e materno, como o duma 
mãe que não cessa de crer nos filhos e nunca os abandona. O Deus-connosco 
ama-nos independentemente dos nossos erros, dos nossos pecados, do modo 
como fazemos caminhar o mundo. Deus crê na humanidade, da qual sobressai, 
primeira e incomparável, a sua Mãe.

No início do ano, pedimos-Lhe a graça de nos maravilharmos perante o 
Deus das surpresas. Renovamos a maravilha das origens, quando nasceu em 
nós a fé. A Mãe de Deus ajuda-nos: a Mãe que gerou o Senhor, gera-nos para 
o Senhor. É mãe e gera sempre de novo, nos filhos, a maravilha da fé, porque a 
fé é um encontro, não é uma religião. A vida, sem nos maravilharmos, torna-se 
cinzenta, rotineira; e de igual modo a fé. Também a Igreja precisa de renovar a 
sua maravilha por ser casa do Deus vivo, Esposa do Senhor, Mãe que gera filhos; 
caso contrário, corre o risco de assemelhar-se a um lindo museu do passado. A 
«Igreja museu». Mas, Nossa Senhora introduz na Igreja a atmosfera de casa, 
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duma casa habitada pelo Deus da novidade. Acolhamos maravilhados o mistério 
da Mãe de Deus, como os habitantes de Éfeso no tempo do Concílio lá realizado! 
Como eles, aclamemo-La «Santa Mãe de Deus»! Deixemo-nos olhar, deixemo-
nos abraçar, deixemo-nos tomar pela mão… por Ela.

Deixemo-nos olhar. Acontece sobretudo nos momentos de necessidade, 
quando nos encontramos enredados nos nós mais intricados da vida, que 
justamente olhemos para Nossa Senhora, para a Mãe. Mas é lindo, antes de mais 
nada, deixar-se olhar por Nossa Senhora. Quando nos olha, Ela não vê pecadores, 
mas filhos. Diz-se que os olhos são o espelho da alma; os olhos da Cheia de 
Graça espelham a beleza de Deus, refletem sobre nós o paraíso. Jesus disse que 
os olhos são «a lâmpada do corpo» (Mt 6, 22): os olhos de Nossa Senhora sabem 
iluminar toda a escuridão, reacendem por todo o lado a esperança. O seu olhar, 
voltado para nós, diz: «Queridos filhos, coragem! Estou aqui Eu, a vossa mãe».

Este olhar materno, que infunde confiança, ajuda a crescer na fé. A fé é 
um vínculo com Deus que envolve a pessoa inteira, mas, para ser guardado, 
precisa da Mãe de Deus. O seu olhar materno ajuda a vermo-nos como filhos 
amados no povo crente de Deus e a amarmo-nos entre nós, independentemente 
dos limites e opções de cada um. Nossa Senhora enraíza-nos na Igreja, onde a 
unidade conta mais que a diversidade, e exorta-nos a cuidarmos uns dos outros. 
O olhar de Maria lembra que, para a fé, é essencial a ternura, que impede a 
apatia. Ternura: a Igreja da ternura. Ternura, palavra que hoje muitos querem 
cancelar do dicionário. Quando há lugar na fé para a Mãe de Deus, nunca se 
perde o centro: o Senhor. Com efeito, Maria nunca aponta para Si mesma, mas 
para Jesus e os irmãos, porque Maria é mãe.

Olhar da Mãe, olhar das mães. Um mundo que olha para o futuro, privado 
de olhar materno, é míope. Aumentará talvez os lucros, mas jamais será capaz de 
ver, nos homens, filhos. Haverá ganhos, mas não serão para todos. Habitaremos na 
mesma casa, mas não como irmãos. A família humana fundamenta-se nas mães. 
Um mundo, onde a ternura materna acaba desclassificada a mero sentimento, 
poderá ser rico de coisas, mas não rico de amanhã. Mãe de Deus, ensinai-nos o 
vosso olhar sobre a vida e volvei o vosso olhar para nós, para as nossas misérias. 
Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei.

Deixemo-nos abraçar. Depois do olhar, entra em cena o coração, no qual 
Maria – diz o Evangelho de hoje – «conservava todas estas coisas, ponderando-
as» (Lc 2, 19). Por outras palavras, Nossa Senhora tomava tudo a peito, abraçava 
tudo, eventos favoráveis e contrários. E tudo ponderava, isto é, levava a Deus. 
Eis o seu segredo. Da mesma forma, tem a peito a vida de cada um de nós: deseja 
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria – 1º.01.2020

- Maria, Mãe de Jesus, nosso  Salvador e nosso Paz
- 53º Dia Mundial da Paz – 
  Cor litúrgica: BRANCO             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que hoje e ao longo deste ano novo, o amor infinito 

do Pai, manifestado em seu Filho Jesus Cristo, nossa paz, que nasceu da Virgem 
Maria, por obra do Espírito Santo, esteja convosco. 

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

A vida na liturgia
D. ou Anim. Contemplando o Menino Deus no presépio, iniciamos o novo ciclo 

anual contando com a proteção de Maria, sua Mãe, com votos mútuos de ótimas 
realizações e muita paz, dom Deus e fruto de relações de justiça e de perdão. Que 
neste ano todo, sirvamos a Deus como Maria, a Mãe da Divina Criança de Belém.

D. (... gratidão a Deus pelo ano que passou, pedido de sua graça para realizar os 
projetos para o novo ano /  Dia Mundial da Paz / ...)

Ato penitencial
D. Peçamos que Deus purifique nosso coração, perdoando-nos de todo pecado 

e ajudando-nos a realizar nossas aspirações de harmonia familiar, comunhão 
fraterna em todos os ambientes e paz entre todas as pessoas em todos os dias deste 
novo ano.  

L. Senhor, Filho de Deus, rei da paz, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes 
nosso irmão para reunir-nos no amor, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, luz nas trevas, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza e restabeleceis 

a comunhão fraterna, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, imagem do ser humano renovado, que nos trazeis a verdadeira paz e 

fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
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D. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. Nº 432) 1. Glória a Deus e paz na terra! Hinos cantemos ....
D. OREMOS. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à 

humanidade a salvação eterna, concedei-nos contar sempre com a sua 
intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, oitava de Natal, Lecionário Paulinas-

Paulus, p. 89-91)
Anim. Na alegria do Natal, com a bênção divina, iniciamos um novo ano, indo a 

Jesus, nossa Paz, nascido de Maria, no compromisso de guardar no coração o que 
Ele nos ensina, a exemplo dela.

1ª Leitura: Nm 6,22-27

Salmo: Sl 66 (67)
S. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
A. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,* e sua face resplandeça sobre nós! 

- Que na terra se conheça o seu caminho * e a sua salvação por entre os povos.
2. - Exulte de alegria a terra inteira,* pois julgais o universo com justiça; - os povos 

governais com retidão,* e guiais, em toda a terra, as nações.
3. - Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,* que todas as nações vos glorifiquem! 

- Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,* e o respeitem os confins de toda a 
terra!

2ª Leitura: Gl 4,4-7

Evangelho: Lc 2,16-21
A. Aleluia...
L. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas; nestes tempos 

derradeiros, nos falou pelo seu Filho. 
A. Aleluia...



- 7 -

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
É com alegria que saúdo a vocês todos, desejando um abençoado Ano Novo. Um 

novo ano, um novo tempo, uma nova esperança. Quais os propósitos que tenho para este 
novo ano que se inicia? 

A Igreja consagra o primeiro dia do ano a Santa Maria Mãe de Deus, Mãe da 
Misericórdia e Rainha da Paz. Por ela nos foi concedida a maior bênção e a fonte de 
todas as bênçãos, Jesus Cristo, luz e salvação para todos. A vida não seria vida se não 
existisse a mãe. Maria foi a escolhida de Deus para dar à luz ao seu Filho. Sua missão 
na história da salvação é dar Jesus ao mundo, em benefício de toda a humanidade. 
Solenidade de Maria, Mãe de Deus nos lembra que, em Jesus, não podemos separar 
a humanidade da divindade. Em sua pessoa, é Deus mesmo que age e vive em forma 
humana. Maria é discípula missionária, continuadora da missão de seu Filho Jesus. 

O primeiro dia do novo ano de 2020 é dedicado à paz. Sem paz é impossível viver 
com dignidade. Porém, a paz, além de ser um dom de Deus, é uma construção diária que 
depende muito de nós. 

O Papa Francisco nos fala da “paz artesanal”, ou seja, aquela paz construída, feita 
em cada gesto, em cada olhar, em cada dia de nossa vida. Temos o desafio de sermos 
construtores da paz em nossas famílias, em nosso local de trabalho, de estudo, em nossa 
comunidade. Vemos a proliferação da violência que gera sofrimento e dor. Muitas vezes 
rezamos pela paz no mundo e em nossa casa e em nossa comunidade fala mais alto a 
guerra, o conflito que divide. 

O menino que os pastores encontraram é chamado de o “Príncipe da Paz” porque 
veio restabelecer a paz entre nós, com Deus e com as criaturas. A paz só acontecerá 
quando formos capazes de nos reconciliar, nos acolher, nos perdoar, jogar fora mágoas 
e ressentimentos.

A primeira leitura de hoje é uma fórmula de bênção: “O Senhor te abençoe e te 
guarde,.. volte para ti o seu rosto e te dê a paz!” A benção é a comunicação da presença 
de Deus. Também nós somos chamados a sermos portadores de bênçãos: na família, 
na comunidade, no trabalho. Invoquemos com confiança a benção do Senhor, o Deus 
de bondade, sobre todos os povos e nações, neste dia Mundial da Paz. Que ele guarde, 
ilumine, mostre a sua face misericordiosa e dê a paz a todos. Com Jesus, o Filho de 
Maria, a maior benção da salvação para toda a humanidade, nos comprometemos a 
trabalhar alegremente na construção da paz.

Quem é abençoado recebe a paz. Quem abençoa comunica a paz. Que nosso 
abraço e saudação de Feliz Ano Novo seja portador da bênção de Deus. Que Maria, que 
nos deu Jesus,  nos ensine a seguir os passos de seu Filho durante este novo ano. Feliz 
Ano Novo.

       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 ....

Oração dos fiéis
D. Colocando em Deus nossa confiança no início deste ano, apresentemos-lhe 

nossas preces por intercessão de Maria, Mãe do Salvador.
A. (Nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
1. Para que as relações entre as pessoas, especialmente nas redes sociais, sejam 

sempre de harmonia, sem ofensas e provocações, nós vos pedimos:
2. Para que o mundo supere todas as formas de violência e todos cultivem a 

reconciliação e o perdão, nós vos pedimos:
3. Para que todos os atingidos por agressões físicas e morais sejam curados de suas 

feridas, tenham vosso consolo e afastem qualquer desejo de vingança, nós vos 
pedimos:

4. Para que o mundo vença a indiferença e a exclusão social, com gestos de 
solidariedade, especialmente com os migrantes, nós vos pedimos: 

5. Para que todas as famílias acolham o dom da vida como bênção divina e cultivem 
ambiente harmonioso e favorável à iniciação à vida cristã, nós vos pedimos: 

D. Neste início de novo ano, no Dia Mundial da Paz, rezemos parte da prece do Papa 
Francisco num encontro de oração - Infundi em nós, Senhor, a coragem de realizar 
gestos concretos para construir a paz.

A. Dai-nos olhar com benevolência todos os irmãos e as irmãs que encontrarmos 
no caminho.

D. Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos irmãos e irmãs que nos pedem para 
transformar as armas em instrumentos de paz, os medos em confiança e as tensões 
em perdão.

A. Conservai em nós a chama da esperança para criarmos, com perseverança, 
opções de diálogo e de reconciliação, para que vença finalmente a paz. Do 
coração de todos ser humano sejam banidas as palavras: divisão, ódio, 
violência, guerra!

D. Senhor, desarmai nossa língua e nossas mãos.
T. Renovai nossos corações e nossas mentes. As palavras ‘irmão’ e ‘irmã’ 

expressem verdadeiramente o encontro fraternal, e o estilo de nossa vida 
revele que ‘somos da Paz’, ‘da vossa Paz’! Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Agradecidos a Deus, apresentemos-lhe o que nos ajudou a realizar no último 

ano; certos de sua providência, confiemos-lhe nossos projetos para o ano novo.
A. (Nº 509) 1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente ...
D. Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, 
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na festa da Mãe de Deus, que, alegrando-se com as primícias da vossa graça, 
possam alcançar a sua plenitude. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
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. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos 

porque nos destes vosso Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito 
Santo, para ser o nosso Salvador. 

A. (cantando ou rezando – Ref. Canto Litúrgico 2010, nº. 14, sem repetir) Suba a 
vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso labor, 
somos povo caminheiro!

D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 
misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade de 
vossa serva, a Virgem Maria, a enriquecestes com a maternidade divina.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 
mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nossos bispos, nosso(s) padre(s) -----------, 
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 
como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de 
fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 
nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores 
de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles 
vivam para sempre na vossa glória.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

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.



- 10 -

Rito da Comunhão Eucarística
D. Na alegria de iniciarmos um novo ano, digamos juntos a oração que Cristo, 

Filho da Virgem Maria, nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no 
Sacrário e coloca no altar...)

D. O Filho da Virgem Maria quis tornar-se para nós o Pão da Vida. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Os pastores contemplaram Cristo recém-nascido em Belém, apresentado por 

Maria. Nós podemos recebê-lo como sustento de nossa vida na comunhão do altar.
A. (Cantos a Maria/19) 1. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, ...
D. OREMOS. Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, recebemos a comunhão 

eucarsística; concedei que ela nos conduza à vida eterna, a nós que proclamamos 
a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. 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.... 
início do novo ano / paz no mundo e nas famílias,  /  necessidades da Diocese, na 
espera do novo bispo / pessoas em férias e/ou em visita a familiares...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Todos desejamos a paz. Ela se constrói na capacidade de diálogo, de tolerância 

e perdão diante de uma ofensa ou mesmo diante de qualquer agressão.
A. (Nº 330) Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz!/ A paz que só o amor é que nos 

traz!/ A paz que só o amor é que nos traz!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus da vida, fonte e origem de toda bênção, vos conceda a sua graça, derrame 

sobre vós as suas bênçãos e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. 
A. Amém. 
D. Que ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes na 

caridade. 
A. Amém. 
D. Que ele disponha em sua paz vossos atos e vossos dias, atenda sempre as vossas 

preces e vos conduza à vida eterna.
A. Amém. 
D. Abençoe-vos Deus Uno e Trino...
A. Amém. 
D. Glorificai o Senhor com vossa vida todos os dias deste novo ano; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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Da mensagem do Papa Francisco à cidade de Roma                                               
e ao mundo no Natal de 2018

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.
Fraternidade entre pessoas de todas as nações e culturas.
Fraternidade entre pessoas de ideias diferentes, mas capazes de se respeitar e 

ouvir umas às outras.
Penso de modo particular nos nossos irmãos e irmãs que celebram a 

Natividade do Senhor em contextos difíceis, para não dizer hostis, especialmente 
onde a comunidade cristã é uma minoria, por vezes frágil ou desconsiderada. Que o 
Senhor lhes conceda, a eles e a todas as minorias, viver em paz e ver reconhecidos 
os seus direitos, sobretudo a liberdade religiosa.

O Menino pequenino e com frio, que hoje contemplamos na manjedoura, 
proteja todas as crianças da terra e todas as pessoas frágeis, indefesas e descartadas. 
Possamos todos nós receber paz e conforto do nascimento do Salvador e, sentindo-
nos amados pelo único Pai celeste, reencontrarmo-nos e vivermos como irmãos!

No site da Diocese de Erexim, você encontra notícias diárias, informativo 
diocesano semanal, jornal Comunicação Diocesana, textos, fotos...:

http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251. Colabore com sua 
Paróquia e com o Santuário de Fátima.
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Epifania do Senhor – 05.01.2020

- Jesus Cristo, luz a iluminar todos os povos
   Cor litúrgica: BRANCA            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
(Sugere-se, após o Evang., anúncio das solenidades móveis do ano, cfe 

Diretório da Lit. e da Org. da Igreja no Brasil, p. 37, abreviado)

 1. RITOS INICIAIS
A. (nº 428) 1.  Bem no meio da história dos ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor de Deus Pai, que nos envia seu Filho, Luz dos 

Povos, e a comunhão do Espírito Santo que nos congrega 
nele, estejam convosco. 

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

A vida na liturgia
D. ou Anim. Seguindo a estrela, os sábios do Oriente, como celebramos nesta 

solenidade da Epifania, chegaram a Cristo. Seguindo a luz da fé, viemos para 
celebrar a manifestação do Salvador a todos os povos. Encontrando-o, como eles, 
possamos percorrer sempre um caminho renovado de fidelidade a Ele. 

D. (... os muitos sinais que nos conduzem a Cristo / de terça-feira a domingo, reunião 
da Coordenação Ampliada Nacional da Pastoral da Juventude, no Seminário de 
Fátima / pessoas em férias ou em cursos próprios da época ...).

Ato penitencial
D. Os sábios do Oriente se prostraram em adoração diante da frágil criança de 

Belém, identificando nela o Filho de Deus. Com humildade, reconheçamos nossas 
faltas e confiemos na misericórdia que aquela divina criança nos traz. 

L. Senhor, que guiais a todos por vossa luz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que concedeis a alegria do encontro a quem Vos busca de coração sincero, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que fazeis voltar por outro caminho a quem Vos encontra, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém. 
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Hino de louvor
S. (nº 88) Glória a Deus nas alturas! .....
D. OREMOS. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as 

pela estrela, concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela 
fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Epifania do Senhor, domingo entre 02 e 08/01, Lecionário Paulinas-Paulus, 97-99)
Anim.: Atentos aos sinais de Deus, como os sábios do Oriente, vivemos a alegria 

do encontro com Cristo, Luz do mundo, a quem oferecemos nossos dons, como 
eles o fizeram.

1ª Leitura: Is 60,1-6

Salmo: Sl 71(72)
S. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,* vossa justiça ao descendente da 

realeza! - Com justiça ele governe o vosso povo,* com equidade ele julgue os 
vossos pobres.

2. - Nos seus dias a justiça florirá * e grande paz, até que a lua perca o brilho! - De 
mar a mar estenderá o seu domínio,* e desde o rio até os confins de toda a terra!

3. - Os reis de Társis e das ilhas hão de vir * e oferecer-lhe seus presentes e seus 
dons; - e também os reis de Seba e de Sabá * hão de trazer-lhe oferendas e tributos. 
- Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,* e todas as nações hão de servi-lo.

4. - Libertará o indigente que suplica,* e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. - Terá 
pena do indigente e do infeliz,* e a vida dos humildes salvará.

2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: Se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o 

seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. 
Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas 
acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas: 
os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, 
são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. - 
Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
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Evangelho: Mt 2,1-12 
A. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
L. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor.
A. Aleluia...
Anúncio da solenidades móveis em 2020
Anim.: Segundo uma antiga tradição da Igreja, hoje se faz o anúncio do dia da 

Páscoa e das outras solenidades litúrgicas deste ano.
D. (Em tom solene). Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou e sempre 

há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos 
e nas variações do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro 
de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, 
que culminará no Domingo da Páscoa, este ano no dia 12 de abril. Em cada 
Domingo, páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento, 
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa derivam todos os 
dias santos: as cinzas, início da quaresma, no dia 26 de fevereiro; a Ascensão do 
Senhor, no dia 24 de maio; a festa de Pentecostes, no dia 31 de maio; o primeiro 
Domingo do Advento, no dia 29 de novembro. Também as festas da Santa Mãe 
de Deus, dos apóstolos, dos santos e santas e na comemoração dos fiéis defuntos, 
a Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, 
que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos 
dos séculos. Amém. 

A. /:Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,/ ontem, hoje e sempre, aleluia!:/

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _________________
Vivendo as alegrias deste novo ano, celebramos hoje a Epifania do Senhor.  

A palavra epifania significa manifestação. Manifestação de quem? De Jesus! Para 
quem Jesus se manifesta? Para toda a humanidade. Por isso epifania é a manifestação 
de Jesus Cristo, luz e salvação de Deus, a todos os povos e nações. Os magos do 
Evangelho representam toda a humanidade, todos os povos da terra, que caminham 
ao encontro do grande desejo de seu coração: o próprio Deus. Essa procura é, muitas 
vezes, difícil, cheia de incertezas. Mas os magos, por sua vez, souberam ler os sinais 
dos tempos, simbolizados pela estrela vista no Oriente. Sua fé brotou da vida, dos 
fatos, da contemplação da natureza. Todos estes são caminhos dos quais Deus se 
serve para conduzir seus filhos à luz. Em Jesus, a luz da salvação se projeta sobre 
todos os povos. Deus, em sua imensa bondade, é acessível a todos. 

Ninguém fica indiferente diante de Jesus. Quem se deixa iluminar pela 
sabedoria de Deus, acolhe e reconhece Jesus como o Messias prometido, o portador 
da salvação a toda a humanidade. A ambição, o poder, como os de Herodes, leva a 
rejeitar a presença do Salvador desde o seu nascimento.
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A festa da Epifania faz a gente se sentir peregrino na fé, junto com toda a 
humanidade, que enfrenta as dificuldades da vida e o cansaço do caminho. Não 
basta saber que Jesus existe. É preciso procurá-lo, segui-lo e pôr em prática os seus 
ensinamentos. O encontro com o Menino mudou o rumo dos magos, eles voltam por 
outro caminho. Mudar de direção é sinal de conversão. O encontro com o recém-
nascido provoca nas pessoas mudança de direção e de atitudes. A história dos magos 
é a nossa história na busca de Deus.

Em nossos dias, como no tempo de Jesus, diante da estrela de Belém, as 
pessoas tomam posições diversas. Há os que, como os magos, se ajoelham, isto é, 
reconhecem em Jesus a luz do mundo; há outros que ficam indiferentes e por fim há 
outros que procuram apagar esta luz, como o caso de Herodes.

A salvação trazida por Jesus é um caminho a ser percorrido. A chegada do 
Messias ao mundo não nos dispensa de procurá-lo. Os magos hoje nos dão também 
essa grande lição. Sua longa viagem é símbolo da estrada que cada um de nós deve 
percorrer para encontrar a salvação.

 O texto do Evangelho nos relata que os Reis Magos ofereceram presentes ao 
Menino Jesus. Também nós somos convidados a oferecer o que temos de melhor: 
nosso tempo, nossos dons, nosso coração. Que Jesus continue sendo a nossa Grande 
Luz. Ele diz: ”Eu sou a luz do mundo” mas também nos diz: “Vós sois a luz do 
mundo”. Que possamos propagar e irradiar luz em nossa vida.  

Que a luz de Cristo nunca se apague em vossas vidas. Grande abraço!
   Pe. Cleocir Bonetti

                                                      Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. A Deus que, em seu Filho Jesus Cristo ilumina todos os povos, apresentemos 

nossas preces comunitárias, inspirados pelo Espírito Santo.
A. Ouvi-nos e dai-nos vossa luz, ó Senhor.
1. Para que a Igreja percorra sempre os caminhos do mundo para anunciar a todos 

os povos a luz de Cristo, nós vos pedimos:
2. Para que as pessoas dedicadas ao conhecimento científico, filosófico e teológico 

percebam os sinais da vossa presença na natureza e nos acontecimentos da vida, 
nós vos pedimos:

3. Por todos os que se sentem sem rumo na vida, para que tenham quem os ajude a 
retomar o caminho acertado, nós vos pedimos:

4. Para mantermos sempre viva a luz da fé recebida em nosso batismo, nós vos 
pedimos: 

5. Para que as celebrações litúrgicas, momento privilegiado do encontro convosco, 
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revigorem sempre nossas famílias e nossa comunidade, nós vos pedimos:
6. ...
D. No primeiro domingo do ano, com toda a Diocese, peçamos as vocações 

necessárias para a Igreja realizar sua missão de anunciar a todos a paz de Cristo, 
cujo nascimento celebramos: 

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

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com a generosidade e a humildade dos sábios do Oriente, ofereçamos nossos 

dons a Deus no Altar de nossa celebração.  
A. (Nº 206) 1. Um novo dia.....
D. Ó Deus, olhai com bondade os dons desta vossa comunidade e confirmai-a 

no vosso amor para que perceba sempre a vossa presença em cada momento 
da vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
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. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 

louvor porque, no mistério do Natal, revelais vosso Filho como luz para todos os 
povos, representados nos sábios que, entendendo os vossos sinais a Ele se dirigem 
para filial adoração.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor (Ref. do número 350)
D. 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 
humanidade, com o Papa Francisco, com nossos 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 damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos destes 

vosso Filho como nosso Salvador e por seu esposo, São José; nós vos bendizemos 
pelos santos e santas, por São (Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a, que nele 
serviram com fidelidade e se tornaram nossos modelos e intercessores.
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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 verdade, 

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, 

participantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na 
assembleia 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. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o 

de Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a 
ministro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)

D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo!

Anim.: No presépio de Belém, os magos puderam adorar o Menino Deus. Nós, na 
comunhão do Altar, podemos recebê-lo como sustento de nossa vida.

A. (Nº 430) Ref. No presépio pequenino, Deus ......
D. OREMOS. Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz celeste, 

para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos 
destes participar. 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.... 
necessidades da Diocese, na espera do novo bispo / início do novo ano / paz no 
mundo e nas famílias,  /  pessoas em cursos de férias...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. A exemplo dos sábios do Oriente, a cada celebração litúrgica, que nos 

proporciona especial encontro com Cristo, devemos retornar por um caminho 
renovado de compromisso com Ele. 

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
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D. Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre vós as suas 
bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade.

A. Amém.
D. Porque seguis confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz 

entre as trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos.
A. Amém.
D. Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, Luz da luz, que 

os magos procuravam guiados pela estrela e, com grande alegria, o encontraram.
A. Amém.
D. Abençoe-vos Deus Criador e Providente...
A. Amém.
D. Testemunhai a todos a alegria do encontro com Cristo; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe.
A. Graças a Deus.

Leituras da semana:
Dia 06, 2ªf:  1Jo 3,22-4,6; Sl 2,7-8.10-11(R/.8a); Mt 4,12-17.23-25; Dia 07, 3ªf, 

S. Raimundo de Penyafort: 1Jo 4,7-10; Sl 71(72); Mc 6,34-44; Dia 08, 4ªf: 1Jo 
4,11-18; Sl 71(72); Mc 6,45-52; Dia 09, 5ªf: 1Jo 4,19-5,4; Sl 71(72); Lc 4,14-22a; 
Dia 10, 6ªf: 1Jo 5,5-13; Sl 147(147B); Lc 5,12-16; Dia 11, sáb.: 1Jo 5,14-21; Sl 
149,1-2.3-4.5 e 6a e 9b(R/.4a); Jo 3,22-30; dia 12, dom., Batismo do Senhor: Is 
42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-38; Mt 3,13-17.

Coletas anuais supraparoquiais em 2020:
Campanha da Fraternidade: 05/4; Terra Santa: 10/4; Projetos Missionários 

Sul 3-Moçambique e Amazônia: 31/5; Óbolo de São Pedro: 28/6; Missões: 18/10; 
Campanha da Evangelização: 13/12.

Papa Francisco na Epifania de 2019:
Hoje, somos convidados a imitar os Magos. Eles não discutem…, caminham; 

não ficam a ver, mas entram na casa de Jesus; não se colocam no centro, mas 
prostram-se aos pés d’Ele, que é o centro. ... Os Magos vão ter com o Senhor, não 
para receber, mas para dar: ouro, incenso e mirra. O ouro, considerado o elemento 
mais precioso, lembra-nos que, a Deus, deve ser dado o primeiro lugar. Deve ser 
adorado. ... o incenso, que simboliza o relacionamento com o Senhor, a oração, que 
se eleva para Deus como perfume (cf. Sal 141, 2). Ora, como o incenso para exalar 
o seu perfume se deve queimar, assim também para a oração é preciso «queimar» 
um pouco de tempo, gastá-lo para o Senhor. ... a mirra, unguento que seria utilizado 
ao envolver amorosamente o corpo de Jesus descido da cruz (cf. Jo 19, 39). Agrada 
ao Senhor que cuidemos dos corpos provados pelo sofrimento, de quem só pode 
receber não tendo nada de material para retribuir. É preciosa aos olhos de Deus 
a misericórdia com quem não tem para restituir, a gratuidade. ... não percamos a 
ocasião para dar um lindo presente ao nosso Rei, que veio para todos, na pobreza 
luminosa de Belém. Se o fizermos, resplandecerá sobre nós a sua luz.
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Celebração da Palavra de Deus
Festa do Batismo do Senhor /Ano A – 12.01.2020

- No Batismo de Jesus, o Pai O revela seu Filho amado e sobre Ele pousa o 
Espírito para a Missão
  Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

(Prever renovação da fé com rito da aspersão após Mensagem da 
Palavra de Deus...)

1. RITOS INICIAIS
A. (nº 483) Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, ....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O amor e a misericórdia de Deus Pai que envia seu Filho 

com a força do Espírito Santo para tirar o pecado do mundo e nos acolhe como 
filhos no Santo Batismo, estejam convosco.

A. Bendito seja...

A vida na liturgia
D. ou Anim. Na criança de Belém, pastores e reis reconheceram o Filho de Deus. 

Ao iniciar sua vida pública, no batismo do Jordão por João Batista, que hoje 
celebramos, Deus Pai o confirma como seu Filho amado, revestido pela força do 
Espírito. 

 (...tempo de férias, oportunidade de cursos, encontro maior com a família, com 
Deus e com a natureza / celebração do jubileu de prata presbiteral do Pe. Clair 
Favreto, às 09h do próximo sábado na comunidade São Bonifácio, Coxilha Seca, 
Paróquia de Campinas do Sul / outras realidades...).

Ato penitencial
D. Na celebração do batismo de Jesus, contemplamos um dos aspectos de seu 

mistério. Ele é o filho amado do Pai. Em nosso batismo, também fomos acolhidos 
pelo Pai como seus filhos amados em Cristo. Peçamos-lhe perdão se nem sempre 
vivemos nesta nova condição.

A. (nº 74) 1. Confesso a Deus Pai, todo-poderoso....
D. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.

Hino de louvor
D. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 

Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 
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nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais 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. Amém.

D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, sendo o Cristo batizado no 
Jordão, e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente 
vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do 
Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Batismo do Senhor, Ano A, Lecionário Paulinas-Paulus, p. 100-102)
Anim.: Com a força do Espírito, recebida em seu Batismo por João Batista, Jesus de 

Nazaré, o servo de Deus, passou a vida fazendo o bem. Em nosso Batismo, assumimos 
o compromisso da fé na comunidade cristã para vivermos uma vida nova.

1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7

Salmo: Sl 28(29)
S. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
A. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
S. 1. - Filhos de Deus, tributai ao Senhor,* tributai-lhe a glória e o poder! - Dai-lhe 

a glória devida ao seu nome;* adorai-o com o santo ornamento!
2. - Eis a voz do Senhor sobre as águas,* sua voz sobre as águas imensas! - Eis a voz 

do Senhor com poder! * Eis a voz do Senhor majestosa.
3. - Sua voz no trovão reboando! * No seu templo os fiéis bradam: “Glória!” - É o 

Senhor que domina os dilúvios,* o Senhor reinará para sempre!

2ª Leitura: At 10,34-38

Evangelho: Mt 3,13-17
A. Aleluia...
L. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado; 

escutai-o, todos vós!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________
A liturgia de hoje nos recorda o dia em que Jesus foi batizado nas águas do Rio 

Jordão, por João Batista. Ao celebrarmos o batismo de Jesus, somos especialmente 
convidados a renovar o nosso Batismo,  a nos comprometermos mais com os valores 
do Evangelho.  Com o batismo, Jesus começa a sua missão de anunciar o Reino de 
Deus. Com isso Jesus nos ensina que com o batismo também nós começamos um 
jeito novo de viver, mais comprometidos com Deus e com a Comunidade.

No batismo recebemos uma missão a cumprir, começamos a fazer parte da 
Igreja. Ser batizado nos coloca dentro da missão que Jesus abraçou e cumpriu. Pelo 
batismo somos chamados a vivenciar a fé, e, pela fé, fazer parte do Povo de Deus. 
Por um lado, o batismo nos faz filhos de Deus. Por outro lado, nos faz membros da 
comunidade cristã. Assumir o compromisso do batismo, na forma de testemunho, é 
a missão de todos os cristãos. 

Ouvíamos no Evangelho, que quando Jesus recebe o batismo, o céu se abriu e o 
Espírito  Santo desceu sobre Jesus. E do céu veio uma voz: “ Este é meu Filho amado”. 
Jesus está aberto à vontade do Pai desde o início de sua missão. O Pai se manifesta 
abrindo o céu, enviando o Espírito e declarando o amor ao seu Filho. Isso mostra 
a sintonia de sua missão com a vontade do Pai. O Filho amado do Pai recebe uma 
grande missão. A missão de levar a humanidade inteira a encontrar o caminho do Pai. 
Maior ainda é a esperança naquele que mantém os céus abertos e nos chama de filhos.

Batismo significa mergulho. É preciso mergulhar na vida de Deus, ser sinal de 
vida e esperança, de modo especial aos sofredores. Ser batizado é ser missionário, 
assim como nos diz o último capítulo do Evangelho de Mateus: “Façam que todas as 
nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo” e nos dá ao mesmo tempo a garantia que não estamos sozinhos nesta missão: 
“Eis que estou com vocês até o fim dos tempos”. 

Pelo batismo, o nosso ser reveste-se de nova dignidade. A dignidade humana 
faz parte da comunhão da criatura com Deus e com os irmãos. O batismo é expressão 
de amor entre o Criador e a criatura. A criatura torna-se uma imagem real do Criador 
no estilo de vida e nas atitudes. A criatura torna-se para o mundo o rosto esperançoso 
de Deus.

Assumir o compromisso do batismo na forma de testemunho é uma missão 
urgente de todos os cristãos. E apontar caminhos de esperança, que dão sentido à 
vida dos irmãos e irmãs se constituem, talvez, na maior contribuição que todos nós 
batizados podemos dar. Precisamos transformar nossas palavras e boas intenções 
em gestos concretos de vida e esperança.

Que a partir do nosso batismo sejamos verdadeiros discípulos missionários 
de Jesus.

Pe. Cleocir Bonetti
 Coordenador da Cúria Diocesana
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Profissão da fé com renovação das promessas batismais
D. Na festa do batismo de Jesus, recordamos nosso próprio batismo. Confirmemos 

nossos compromissos de vida cristã. As perguntas são para todos, mas a resposta 
é de cada um, por isso, em primeira pessoa.

D. - Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam à escravidão do 
pecado e a toda opressão?

A. Renuncio
- Para viver num mundo de paz e fraternidade, vocês renunciam ao egoísmo e à 

injustiça?
A. Renuncio
- Para seguir o caminho de Jesus Cristo, vocês renunciam às ilusões do mundo e às 

tentações do espírito maligno?
A. Renuncio
- Vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, nos fez à sua imagem e 

semelhança e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos na paz?
A. Creio
- Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder 

do Espirito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu sua vida por 
nós, ressuscitou e está junto do Pai?

A. Creio
- Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na comunhão da Igreja, nos comunica 

o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição e a vida eterna?
A. Creio
D. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de 

nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor.
A. Amém.

D. OREMOS! Nós vos bendizemos, ó Deus, pela água, criatura vossa, fonte de 
vida natural, na qual, pela força do Espírito Santo, nos fizestes renascer para 
a vida nova em vosso Filho Jesus Cristo, vencedor da morte e do pecado. 
Aben+çoai esta água a ser aspergida sobre nós e por ela confirmai nossa fé 
e fortalecei-nos no amor filial convosco e fraterno entre nós. PNSrJC.

(Alguém passa água para as jarras necessárias para a aspersão da assembleia)
A. (Nº. 377) Ref.: Sim, eu quero que a luz de Deus que, ....

Oração dos fiéis
D. Em nossas preces, peçamos a Deus a graça de vivermos sempre os compromissos 

da fé, fazendo o bem a todos, a exemplo de Cristo, Servo fiel do Pai.
A. Ouvi, Senhor, a nossa prece.
1. Para que os agentes da pastoral do batismo ajudem pais, padrinhos e toda a 

comunidade a viverem sempre mais o novo nascimento em Cristo, rezemos ao 
Senhor.
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2. Para que, como batizados, proclamemos a todos a alegria da vida nova em Cristo, 
rezemos ao Senhor.

3. Para que a família nos ajude a esclarecermos sempre mais a fé batismal com a 
Palavra divina e alimentá-la com a Missa e a confissão, rezemos ao Senhor.

4. Pela perseverança dos batizados perseguidos por causa da fé em muitos lugares 
do mundo, rezemos ao Senhor. 

5. Para que, à luz da fé e por causa dela, possamos oferecer consolo e apoio aos 
desanimados, aos dependentes químicos, aos presos, aos doentes e a quem precisar, 
rezemos ao Senhor.

6. Para que o Pe. Clair Favreto, Reitor do Seminário Maior São José, em Passo 
Fundo, seja revigorado em seu ministério pela celebração de seu jubileu de prata 
de ordenação presbiteral, rezemos ao Senhor.

7. ...
D. Ó Deus, que pela força do Espírito Santo, fazeis renascer os que acolhem 

vosso amor, abri nosso coração ao mistério de Cristo, vosso Filho amado, para 
crescermos na comunhão fraterna e tornar-nos profetas vigorosos do vosso Reino. 
Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Na condição de filhos amados do Pai, em Cristo, a partir do batismo, com 

alegria e gratidão, apresentemos-lhe nossos dons. 
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus....
D. Recebei, ó Pai, a doação que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso 

Filho, para que caminhemos sempre na luz de vossa Palavra. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza 

e majestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada 
momento de nossa vida.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos 

recomendamos a Igreja presente no mundo inteiro. Que ela cresça sempre mais no 
vosso amor e realize a missão que lhe destes de continuar a obra de vosso Filho 
Jesus, na força do Espírito Santo, com o Papa Francisco, nossos bispos, nosso(s) 
padre(s) __________, e todos os outros ministros e servidores do vosso povo.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
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D. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e 
santas, aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que 
eles nos ajudem a perseverar no bem até o  em que chegarmos à morada eterna e 
vivermos para sempre convosco.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas 

famílias, membros de nossa comunidade que já partiram desta vida. Que suas boas 
obras realizadas entre nós sejam recompensadas por vós, acolhendo-os junto aos 
vossos santos e santas.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. A vós, ó Deus, sabedoria eterna, nosso louvor, por todos os teólogos que nos ajudam 

a compreender melhor vossos mistérios e por todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero. Que todos, embora por caminhos diferentes, cheguem a vós e 
participem da construção de um mundo em que todos vivam como irmãos e irmãs.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, com amor e confiança, rezemos ao Pai como 

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

D. Ao ser batizado no rio Jordão, Cristo santificou as águas para o Batismo da Nova 
Aliança. No sacramento do altar, Ele nos dá o alimento da fé recebida ao sermos 
batizados.  Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...

Anim.: O Filho amado do Pai que se manifestou em nossa carne se faz nosso 
alimento para sustentar-nos na fidelidade à nossa missão. 

A. (nº 287) 1. A Igreja se une para celebrar,/ ...
6. Os pobres e fracos quer fortalecer./ Povo que luta nele vai vencer.
D. OREMOS. Nutridos pelo vosso sacramento, dai-nos, ó Pai, a graça de ouvir 

fielmente o vosso Filho amado, para que, chamados filhos de Deus, nós o 
sejamos de fato. 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.... / Jubileu de prata presbiteral do Pe. Clair Favreto, no próximo sábado, 
na comunidade São Bonifácio, Coxilha Seca, Paróquia de Campinas do Sul  / 
Enfermos  /  necessidades da Diocese, na espera do novo bispo / pais e padrinhos 
de crianças que vão ser batizadas neste ano...)

4. RITOS FINAIS
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(Avisos / Compromisso)
Anim.: Depois do Batismo no Jordão, Jesus partiu em missão, iniciando o anúncio da 

Boa Nova da Salvação. De cada celebração, partimos para o nosso compromisso 
com a obra de Cristo, confirmando nosso próprio batismo (Pausa). 

A. (nº 376) 1. Prometi, quando fui batizado, a Jesus sempre, sempre adorar./ 
Pais cristãos, em meu nome, juraram. Hoje os votos eu vim confirmar.

Ref. Fiel, sincero, eu mesmo quero /: a Jesus prometer meu amor.:/ 
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus vos conserve na sua graça, para buscardes ardentemente os bens futuros 

e serdes levados, pelas obras da justiça e do amor, a uma nova vida. E que vos 
abençoe Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Comunicai a todos a alegria deste encontro; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Papa Francisco aos pais dos batizados na Festa do Batismo do Senhor de 2019
Hoje vossos filhos recebem o Espírito Santo e o dom da fé, que pedistes para 

eles, cada um no próprio coração, na própria alma. ... a fé deve ser transmitida, e 
isto compete a vós. É uma tarefa que recebeis hoje: transmitir a fé. E isto faz-se 
em casa. Pois a fé deve ser sempre transmitida “em dialeto”: o dialeto da família, 
o dialeto de casa, no clima de casa.

Eis a vossa tarefa: transmitir a fé com o exemplo, com as palavras, ensinando a fazer 
o sinal da Cruz. Isto é importante. Vede, há crianças que não sabem fazer o sinal da Cruz. 

Mas o importante é transmitir a fé com a vossa vida de fé: que vejam o amor 
dos cônjuges, que vejam a paz da casa, que vejam que Jesus está ali. E permito-
me dar um conselho, não discutais diante das crianças, nunca. Não sabeis quanta 
angústia sente uma criança quando vê os pais a discutir. 

Leituras da semana:
dia 13, 2ªf: 1Sm 1,1-8; Sl 115(116); Mc 1,14-20; dia 14, 3ªf: 1Sm 1,9-20; Cânt.: 

1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/.1a); Mc 1,21b-28; dia 15, 4ªf: 1Sm 3,1-10.19-20; Sl 
39(40); Mc 1,29-39; dia 16, 5ªf: 1Sm 4,1-11; Sl 43(44); Mc 1,40-45; dia 17, 6ªf, 
Sto. Antão: 1Sm 8,4-7.10-22a; Sl 88(89); Mc 2,1-12; dia 18, sáb.: 1Sm 9,1-4.17-
19;10,1a; Sl 20(21); Mc 2,13-17; dia 19, dom. 2º do TEMPO COMUM:  Is 
49,3.5-6; Sl 39(40); 1Cor 1,1-3; Jo 1,29-34 (Testemunho de João).

No site da Diocese de Erexim, você encontra notícias diárias, informativo 
diocesano semanal, jornal Comunicação Diocesana, textos, fotos...:

http:/www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251. Colabore com sua 

Paróquia e com o Santuário de Fátima.
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Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 19.01.2020

 - Como João Batista, testemunhar Cristo, Servo-Cordeiro de Deus que tira o peca-
do do mundo
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
 A. (Nº 54) Ref. /:Ele está no meio de nós, sua ... está o Senhor!
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Cristo, luz das 

nações que tira o pecado do mundo, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. Anim.: Depois de contemplarmos Jesus no início de sua vida humana, em Belém, 

durante o Natal, hoje o vemos já adulto, reconhecido por João Batista como o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado. Que esta celebração nos ajude a testemunhá-
lo sempre e a todos.

 (... pessoas em viagem, em descanso, em encontros e cursos de férias, em recuperação 
de saúde, encarceradas /...)

Ato penitencial
D. Em Cristo, que veio ao mundo para libertar-nos do pecado, reconheçamo-nos 

pecadores, abramos o coração ao arrependimento e imploremos a misericórdia 
divina.

L. Senhor, luz que ilumina todos os povos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes tirar o pecado do mundo, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o Espírito para vivermos no bem, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus rico em misericórdia, ...
A. Amém.

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja ....

D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai 
com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. PNSrJC.

A. Amém.
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2. LITURGIA DA PALAVRA
(2º DTC-A, Lecionário Paulinas-Paulus, p. 249-251)
Anim.: Pela permanente  iniciação à vida cristã, poderemos conhecer e anunciar 

Cristo, Servo e Cordeiro de Deus, que nos libertar do pecado.

1ª Leitura: Is 49,3.5-6

Salmo: Sl 39 (40)
S. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade.
A. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. 
S. 1. - Esperando, esperei no Senhor,* e inclinando-se, ouviu meu clamor. - Canto 

novo ele pôs em meus lábios,* um poema em louvor ao Senhor.
2. - Sacrifício e oblação não quisestes,* mas abristes, Senhor, meus ouvidos; - não 

pedistes ofertas nem vítimas,* holocaustos por nossos pecados.
3. - E então eu vos disse: “Eis que venho!” * Sobre mim está escrito no livro: - “Com 

prazer faço a vossa vontade,* guardo em meu coração vossa lei!”.
4. - Boas novas de vossa justiça * anunciei numa grande assembleia; - vós sabeis 

não fechei os meus lábios!

2ª Leitura: 1Cor 1,1-3

Evangelho: Jo 1,29-34
A. Aleluia...
L. A palavra se fez carne, entre nós ela acampou; todo aquele que a acolheu, de Deus 

filho se tornou.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados Irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Na liturgia deste domingo, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de 

Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Hoje, nos é dita a razão fundamental do 
seguimento de Jesus: Ele é o filho de Deus, que veio com a força divina para limpar 
a criatura humana do pecado e dar-lhe a santidade e a vida de Deus.

Deus criou o mundo bom. O pecado entrou depois, trouxe o desequilíbrio na 
criação e cortou o caminho que ligava o céu e a terra. A terra se tornou como que um 
lugar de estranhos, e o ser humano passou a viver em permanente saudade do céu. 
Hoje, Cristo vem para “tirar o pecado do mundo”. 

O Evangelho nos mostra João Batista, um homem simples e humilde que não 
aponta para si mesmo. João não quer atrair sobre si a fama, a grandeza, mas aponta, 
indica Jesus como o Cordeiro de Deus, é Nele que nossos olhos devem se fixar. João 
nos ensina a indicarmos, apontarmos Jesus para as pessoas, orientarmos as pessoas 
para Jesus, para Deus, para a fé, para a comunidade. 

A humildade de João, deve ser a nossa. Ele reconhece que veio batizar na água e 
que virá um outro mais forte que ele que batizará no Espírito Santo.  Falamos ainda no 
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grande testemunho que João dá de Jesus dizendo que Ele é realmente o Filho de Deus.
 João, vivendo no deserto, com poucas coisas, somente com o essencial,  nos 

ensina a termos uma vida mais sóbria, a valorizarmos o  que é realmente fundamental. 
No mundo consumista, com tantas necessidades que são criadas, corremos o risco 
de nos enchermos de tantas coisas, que ao invés de nos ajudarem, atrapalham.

 Pelo batismo somos incorporados à Igreja, que é essencialmente missionária; 
por isso, sentimo-nos solidários com todos os seres humanos na necessidade da 
salvação. Afirmar que Jesus é o Messias, o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado 
do mundo não basta. Nossa jeito de viver é que vai demonstrar o quanto Jesus 
realmente é meu Redentor, o quanto nós confiamos Nele como o Cordeiro que tira 
o pecado do mundo. Daí provém a necessidade de conversão. De buscarmos a força 
da misericórdia do Senhor que vem a nós para nos libertar, nos purificar, nos salvar.

João Batista lembra do dia do batismo de Jesus e atesta que o Espírito Santo 
repousou sobre Ele.  Isto nos faz lembrar também quando Jesus enfrenta as tentações 
no deserto “cheio do Espírito”; volta para a Galiléia com a “força do Espírito”; na 
sinagoga de Nazaré,  apresenta seu projeto, sua missão a partir do profeta Isaías: “o 
Espírito do Senhor está sobre mim”. A presença do Espírito nos encoraja também 
na nossa missão. Acolhamos sempre esta força que vem do alto para nos sustentar 
em nossa peregrinação neste mundo.  Um grande abraço a todos e que sejamos 
anunciadores do Cristo vivo e ressuscitado, nosso Salvador. 

Pe. Cleocir Bonetti
       Coordenador da Cúria Diocesana

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

Oração dos fiéis
D. Oremos a Deus Pai que nos enviou seu Filho amado, servo fiel, que nos liberta 

de todo mal.
A. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
1. Para que a Igreja, como João Batista, apresente sempre Cristo ao mundo como 

aquele que o liberta de seus males, nós vos pedimos.
2. Para que a sociedade se abra à luz de Cristo que ilumina e transforma sua história, 

nós vos pedimos. 
3. Para que os e as catequistas, a partir de sua vida em Cristo, abram caminho para 

outros viverem seu encontro transformador com Ele, nós vos pedimos.
4. Para que o novo Plano Diocesano da Ação Evangelizadora a vigorar até 2023 seja 

assumido como compromisso de todos os agentes de pastoral, nós vos pedimos.
5. Para que a generosidade de todos na doação do dízimo garanta os recursos 

necessários para a vida e as atividades de evangelização das Paróquias e da 
Diocese, nós vos pedimos.

6. Para que os seminaristas e os vocacionados à vida religiosa, em contato com suas famílias 
no tempo de férias, retornem à formação confirmados em sua opção, nós vos pedimos.
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7. ...
D. Ó Deus, que em vosso Filho Jesus Cristo nos libertais do pecado, concedei-nos 

viver sempre seus ensinamentos e dar testemunho dele, a exemplo de João Batista 
que O indicou aos seus discípulos para que O seguissem. Pelo mesmo Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Procissão e apresentação das oferendas
Anim.: Pela graça do Batismo, recebemos a vida nova de Cristo. Ofereçamos a 

Deus o que realizamos a partir dela.
A. (Nº 217) Não se pode dizer....
D. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da sagrada liturgia, 

pois todas as vezes que o fazemos, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

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

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

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Vós nos concedeis bendizer-vos, mesmo que não preciseis de louvores. Mas, se 

nada acrescentam à vossa grandeza, por eles manifestamos nossa gratidão filial e 
nosso desejo de sermos fiéis à vossa Palavra Salvadora.

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Caminhando na esperança em vossa Igreja, vos louvamos pelo nosso Papa N. 

e por nossos bispos, por nosso(s) padre(s) e por todos os ministros de nossas 
comunidades. Concedei-lhes sempre vossa graça em sua missão.

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Somos gratos a Vós porque nos dais a Virgem Maria e os santos e santas como 

nossos intercessores e modelos de fidelidade ao vosso amor. 
A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos pelos membros de nossa comunidade já falecidos, 

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

A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos sempre no vosso amor e no 

vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossos pedidos na oração que o próprio Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca no altar....)
D. Vendo Cristo passar perto dele, João Batista referiu-se com a expressão que a 

Igreja renova quando nos apresenta a o Pão da Vida: Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Na comunhão eucarística, a Igreja nos lembra as palavras de João Batista a 

respeito de Jesus, dado a nós como alimento para viver a vida nova que nos trouxe. 
A. (Nº 283) 1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor/ ...
D. OREMOS. Infundi em nós, ó Deus, o vosso Espírito de caridade, para que 

vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. 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.... /  
paz no mundo e nas famílias,  /  necessidades da Diocese, na espera do novo bispo 
/ pessoas em férias e/ou em visita a familiares...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: João Batista declarou que não conhecia Jesus como o Cordeiro-Servo de 

Deus. Mas chegou a reconhecê-lo como tal. Cresçamos como ele no conhecimento 
e no testemunho de Cristo. (Pausa)

A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, Jesus, vou te seguir, pois sem ti não sei aonde 
ir.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que vos livre de todos os males; confirme vossos corações no amor, fazendo-vos 

abraçar o bem e a justiça e vos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Anunciai a todos Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo; ide em 

paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembrete: 
Próximo domingo, 3º do Tempo Comum – Domingo da Palavra, instituído pelo 

Papa Francisco no dia 30/9/2019 para lembrar os 1.600 anos da morte de São 
Jerônimo – falecido em 420.

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf: 1Sm 15,16-23; Sl 49(50); Mc 2,18-22; dia 21, 3ªf, Sta. Inês: 1Sm 16,1-13; 

Sl 88(89); Mc 2,23-28; dia 22, 4ªf, S. Vicente, Diácono: 1Sm 17,32-33.37.40-51; 
Sl 143(144); Mc 3,1-6; dia 23, 5ªf: 1Sm 18,6-9;19,1-7; Sl 55(56); Mc 3,7-12; dia 
24, 6ªf, S. Francisco de Sales: 1Sm 24,3-21; Sl 56(57); Mc 3,13-19; dia 25, sáb., 
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Conversão de S. Paulo: At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-18;(envio 
missionário); dia 26, dom., 3º DO TEMPO COMUM: Is 8,23b-9,3; Sl 26(27); 
1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 ou mais breve 4,12-17 (Início do Evangelho).

 
O Domingo da Palavra de Deus
No dia 30 de setembro de 2019, foi divulgada Carta Apostólica do Papa 

Francisco pela qual ele estasbelece que o 3º Domingo do Tempo Comum “seja 
dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”.  

A Carta Apostólica foi publicada no dia em que a Igreja celebra a memória 
litúrgica de São Jerônimo, 30/9, início dos 1.600 anos da morte do conhecido 
tradutor da Bíblia em latim que afirmava: “A ignorância das Escrituras é a 
ignorância de Cristo”.

Jesus abre as mentes para a compreensão das Escrituras
Francisco explica que com essa decisão quis responder aos muitos pedidos 

dos fiéis para que na Igreja se celebrasse o Domingo da Palavra de Deus. A carta 
começa com a seguinte passagem do Evangelho de Lucas (Lc 24,45): “Encontrando-
se os discípulos reunidos, Jesus aparece-lhes, parte o pão com eles e abre-lhes 
o entendimento à compreensão das Sagradas Escrituras. Revela àqueles homens, 
temerosos e desiludidos, o sentido do mistério pascal, ou seja, que Ele, segundo 
os desígnios eternos do Pai, devia sofrer a paixão e ressuscitar dos mortos para 
oferecer a conversão e o perdão dos pecados; e promete o Espírito Santo que lhes 
dará a força para serem testemunhas deste mistério de salvação.”

Redescoberta da Palavra de Deus na Igreja
O Papa recorda o Concílio Vaticano II que “deu um grande impulso à 

redescoberta da Palavra de Deus com a Constituição Dogmática Dei Verbum”, e 
Bento XVI que convocou o Sínodo, em 2008, sobre o tema “A Palavra de Deus na 
vida e na missão da Igreja” e escreveu a Exortação Apostólica Verbum Domini, que 
“constitui um ensinamento imprescindível para as nossas comunidades”. Nesse 
documento, observa, “aprofunda-se o caráter performativo da Palavra de Deus, 
sobretudo quando o seu caráter sacramental emerge na ação litúrgica”.

Como celebrar o Domingo da Palavra de Deus
Francisco exorta a viver esse domingo “como um dia solene”. Será importante 

que, na celebração eucarística, se possa entronizar o texto sagrado, de modo a 
tornar evidente aos olhos da assembleia o valor normativo que possui a Palavra 
de Deus (...). Neste Domingo, os Bispos poderão celebrar o rito do Leitorado ou 
confiar um ministério semelhante, a fim de chamar a atenção para a importância da 
proclamação da Palavra de Deus na liturgia. Os párocos poderão encontrar formas 
de entregar a Bíblia, ou um dos seus livros, a toda a assembleia, de modo a fazer 
emergir a importância de continuar na vida diária a leitura, o aprofundamento e a 
oração com a Sagrada Escritura, com particular referência à lectio divina.

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
3º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 26.01.2020

 - CRISTO, luz para os povos, inicia sua missão pedindo a conversão e anun-
ciando o Reino.
 - Domingo da Palavra
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

(--- prever entronização do livro da Palavra de Deus...)

1. RITOS INICIAIS
A. (nº 39) Ref.: /: Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir 

....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, luz do mundo que nos 

chama a segui-lo, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. ou Anim.: Em nosso Batismo, recebemos a luz de Cristo, simbolizada na vela 

acesa colocada em nossa mão, para sermos luz do mundo, realizando a missão a 
que Ele nos chama, como chamou os apóstolos e como São Paulo nos testemunha 
por sua conversão, tornando-se ardoroso evangelizador.

 (... Domingo da Palavra, instituído pelo Papa Francisco no dia 30/9/19 / conversão 
de São Paulo [25/01] / ....).

Ato penitencial
D. Pela Sagrada Escritura, Deus nos renova seu convite à missão e ilumina o caminho 

de nossa vida. Reconhecendo que nem sempre nos empenhamos em acolher sua 
Palavra e não lhe respondemos com prontidão e generosidade, peçamos seu perdão 
(Pausa).

L. Senhor, que nos revelais vosso amor na Sagrada Escritura, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que iluminais todos os povos com vossa luz e nos chamais a seguir-vos, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que fazeis brilhar vossa luz para os excluídos e rejeitados, tende piedade 

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

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na... 
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o 

vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas 
obras. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(3º DTC-A, Lecionário Paulinas-Paulus, p. 252-255)
Entronização do Livro da Palavra de Deus
Anim.: Na Carta pela qual institui este Domingo da Palavra, o Papa Francisco diz 

ser importante que, na celebração, se possa entronizar o texto sagrado, de modo a 
tornar evidente aos olhos da assembleia o valor normativo que possui a Palavra de 
Deus. Será útil colocar em evidência a sua proclamação. Acolhamos de coração e 
mente abertos o Livro Sagrado.

A. (Nº 114) 1. Quero levar esta bíblia, ir cantando em ...

1ª Leitura: Is 8,23b-9,3
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías.
No tempo passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali; 

mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da 
Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz; para 
os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer 
a alegria, e aumentaste a felicidade; todos se regozijam em tua presença como 
alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os 
despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, - a carga sobre os ombros, o orgulho 
dos fiscais - tu os abateste como na jornada de Madiã. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 26 (27)
S. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida.
A. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida.
S. 1. - O Senhor é minha luz e salvação;* de quem eu terei medo? - O Senhor é a 

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

santuário do Senhor * por toda a minha vida; - saborear a suavidade do Senhor * 
e contemplá-lo no seu templo.

3. - Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver * na terra dos viventes. - Espera no 
Senhor e tem coragem,* espera no Senhor. 



- 34 -

2ª Leitura: 1Cor 1,10-13.17

Evangelho: Mt 4,12-23
A. Aleluia... 
S. Pois do Reino a Boa Nova Jesus Cristo anunciava e as dores do povo, com poder 

Jesus curava.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Neste domingo celebramos o dia da Palavra de Deus. O papa Francisco quer 

que este dia, de modo especial, seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da 
Palavra de Deus. O documento publicado pelo papa foi no dia que a Igreja celebra a 
memória litúrgica de São Jerônimo, conhecido tradutor da Bíblia que afirmava: “A 
ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo”.

 Francisco explica que com essa decisão quis responder aos muitos pedidos 
dos fiéis para que na Igreja se celebrasse o Domingo da Palavra de Deus. A carta 
começa com a passagem do Evangelho de Lucas “Encontrando-se os discípulos 
reunidos, Jesus aparece-lhes, parte o pão com eles e abre-lhes o entendimento à 
compreensão das Sagradas Escrituras”. (Lc 24,45). Jesus revela àqueles homens, 
temerosos e desiludidos, o sentido do mistério pascal, ou seja, que Ele devia sofrer 
a paixão e ressuscitar dos mortos para oferecer a conversão e o perdão dos pecados; 
e promete o Espírito Santo que lhes dará a força para serem testemunhas deste 
mistério de salvação.”

Na Bíblia, a luz é símbolo de vida, assim como as trevas simbolizam o 
pecado e a morte. Deus é comparado à luz. A liturgia deste domingo nos apresenta 
a necessidade de reconhecer Jesus como a luz do mundo. Reconhecer Jesus como 
luz do mundo significa acolher sua proposta de trabalhar pelo Reino de Deus. É 
converter-se, renunciar a tudo aquilo que impede que seu projeto de vida se realize 
na história. Isso precisa ser realizado num clima de diálogo e unidade.

Depois de Jesus ter enfrentado as tentações no deserto, iniciou oficialmente 
seu ministério junto ao povo. O ponto de partida de Jesus é a exigência da conversão. 
Este seria o sinal visível de que o Reino de Deus estava sendo acolhido. 

Essa proposta de Jesus é envolvente e determinante na vida dos discípulos. 
Logo após Jesus falar do Reino, convida pessoas para segui-lo. Com Pedro, André, 
Tiago e João inicia uma comunidade de discípulos, onde se torna viável o caminho 
da conversão que eles devem indicar para os outros. A missão de Jesus é caminhar 
ao encontro dos necessitados. Nas sinagogas ensinava e pregava o Evangelho do 
Reino. Curava os doentes e atendia o povo em suas necessidades concretas. Essa 
atitude de Jesus revela que a sua missão é um serviço, uma Luz que brilha nas trevas.
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Converter-se a Jesus e entrar no Reino de Deus é passar das trevas à luz. 
É a morte do egoísmo, do individualismo, da ganância e passar para uma vida 
marcada pelo amor a Deus e aos irmãos. Mas isso é uma tarefa para a vida inteira. 
Nunca estamos totalmente preparados ou prontos. Que esta celebração nos ajude 
a reconhecer em Jesus a luz que ilumina nossas trevas pessoais e sociais; e que 
alimente, em nosso coração, o desejo de segui-lo, convertendo-nos sempre mais 
para Deus e sendo membros participantes de uma Igreja servidora e promotora da 
vida. Grande abraço e que Deus vos abençoe!

                                                                        Pe. Cleocir Bonetti
 Coordenador da Cúria Diocesana 

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

Oração dos fiéis
D. Dirijamos nossas preces a Deus que faz brilhar sua luz nas sombras de nossa vida 

e nos chama a irradiá-la a todos os povos.
A. Atendei, Senhor, nossa súplica.
1. Para que a Igreja esteja sempre “em saída” para irradiar a luz de vossa Palavra nas 

periferias geográficas e existenciais, nós vos pedimos.
2. Para alimentarmos a chama da fé pela permanente iniciação à vida cristã, nós vos 

pedimos.
3. Para que, a exemplo de São Paulo, quem vos procura com sinceridade possa 

encontrar-vos, nós vos pedimos.
4. Para que, como os apóstolos, muitos jovens respondam prontamente ao vosso 

chamado à vida sacerdotal e religiosa, nós vos pedimos.
5. Para conhecermos sempre mais vossa Palavra e testemunhá-la com obras de amor 

e justiça, nós vos pedimos.
6. Para que os agentes da pastoral da saúde, da sobriedade e da pessoa idosa renovem 

o conforto de Cristo aos enfermos, aos necessitados de cuidados especiais e aos 
dependentes químicos, nós vos pedimos. 

7. ...
D. Concedei-nos, ó Deus, a graça de corresponder aos vossos dons e ao vosso 

chamado à missão que nos confiais. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferta a Deus, incluamos o sim dos que respondem com 

generosidade ao chamado dele e o serviço que realizam na evangelização.
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A. (nº 218) Esta mesa nos ensina....
D. Ó Deus, acolhei com bondade os dons que vos apresentamos e tornai-nos 

sempre mais generosos para convosco e para com os irmãos e irmãs. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

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

de gratidão pelos dons que nos concede em seu Filho Jesus que Ele enviou para 
ser nosso Salvador. 

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Nossa gratidão a Deus porque seu Filho Jesus deu sua vida para nos salvar. Por 
sua vitoriosa ressurreição e gloriosa ascensão, nos abriu o caminho para a vida 
eterna.

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Bendigamos a Deus por ter enviado o Espírito Santo para sustentar a Igreja em 
sua missão. Nela, lembramos nosso Papa N., nossos bispos, nosso(s) padre(s) N. 
e todos os animadores das comunidades.

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Nosso louvor a Deus pela intercessão e testemunho da Virgem Maria, de São José 
e de todos os santos e santas que nos precederam no caminho da santidade.

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Nosso reconhecimento a Deus também por todos os membros de nossas famílias 
e de nossa comunidade já falecidos pelo bem realizado entre nós. Que Ele lhes 
conceda a recompensa prometida aos que são fiéis à sua Palavra

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito 
sejais!:/

D. Ó Deus, sede favorável a este nosso louvor que vos apresentamos, nesta liturgia 
dominical, reunidos em vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no  Sacrário e coloca sobre o altar....) Confirmemos 

agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor, Pai nosso...
D. Cristo nos garantiu que quem recebe o seu Corpo tem a vida eterna. Eis o Cordeiro 

de Deus....

Anim.: Jesus chama e prepara pessoas para participar de sua missão. Enviando-as, 
acompanha-as e sustenta-as com sua Palavra e com o Pão do céu. Com seu auxílio, 
viveremos nosso compromisso com Ele. 

A. (Nº 293) 1. À beira do lago dos teus afazeres,/ eu ...
D. OREMOS. Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, tendo recebido a graça de 

uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. 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.... 
/  conhecimento e prática da Palavra de Deus, neste domingo a ela dedicado  /  
necessidades da Diocese, na espera do novo bispo / pessoas em férias e/ou em 
visita a familiares...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Cada celebração litúrgica nos propõe contemplar de forma diferente a luz da 

Palavra de Deus, confirmando nossa decisão de seguir Cristo ao longo da vida. (Pausa).
A. (Nº 491) Ref. Vem! Vamos juntos caminhar, / pois, sozinho, ninguém pode 

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
D. Que vos enriqueça com a sabedoria da salvação, vos faça perseverar nas boas 

obras, vos mostre o caminho da paz e vos abençoe Deus Onipotente e Eterno, Pai 
e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Irradiai a todos a luz da salvação que brilhou para quem andava nas trevas; ide 

em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 27, 2ªf, Sta. Ângela Mérici: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); Mc 3,22-30; dia 28, 3ªf, 

S. Tomás de Aquino: 2Sm 6,12b-15.17-19; Sl 23(24); Mc 3,31-35; dia 29, 4ªf: 
2Sm 7,4-17; Sl 88(89); Mc 4,1-20; dia 30, 5ªf: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132); 
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Mc 4,21-25; dia 31, 6ªf, S. João Bosco: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Sl 50(51); Mc 
4,26-34; dia 01, sáb.: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41;dia 02, dom., 
festa da APRESENTAÇÃO DO SENHOR: Ml 3,1-4; Sl 23(24); Hb 2,14-18; Lc 
2,22-40 ou abrev. 2,22-32. 

Papa Francisco no começo da Carta                                             
instituindo o Domingo da Palavra

 1. “ABRIU-LHES o entendimento para compreenderem as 
Escrituras” (Lc 24, 45). Trata-se de um dos últimos gestos realizados pelo 
Senhor ressuscitado, antes da sua Ascensão. ...

A relação entre o Ressuscitado, a comunidade dos crentes e a Sagrada 
Escritura é extremamente vital para a nossa identidade. Sem o Senhor 
que nos introduz na Sagrada Escritura, é impossível compreendê-la em 
profundidade; ... sem a Sagrada Escritura, permanecem indecifráveis 
os acontecimentos da missão de Jesus e da sua Igreja no mundo. Como 
justamente escreve S. Jerónimo, “a ignorância das Escrituras é ignorância 
de Cristo” (Commentarii in Isaiam, Prologus: PL 24, 17).

2. No termo do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, pedi que se 
pensasse num “domingo dedicado inteiramente à Palavra de Deus, para 
compreender a riqueza inesgotável que provém daquele diálogo constante 
de Deus com o seu povo” (Carta ap. Misericordia et misera, 7). A dedicação 
dum domingo do Ano Litúrgico particularmente à Palavra de Deus permite, 
antes de mais nada, fazer a Igreja reviver o gesto do Ressuscitado que abre, 
também para nós, o tesouro da sua Palavra, para podermos ser no mundo 
arautos desta riqueza inexaurível.

No site da Diocese de Erexim, você encontra notícias diárias, informativo 
diocesano semanal, jornal Comunicação Diocesana, textos, fotos...:

http:/www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251. Colabore com sua 
Paróquia e com o Santuário de Fátima.
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abraçar todas as nossas situações e apresentá-las a Deus.

Na vida fragmentada de hoje, onde nos arriscamos a perder o fio à meada, 
é essencial o abraço da Mãe. Há tanta dispersão e solidão em giro! O mundo 
está todo conectado, mas parece cada vez mais desunido. Precisamos de nos 
confiar à Mãe. Na Sagrada Escritura, Ela abraça muitas situações concretas e está 
presente onde há necessidade: vai encontrar a prima Isabel, socorre os esposos 
de Caná, encoraja os discípulos no Cenáculo... Maria é remédio para a solidão e 
a desagregação. É a Mãe da consolação, a Mãe que “con-sola”: está com quem 
se sente só. Ela sabe que, para consolar, não bastam as palavras; é necessária 
a presença. Lá Maria está presente como mãe. Consintamos-Lhe que abrace a 
nossa vida. Na Salvé Rainha, chamamos-Lhe «vida nossa»: parece exagerado, 
porque a vida é Cristo (cf. Jo 14, 6), mas Maria está tão unida a Ele e tão perto de 
nós que não há nada melhor do que colocar a vida nas suas mãos e reconhecê-La 
«vida, doçura e esperança nossa».

E, depois, no caminho da vida, deixemo-nos tomar pela mão. As mães tomam 
pela mão os filhos e introduzem-nos amorosamente na vida. Mas hoje, quantos 
filhos, seguindo por conta própria, perdem a direção, creem-se fortes e extraviam-
se, livres e tornam-se escravos! Quantos, esquecidos do carinho materno, vivem 
zangados com eles mesmos e indiferentes a tudo! Quantos, infelizmente, reagem a 
tudo e a todos com veneno e malvadez! A vida é assim. Mostrar-se mau, às vezes, 
até parece um sinal de fortaleza; mas é só fraqueza! Precisamos de aprender com 
as mães que o heroísmo está em doar-se, a fortaleza em ter piedade, a sabedoria 
na mansidão.

Deus não prescindiu da Mãe: por maior força de razão, precisamos nós d’Ela. O 
próprio Jesus no-La deu; e não num momento qualquer, mas quando estava pregado 
na cruz: «Eis a tua mãe» (Jo 19, 27) – disse Ele ao discípulo, a cada discípulo. Nossa 
Senhora não é opcional: deve ser acolhida na vida. É a Rainha da paz, que vence 
o mal e guia pelos caminhos do bem, repõe a unidade entre os filhos, educa para a 
compaixão.

Tomai-nos pela mão, Maria. Agarrados a Vós, superaremos as curvas mais 
fechadas da história. Levai-nos pela mão a descobrir os laços que nos unem. 
Reuni-nos, todos juntos, sob o vosso manto, na ternura do amor verdadeiro, 
onde se reconstitui a família humana: «À vossa proteção, recorremos, Santa 
Mãe de Deus». Digamo-lo, todos juntos, a Nossa Senhora: «À vossa proteção, 
recorremos, Santa Mãe de Deus».
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HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Santa Missa na Solenidade da Epifania do Senhor
Basílica Vaticana, Domingo, 6 de janeiro de 2019

Epifania: esta palavra indica a manifestação 
do Senhor, que Se revela – como diz São Paulo, 
na segunda Leitura (cf. Ef 3, 6) – aos gentios, hoje 
representados pelos Magos. Desvenda-se, assim, a 
verdade sublime que Deus veio para todos: todas 
as nações, línguas e povos são acolhidos e amados 
por Ele. Símbolo disso é a luz, que tudo alcança e 
ilumina.

Ora, se é verdade que o nosso Deus Se 
manifesta para todos, surpreende, porém, o modo 
como o faz. O Evangelho mostra-nos o redopio 
de gente desencadeado em torno do palácio do rei 
Herodes, precisamente quando se designa Jesus como rei: «Onde está – perguntam os 
Magos – o rei dos judeus que acaba de nascer?» (Mt 2, 2). Encontrá-Lo-ão, mas não 
onde pensavam: não no palácio real de Jerusalém, mas numa casa humilde de Belém. 
O mesmo paradoxo aparecera nos textos de Natal, quando o Evangelho falava do 
recenseamento de toda a terra no tempo do imperador Augusto e do governador Quirino 
(cf. Lc 2, 2). Mas, nenhum dos poderosos de então se apercebeu de ter nascido, nos seus 
dias, o Rei da história. E mais tarde quando Jesus – pelos trinta anos – Se manifesta 
publicamente, tendo João Batista como precursor, de novo o Evangelho nos proporciona 
uma solene apresentação do contexto: depois de elencar todos os «grandes» de então, 
tanto no poder secular como no religioso – Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, 
Filipe, Lisânias, os sumos-sacerdotes Anás e Caifás –, conclui: «a Palavra de Deus foi 
dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto» (Lc 3, 2), ou seja, a nenhum dos grandes 
foi dirigida, mas a um homem que se retirara para o deserto. Eis a surpresa: Deus não 
sobe à ribalta do mundo para Se manifestar.

Ao ouvir aquela lista de personagens ilustres, poderia vir a tentação de «fixar os 
holofotes» nelas. Poderíamos pensar: teria sido melhor se a estrela de Jesus aparecesse 
em Roma, na colina do Palatino, onde reinava Augusto sobre o mundo; todo o império 
ter-se-ia imediatamente tornado cristão. Ou então, se tivesse iluminado o palácio de 
Herodes, este teria podido fazer o bem em vez do mal. Mas, a luz de Deus não vai para 
quem brilha de luz própria. Deus propõe-Se, não Se impõe; ilumina, mas não encandeia. 
É sempre grande a tentação de confundir a luz de Deus com as luzes do mundo. Quantas 
vezes corremos atrás dos clarões sedutores do poder e da ribalta, convencidos que 
prestamos um bom serviço ao Evangelho! Mas, assim, voltamos os holofotes para o 
lado errado, porque Deus não estava lá. A sua luz amável resplandece no amor humilde. 
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Além disso, quantas vezes tentamos, como Igreja, brilhar de luz própria! Mas, não 
somos nós o sol da humanidade; somos a lua que, mesmo com as suas sombras, reflete 
a luz verdadeira, o Senhor. A Igreja é mysterium lunae e o Senhor é a luz do mundo (cf. 
Jo 9, 5). Ele…, não nós!

A luz de Deus vai para quem a acolhe. Isaías, na primeira Leitura (cf. 60, 2), 
lembra-nos que a luz divina não impede as trevas e o nevoeiro denso de cobrirem a terra, 
mas resplandece em quem está pronto a recebê-la. Por isso, o profeta dirige um convite, 
que interpela a cada um: «Levanta-te e resplandece» (60, 1). É preciso levantar-se, isto 
é, erguer-se do próprio sedentarismo e prontificar-se a caminhar. Caso contrário, fica-
se parado como os escribas consultados por Herodes, que sabiam bem onde nascera 
o Messias, mas não se moveram. Além disso, é preciso revestir-se de Deus – que é a 
luz – todos os dias, até que Jesus Se torne a nossa vestimenta diária. Mas, para usar 
a vestimenta de Deus, que é simples como a luz, primeiro é preciso desfazer-se das 
roupas pomposas. Caso contrário, faz-se como Herodes, que preferia as luzes terrenas 
do sucesso e do poder à luz divina. Ao invés, os Magos realizam a profecia, levantam-se 
para ser revestidos de luz. E são os únicos que veem a estrela no céu: nem os escribas, 
nem Herodes, ninguém em Jerusalém a viu. Para encontrar Jesus, deve-se planear um 
itinerário diferente, deve-se tomar outro caminho: o d’Ele, o caminho do amor humilde. 
E deve-se perseverar nele. De facto, na conclusão do Evangelho de hoje, diz-se que os 
Magos, tendo encontrado Jesus, «regressaram ao seu país por outro caminho» (Mt 2, 12). 
Outro caminho, diferente do de Herodes, distinto do caminho do mundo. Um caminho 
como o percorrido pelos que estão com Jesus, no Natal: Maria e José, os pastores. Eles, 
como os Magos, deixaram suas casas e tornaram-se peregrinos pelos caminhos de Deus. 
Com efeito, só encontra o mistério de Deus quem deixa os próprios apegos mundanos 
e se põe a caminho.

O mesmo vale para nós. Não basta saber onde nasceu Jesus, como os escribas, 
se não caminhamos até esse onde. Não basta saber que Jesus nasceu, como Herodes, se 
não O vamos encontrar. Quando o seu onde se torna o nosso onde, o seu quando o nosso 
quando, a sua pessoa a nossa vida, então cumprem-se em nós as profecias. Então Jesus 
nasce dentro e torna-Se Deus vivo para mim. Hoje, irmãos e irmãs, somos convidados a 
imitar os Magos. Eles não discutem…, caminham; não ficam a ver, mas entram na casa 
de Jesus; não se colocam no centro, mas prostram-se aos pés d’Ele, que é o centro; não 
se fincam nos seus planos, mas prontificam-se a tomar outro caminho. Nos seus gestos, 
temos um contacto estreito com o Senhor, uma abertura radical a Ele, um envolvimento 
total com Ele. Com Ele, usam a linguagem do amor, a própria linguagem que Jesus, ainda 
infante, já fala. De facto, os Magos vão ter com o Senhor, não para receber, mas para dar. 
Perguntemo-nos: no Natal, trouxemos algum presente a Jesus, pela sua festa, ou trocamos 
presentes apenas entre nós?

Se fomos ter com o Senhor de mãos vazias, hoje podemos remediar. Com efeito, o 
Evangelho contém por assim dizer uma pequena lista de prendas: ouro, incenso e mirra. 
O ouro, considerado o elemento mais precioso, lembra-nos que, a Deus, deve ser dado 
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o primeiro lugar. Deve ser adorado. Mas, para isso, é preciso privar-se a si mesmo do 
primeiro lugar e considerar-se necessitado, não autossuficiente. E aqui entra o incenso, 
que simboliza o relacionamento com o Senhor, a oração, que se eleva para Deus como 
perfume (cf. Sal 141, 2). Ora, como o incenso para exalar o seu perfume se deve queimar, 
assim também para a oração é preciso «queimar» um pouco de tempo, gastá-lo para o 
Senhor. Mas fazê-lo de verdade, e não só em palavras. A propósito de factos, entra a mirra, 
unguento que seria utilizado ao envolver amorosamente o corpo de Jesus descido da cruz 
(cf. Jo 19, 39). Agrada ao Senhor que cuidemos dos corpos provados pelo sofrimento, da 
sua carne mais frágil, de quem ficou para trás, de quem só pode receber não tendo nada 
de material para retribuir. É preciosa aos olhos de Deus a misericórdia com quem não 
tem para restituir, a gratuidade. É preciosa aos olhos de Deus a gratuidade. Neste tempo 
de Natal que está a terminar, não percamos a ocasião para dar um lindo presente ao nosso 
Rei, que veio para todos, não nos cenários faustosos do mundo, mas na pobreza luminosa 
de Belém. Se o fizermos, resplandecerá sobre nós a sua luz.

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO 
Oração da tarde da Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus   

e Te Deum de Ação de Graças pelo Ano que passou 
Basílica Vaticana, segunda-feira, 31 de dezembro 

de 2018 
No final do ano, a Palavra de Deus acompanha-

nos com estes dois versículos do apóstolo Paulo (cf. Gal 
4, 4-5). São expressões breves e densas: uma síntese 
do Novo Testamento que dá sentido a um momento 
«crítico» como é sempre uma passagem de ano.

A primeira expressão que nos sensibiliza é 
«plenitude do tempo». Assume uma ressonância 
particular nestas horas finais dum ano solar, em que 
sentimos ainda mais a necessidade de algo que encha 
de significado o transcorrer do tempo. Algo, ou melhor, 
alguém. E este «alguém» veio. Deus enviou-o: é «o seu 
Filho», Jesus. Celebramos há pouco o seu nascimento: 
nasceu duma mulher, a Virgem Maria; nasceu sob a Lei, 
um menino hebreu, sujeito à Lei do Senhor. Mas, como 

é possível? Como pode ser isto o sinal da «plenitude do tempo»? Claro, por enquanto é 
quase invisível e insignificante, mas, dentro de pouco mais de trinta anos, aquele Jesus 
desencadeará uma força inaudita, que dura ainda e durará ao longo da história inteira: 
a força do Amor. É o amor que dá plenitude a tudo, mesmo ao tempo; e Jesus é o 
«concentrado» de todo o amor de Deus num ser humano.
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São Paulo diz, claramente, o motivo por que o Filho de Deus nasceu no 
tempo, qual é a missão que o Pai Lhe confiou para realizar: nasceu «para resgatar». 
Esta é a segunda palavra que sensibiliza: resgatar, isto é, fazer sair duma condição 
de escravidão e restituir à liberdade – à dignidade e à liberdade próprias de filhos. A 
escravidão que o apóstolo tem em mente é a da «Lei», entendida como um conjunto 
de preceitos que devem ser observados, uma Lei que certamente educa o homem, 
é pedagógica, mas não o liberta da sua condição de pecador; antes, de certo modo 
«crava-o» a esta condição, impedindo-o de atingir a liberdade do filho.

Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito para desenraizar do coração do 
homem a escravidão antiga do pecado e, assim, restituir-lhe a sua dignidade. Pois, é 
do coração humano – como Jesus ensina no Evangelho (cf. Mc 7, 21-23) – que saem 
todas as más intenções, as iniquidades que corrompem a vida e as relações.

E aqui devemos deter-nos; deter-nos a refletir com amargura e arrependimento 
porque, também durante este ano que chega ao fim, muitos homens e mulheres 
viveram, e vivem, em condições de escravidão, condições indignas de pessoas 
humanas.

Também na nossa cidade de Roma, há irmãos e irmãs que, por vários motivos, 
estão neste estado. Penso, de modo particular, naqueles que vivem sem lar. São mais 
de dez mil. De inverno, a sua situação é particularmente dura. Todos eles são filhos 
e filhas de Deus, mas diferentes formas de escravidão, por vezes muito complexas, 
levaram-nos a viver no limite extremo da dignidade humana. O próprio Jesus nasceu 
em condição semelhante, mas não por acaso nem por um incidente: quis nascer 
assim, para manifestar o amor de Deus pelos humildes e os pobres e, deste modo, 
lançar no mundo a semente do Reino de Deus, Reino de justiça, amor e paz, onde 
ninguém é escravo, mas todos são irmãos, filhos do único Pai.

A Igreja que está em Roma não quer ficar indiferente às escravidões do nosso 
tempo, nem limitar-se a observá-las e prestar-lhes assistência, mas quer estar dentro 
desta realidade, próxima a estas pessoas e situações. Proximidade materna. 

Apraz-me encorajar esta forma da maternidade da Igreja, ao celebrarmos a 
maternidade divina da Virgem Maria. Contemplando este mistério, reconhecemos 
que Deus «nasceu de uma mulher» para que nós pudéssemos receber a plenitude da 
nossa humanidade, «a adoção de filhos». Pelo seu abaixamento, fomos solevados. 
Da sua pequenez, veio a nossa grandeza. Da sua fragilidade, a nossa força. De Ele 
Se fazer servo, a nossa liberdade.

Que nome dar a tudo isso, senão Amor? Amor do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, a Quem a santa mãe Igreja eleva em todo o mundo, nesta tarde, o seu hino de 
louvor e agradecimento.
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Paz na família, na 
comunidade, no Brasil


