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FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
XXIII DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA

SANTA MISSA PARA OS CONSAGRADOS

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO

Basílica Vaticana, sábado, 2 de fevereiro de 2019 

Hoje a Liturgia mostra 
Jesus que vai ao encontro 
do seu povo. É a festa do 
encontro: a novidade do 
Menino encontra a tradição do 
templo; a promessa encontra 
cumprimento; Maria e José, 
jovens, encontram Simeão e 
Ana, idosos. Enfim, tudo se 
encontra, quando chega Jesus.

Que significa isto para nós? Antes de mais nada, que também nós somos 
chamados a acolher Jesus, que vem ao nosso encontro. Encontrá-Lo: o Deus 
da vida deve ser encontrado todos os dias da vida; não ocasionalmente, mas 
todos os dias. Seguir Jesus não é uma decisão tomada uma vez por todas; é 
uma opção diária. E o Senhor não Se encontra virtualmente, mas diretamente, 
encontrando-O na vida, na vida concreta. Caso contrário, Jesus torna-Se apenas 
uma bela recordação do passado. Mas, quando O acolhemos como Senhor da 
vida, centro de tudo, coração pulsante de todas as coisas, então Ele vive e revive 
em nós. E acontece, também a nós, o que sucedeu no templo: ao redor d’Ele tudo 
se encontra, a vida torna-se harmoniosa. Com Jesus, reencontra-se a coragem de 
avançar e a força de permanecer firme. O encontro com o Senhor é a fonte. Então 
é importante voltar às fontes: percorrer com a memória os encontros decisivos 
que tivemos com Ele, reavivar o primeiro amor, talvez escrever a nossa história 
de amor com o Senhor. Fará bem à nossa vida consagrada, para que não se torne 
tempo que passa, mas seja tempo de encontro.

Se recordarmos o nosso encontro fundante com o Senhor, dar-nos-emos 
conta de que não surgiu como uma questão privada entre nós e Deus. Não! 
Desabrochou no povo crente, ao lado de tantos irmãos e irmãs, em tempos e 
lugares concretos. Assim no-lo diz o Evangelho, mostrando como o encontro 
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tem lugar no povo de Deus, na sua história concreta, nas suas tradições vivas: no 
templo, segundo a Lei, no clima da profecia, com os jovens e os idosos juntos 
(cf. Lc 2, 25-28.34). O mesmo se passa com a vida consagrada: desabrocha e 
floresce na Igreja; se se isolar, murcha. Aquela amadurece quando os jovens 
e os idosos caminham juntos, quando os jovens reencontram as raízes e os 
idosos acolhem os frutos. Mas estagna quando se caminha sozinho, quando se 
permanece fixado no passado ou se salta para a frente para tentar sobreviver. 
Hoje, festa do encontro, peçamos a graça de redescobrir o Senhor vivo, no povo 
crente, e de fazer encontrar o carisma recebido com a graça do dia de hoje.

O Evangelho diz-nos também que o encontro de Deus com o seu povo 
tem um ponto de partida e uma meta. Começa-se da chamada ao templo, e 
chega-se à visão no templo. A chamada é dupla. Há uma primeira chamada 
«segundo a Lei» (2, 22). É a de José e Maria, que vão ao templo para cumprir 
o que prescreve a Lei. Quase como um refrão, aparece assinalado quatro vezes 
no texto (cf. 2, 22.23.24.27). Não se trata de constrangimento: os pais de Jesus 
não vão forçados, nem para satisfazer um cumprimento meramente externo; vão 
para responder à chamada de Deus. Há depois uma segunda chamada, segundo 
o Espírito. É a de Simeão e Ana. Também esta é evidenciada com insistência: 
relativamente a Simeão, fala-se três vezes do Espírito Santo (cf. 2, 25.26.27) e 
termina com a profetisa Ana que, inspirada, louva a Deus (cf. 2, 38). Dois jovens 
acorrem ao templo chamados pela Lei; dois idosos, movidos pelo Espírito. Que 
diz à nossa vida espiritual e à nossa vida consagrada esta dupla chamada: da 
Lei e do Espírito? Que todos somos chamados a uma dupla obediência: à lei 
– no sentido daquilo que confere boa ordem à vida – e ao Espírito, que faz 
coisas novas na vida. Assim, nasce o encontro com o Senhor: o Espírito revela 
o Senhor, mas, para O acolher, é necessária a constância fiel de cada dia. Os 
próprios carismas mais elevados, sem uma vida ozrdenada, não dão fruto. Por 
outro lado, as melhores regras não são suficientes sem a novidade do Espírito: 
lei e Espírito andam juntos.

Para compreender melhor esta chamada, que vemos hoje nos primeiros 
dias de vida de Jesus no templo, podemos ir aos primeiros dias do seu ministério 
público em Caná, onde transforma a água em vinho. Lá também há uma 
chamada à obediência, quando Maria diz: «Qualquer coisa que [Jesus] vos 
diga, fazei-a» (cf. Jo 2, 5). Qualquer coisa. E Jesus pede uma coisa singular... 
Não faz imediatamente uma coisa nova, não tira do nada o vinho que falta – 
poderia fazê-lo –, mas pede uma coisa concreta e exigente: pede para encher 
seis grandes ânforas de pedra para a purificação ritual (que nos recordam a Lei). 
Significava acarretar cerca de seiscentos litros de água do poço: tempo e fadiga 
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para a Apresentação do Senhor – 02.02.2014

  - CRISTO, Luz e Vida para todos os povos
  - Ano Jubilar Lauretano (08/12/19 a 10/12/20) - “Chamados a voar mais alto”
  - Dia de oração pelas vocações e da partilha
  Cor litúrgica: BRANCO             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS            www.diocesedeerexim.org.br

Atenção: as mensagens da Palavra de Deus, neste mês, estão no final deste livrinho. No roteiro de cada domingo, onde 
está Mensagem da Palavra de Deus é indicado que se encontra na página 44 em diante. 

1. RITOS INICIAIS
Bênção e procissão das velas
(A bênção de velas nesta festa supõe uma procissão, maior ou 

menor, que deve iniciar em lugar fora da igreja ou na porta da 
mesma. As velas são acesas conforme indicado adiante).  

A. (Nº 41) Ref. Juntos como irmãos, membros 
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém
D. O amor infinito de Deus Pai, que nos envia seu Filho Unigênito para ser a Luz 

das Nações, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim.  Na celebração litúrgica da comunidade, vivemos o encontro com 

Cristo como o justo Simeão e a profetiza Ana no Templo de Jerusalém ao acolhê-lo 
como criança recém-nascida. Envolvidos por sua luz, temos a missão de anunciar 
e testemunhar seu amor.

D. (... Dia de oração pelas vocações e da partilha / 24º Dia Mundial da Vida 
Consagrada / oração pela vinda do novo Bispo ...)

S. (Acendem-se as velas). Eis que virá o Senhor onipotente iluminar os nossos olhos, aleluia!
A. (Ref. nº 355) /:Porque Ele é luz, verdade,/ justiça, bem, perdão,/ paz, 

esperança, amor/ e redenção!:/
D. Irmãos e irmãs, há quarenta dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. E hoje 

chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao Templo por Maria e José. Conformava-se 
assim à Lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. 
Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana reconheceram o seu 
Senhor naquela criança e o anunciaram com alegria.  Também nós, reunidos pelo Espírito 
Santo, vamos nos dirigir à casa de Deus, ao encontro de Cristo. Nós o encontraremos e 
reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória.   

(Bênção das velas)
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D. OREMOS.
Ó Deus, fonte e origem de toda a luz, que mostrastes ao justo Simeão e à profetisa 

Ana a luz que ilumina as nações, nós vos pedimos humildemente: santificai estas 
velas com a vossa + bênção, e atendei às preces do vosso povo aqui reunido. 
Fazei que, levando-as nas mãos em vossa honra e seguindo o caminho da virtude, 
cheguemos à luz que não se apaga. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
(Asperge as velas com água benta). 
D. Irmãos e irmãs, caminhemos ao encontro do Senhor.
(segue a procissão).
A. /:Esta luz vai me guiar nos caminhos da escuridão./ Minha fé vai aumentar, 

minha vida mudar.:/
L. Deixai, agora, vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. 
A. /:Esta luz...
L. Pois meus olhos viram vossa salvação. 
A. /:Esta luz...
L. A salvação que preparastes ante a face das nações. 
A. /:Esta luz...
A. (Concluída a procissão – Canto Lit. 2009, nº 21) Estr.: Glória! Glória! Glória a 

Deus / nas alturas e na terra paz aos homens!
1. Senhor Deus, Rei dos céus,/ Deus Todo-Poderoso / nós vos louvamos, nós vos 

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

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

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

só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
D. OREMOS.
Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas. Assim como vosso 

Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no 
templo, fazei que nos apresentemos diante de vós com os nossos corações 
purificados. PNSrJC.

A. Amém. 
 
 2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 (Lecionário, 02 de fevereiro, Apresentação do Senhor, Paulinas-Paulus, p. 1009-

1013)
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Anim. O Filho de Deus se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado, e é 
reconhecido como Luz das Nações pelos que procuram a Deus com sinceridade e 
percebem os sinais de seu amor.  

1ª leitura (3,1-4). 

Salmo 23 (24)
S. O Rei da glória é o Senhor onipotente!
A. O Rei da glória é o Senhor onipotente!
S. 1. “Ó portas, levantai vossos frontões! Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, 

a fim de que o Rei da glória possa entrar!”
2. Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” “É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o 

Senhor, o poderoso nas batalhas!”.
3. Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” “O Rei da glória é o Senhor onipotente, 

o Rei da glória é o Senhor Deus do universo”. 
C. A encarnação de Jesus é a maior prova de solidariedade que Deus nos concedeu 

em meio às provações. 

2ª leitura (Hb 2,14-18)
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. Sois a luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Por uma dificuldade de redação, a mensagem da Palavra de Deus está na página 

44 deste livrinho

Profissão da fé 
A. Creio em Deus Pai todo-poderoso...

Preces dos fiéis
D. Como Maria e José, como o justo Simeão e a profetisa Ana, que rezaram felizes 

no Templo, apresentemos a Deus nossa oração confiante. 
A. Senhor, guiai-nos por vossa luz.
1. Para que todos nós, membros da Igreja, mantenhamos sempre viva e irradiemos 

com ardor renovado a luz de nossa fé, nós vos pedimos:
2. Para que os casais, a exemplo de José e Maria, consagrem seus filhos a Vós e os 

introduzam na participação litúrgica, nós vos pedimos.
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3. Para que nunca falte a coragem pessoal, a vossa força e o nosso apoio aos que são 
perseguidos por causa de seu compromisso cristão, nós vos pedimos.

4. Para que, pela intercessão de Maria Santíssima, a Senhora dos Navegantes, 
possamos percorrer os caminhos de nossa vida na vossa justiça, protegidos dos 
males e perigos, nós vos pedimos.

5. Para que os religiosos e religiosas, que hoje vivem de modo especial sua 
consagração a Vós, continuem a dedicar-se com plena doação na obediência, 
pobreza e castidade para a construção de vosso Reino, nós vos pedimos.

D. Para que pais e mães de famílias motivem seus filhos para a vida religiosa e para 
o sacerdócio e os ajudem a assumi-la com alegria, rezemos a oração vocacional 
feita em todas as comunidades da Diocese especialmente no primeiro domingo de 
cada mês. 

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.

RITO DE OFERTA
Anim. No Templo de Jerusalém, São José e Nossa Senhora fizeram a oferta dos 

pobres a Deus. Façamos também a nossa oferta a Ele. 
A. (nº 234) 1. Ofertar nossa vida queremos.... (não cantar a segunda estrofe...)
D. Possam agradar-vos, ó Deus, os dons da vossa comunidade que se alegra 

com o  Salvador que enviastes e pede vosso auxílio para seguir seus 
ensinamentos. 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, Luz das nações, nascido da Virgem Maria, 
por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. 

A. A Vós nossa gratidão, ó Deus de amor.
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 
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vossa serva, a Virgem Maria, escolhendo-a para Mãe do Salvador, que agradecida 
vai ao Templo para vô-lo apresentar.

A. A Vós nossa gratidão, ó Deus de amor.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

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

A. A Vós nossa gratidão, ó Deus de amor.
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, com São 

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

A. A Vós nossa gratidão, ó Deus de amor.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

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

A. A Vós nossa gratidão, ó Deus de amor.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro coloca as  hóstias sobre o altar).
D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa 

caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.  Hoje, Cristo continua realizando a salvação. Hoje, Ele está em nosso meio 

proclamando sua Palavra libertadora, que destrói as trevas do mal. Ele reparte o 
pão da vida para todos.

A. (Nº 292) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei .....
D. OREMOS. Por esta comunhão, ó Deus, completai em nós a obra da vossa 

graça e concedei-nos alcançar a vida eterna, caminhando ao encontro de 
Cristo, como correspondestes à esperança de Simeão, não consentindo que 
morresse antes de acolher o Messias. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 



- 10 -

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.... vocações / religiosos e religiosas no Dia Mundial da Vida Consagrada  
/  necessidades da Diocese, na espera do novo bispo / pessoas em férias e/ou em 
visita a familiares...)

4. RITOS FINAIS/
(Avisos / compromissos)
Anim. Ao apresentar Jesus no Templo, Maria ouviu a profecia do sofrimento. No 

silêncio e na meditação, procurou entender e acolher os caminhos de Deus. Como 
ela, procuremos entender e viver o projeto de Deus a nosso respeito (pausa).

A. (Ref. Nº 520) Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus,/ que um dia 
teu povo desperta e, na certa, vai ver a luz;/ que um dia teu povo se anima e 
caminha com teu Jesus.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. O Deus de bondade, que pela Virgem Maria nos deu o Salvador, nos conceda 

sua bênção para colherdes a alegria espiritual e a recompensa eterna. Que nos 
abençoe, pois, Deus infinitamente misericordioso: Pai e Filho e Espírito Santo! 

D. Proclamai a todos o amor de Deus! Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Leituras da Semana:
Dia 03, 2ªf, S. Brás; Sto. Oscar: 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Sol 3,2-3.4-5.6-7 

(R/.7b); Mc 5,1-20; Dia 04, 3ªf, 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Sol 85(86); Mc 
5,21-43; Dia 05, 4ªf, 2Sm 24,2.9-17; Sol 31(32); Mc 6,1-6; Dia 06, 5ªf, S. Paulo 
Mike e Compus: 1Rs 2,1-4.10-12; Cant.: 1Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd (R/.12b); 
Mc 6,7-13; Dia 07, 6ªf, Eco 47,2-13; Sol 17(18); Mc 6,14-29; Dia 08, sáb., S. 
Jerônimo Emiliano; Sta. Josefina Bakhita: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119); Mc 6,30-34; 
dia 09, dom. 5º do TC-A.: Is 58,7-10; Sl 111(112); 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 (sal 
da terra e luz do mundo).

Lembrete:
domingo, instituição de Vandeir Kalinovski como Leitor e Acólito, com festa de N. 

Sra. de Lurdes e Romaria da Saúde na gruta da sede paroquial Sagrado Coração 
de Jesus, Paulo Bento.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 5º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 09.02.2020

 - Identidade do cristão, sal da terra e luz do mundo para que todos louvem a Deus
   Cor litúrgica: BRANCA            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2018/27) /: “Sal da terra e luz do mundo”,/ 

o Senhor nos chama e nos envia!/ Testemunhas do 
seu Reino em toda a parte,/ vivendo a fé no amor e na 
alegria!:/ 

1. Membros da Igreja que é o Corpo de Cristo,/ na graça 
abundante do nosso batismo.

2. Fermento na massa, na história, no mundo,/ sinais de esperança num campo 
fecundo.

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
D. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor do Pai e a constância 

em Cristo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. Na celebração litúrgica, alimentamos a luz da fé para irradiarmos a 

Boa Nova da Salvação, combatendo a escuridão do mal e dando sentido à vida. 
Assim, poderemos ser sal da terra que garante o sabor do Evangelho e luz do 
mundo que ilumina a vida de todos. 

(--- compromisso batismal de andar na vida iluminados por Cristo... / 28º Dia 
Mundial do Doente / prece da Diocese pela escolha do novo bispo....).

Pedido de perdão
D. “Somos chamados a tornar presente o sabor do Evangelho e a irradiar a luz da 

fé onde quer que nos encontremos.” Nossas faltas diminuem nosso vigor nesta 
missão. Por isso, peçamos perdão a Deus.

L. Senhor, que nos chamais a irradiar o vosso amor para transformar nossas famílias 
e o ambiente em que vivem, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós
L. Cristo, que garantis não andar nas trevas quem vos segue, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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L. Senhor, que dais sentido novo à nossa vida com o sabor de vossa Palavra, tende 
piedade de nós.

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

Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz na ...
D. OREMOS. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor; 

e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º DCT-A, Paulinas-Paulus, p. 259-261)
Anim.: Na prática das boas obras, na solidariedade com os necessitados, no combate 

a todo tipo de opressão, o discípulo de Cristo se torna sal da terra e luz do mundo,  

1ª Leitura: Is 58,7-10

Salmo: Sl 111(112)
S. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez.
A. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que 

fez. 
S. 1. - Ele é correto, generoso e compassivo,* como luz brilha nas trevas para os 

justos. - Feliz o homem caridoso e prestativo,* que resolve seus negócios com 
justiça.

2. - Porque jamais vacilará o homem reto,* sua lembrança permanece eternamente! 
- Ele não teme receber notícias más;* confiando em Deus, seu coração está seguro.

3. - Seu coração está tranquilo e nada teme.* Ele reparte com os pobres os seus bens, 
- permanece para sempre o bem que fez,* e crescerão a sua glória e seu poder.

2ª Leitura: 1Cor 2,1-5

Evangelho: Mt 5,13-16
A. Aleluia...
L. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor; e vai ter a Luz da Vida, 

quem se faz meu seguidor.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Por uma dificuldade de redação, a mensagem da Palavra de Deus está na página 

44 deste livrinho

Profissão da fé
---sugere-se a fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim.

Prece dos fiéis
D. Peçamos a Deus sua ajuda para termos a alegria de irradiar a luz de sua Palavra 

e a força transformadora do seu amor.
A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica.
L. 1. Para que a Igreja, com o impulso revigorador do Papa Francisco, contribua 

para o estabelecimento da cultura da paz e do perdão, nós vos pedimos.
2. Para que as boas obras da vida dos discípulos missionários do Evangelho motivem 

a todos a vos glorificar, nós vos pedimos. 
3. Para que a luz de Cristo, transmitida por seus discípulos, ajude os dependentes 

de álcool, de outros tóxicos e males, como a jogatina, a se libertarem, nós vos 
pedimos. 

4. Para que as entidades de promoção humana tenham sempre recursos e voluntários 
para proporcionar comida, roupa, abrigo e outros bens aos necessitados, nós vos 
pedimos. 

5. Para que possamos anunciar com vigor o mistério de nossa salvação, apesar de 
nossas fraquezas, nós vos pedimos.

6. ...
D. “Nós vos pedimos, ó Deus, que todos os batizados atuem como sal da terra e luz 

do mundo na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas 
artes, na educação, na cultura e nos meios de

comunicação; na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa ‘casa comum’. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: A recomendação do profeta é de repartir o pão com quem tem fome.  No 

rito de apresentação de oferta a Deus, renovemos o compromisso dos gestos de 
solidariedade fraterna, especialmente pelas obras de misericórdia.

A. (Nº 224) Um coração para amar....
D. Senhor nosso Deus, acolhei os dons que vos oferecemos em ação de graças 

por vosso amor e concedei-nos servir-vos sempre de coração sinciero. Por 
Cristo, nosso Senhor.

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

a vós o nosso louvor, podendo assim manifestar-vos nosso carinho de filhos e filhas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Nossa gratidão a vós, porque nos enviastes vosso Filho Jesus para dar-nos a 

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

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

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

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

o nosso Bispo N), os bispos da Igreja, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e 
ministras.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que 

realizaram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Que nossos louvores e nossas súplicas sejam acolhidos por vós, ó Deus, pois as 

manifestamos em nome de vosso Filho Jesus Cristo, nosso eterno mediador, que 
vive convosco na unidade do Espírito Santo.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Em comunhão com as comunidades que celebram o louvor de Deus, rezemos 

como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro coloca as hóstias no altar....)
D. Cristo nos garantiu que é a luz da vida e quem o segue nunc andará nas trevas. 

Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Pela Palavra de Deus, pela oração, pela comunhão eucarística, alimentamos 

a chama da fé e podemos irradiar melhor a luz de Cristo. 
A. (Canto Lit. 2018/26) Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo,/ levai aos 

povos todos o amor, meu dom fecundo!/ Teu Reino, ó Jesus Cristo, queremos 
propagar,/ seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!

1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja,/ cristãos leigos e leigas 
construímos nova história!
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2. Instruídos por tua santa Palavra,/ chamados e enviados para cumprir a 
missão!

2 - Instruídos por tua santa Palavra,/ Chamados e enviados para cumprir a missão!
3 - Alimentados por teu Corpo e Sangue,/ Assumimos, com coragem, a nossa 

vocação!
4 - “Chamados, antes de tudo, à santidade,/ Interpelados a viver a santidade no 

mundo!”
5 - “Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa”,/ Não deixamos de ser “ramos 

na Videira”!
6 - “Na família, no trabalho, na política,/ Em todos os âmbitos de atividade humana!”
7 - “Verdadeiros sujeitos eclesiais,/ Aptos a atuar na Igreja e na sociedade!”
D. OREMOS. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do 

mesmo cálice; fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos 
a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. 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.... 
vocações / Dia Mundial do Doentes, terça-feira /  necessidades da Diocese, na 
espera do novo bispo /...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nossa celebração litúrgica deve prolongar-se em muitas boas obras que 

motivem outros a glorificarem o Pai, como pede o evangelho deste domingo. 
(Pausa)

A. (Ref. Canto Lit. 2013, 12) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre,/ sejam 
luminosas vossas mãos e as mentes!/: Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos ilumine com o Sol da Justiça para seguirdes por caminhos de retidão; 

que nossos passos sejam de fé, que os nossos gestos sejam de paz, que nossas 
relações sejam de solidariedade, que nossas palavras sejam de amor. E que nos 
abençoe e acompanhe sempre Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.

A. Amém. 
D. Sede sal da terra e luz do mundo; glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz 

e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
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 Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade
Sal da Terra e Luz do mundo:

 (Coleção Documentos da CNBB, nº 105, 2015, nº13) “Sal da terra e luz do mundo” 
(Mt 5,13-14), assim Jesus definiu seus discípulos e a missão que a eles conferiu. 
As imagens evangélicas do sal e da luz, embora se refiram indistintamente a 
todos os discípulos de Jesus, são particularmente significativas se aplicadas aos 
cristãos leigos e leigas. Expressam sua inserção profunda e participação plena nas 
atividades e situações da comunidade humana e, sobretudo, falam da novidade 
e originalidade de uma inserção e de uma participação destinadas à difusão do 
Evangelho que salva. Sal e luz, símbolos milenares de conservação e de iluminação 
que deve permanecer, continuar e durar, possuem significados densos, precisos e 
preciosos para a vida, a identidade, a espiritualidade e a missão dos cristãos leigos 
e leigas. Nem o sal, nem a luz, nem a Igreja e nenhum cristão vive para si mesmo. 
Sua missão é sair de si, iluminar, se doar, dar sabor e se dissolver. Os cristãos 
leigos e leigas, na Igreja e na sociedade, devem ter olhares luminosos e corações 
sábios, para gerar luz, sabedoria e sabor, como Jesus Cristo e seu Evangelho.” 

Lembretes:
- no próximo sábado, 18h, instituição de Jandir Casagrande e Fabrício Ferrari como 

ministros Leitor e Acólito na igreja São Pedro, Erechim.
- No próximo domingo, crismas em Erval Grande, com festa paroquial.

Leituras da Semana:
dia 10, 2ªf, Sta. Escolástica: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132); Mc 6,53-54; dia 11, 3ªf, 

Nossa Senhora de Lourdes: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83(84); Mc 7,1-13; dia 12, 4ªf: 
1Rs 10,1-10; Sl 36(37); Mc 7,14-23; dia 13, 5ªf: 1Rs 11,4-13; Sl 105(106); Mc 
7,24-30; dia 14, 6ªf, S. Cirilo e S. Metódio: 1Rs 11,29-32; 12,19; Sl 80(81); Mc 
7,31-37; dia 15, sáb.: 1Rs 12,26-32; 13,33-34; Sl 105(106); Mc 8,1-10; dia 16, 
dom. 6º do TC-A: Eclo 15,16-21; Sl 118(119); 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 ou mais 
breve Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37(Leis antigas e leis novas).

Hino da Campanha da Fraternidade 2020
1. Deus de amor e de ternura, contemplamos/ este mundo tão bonito que nos deste./ 
Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, guardiões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom samaritano” ensinou:/ 
ao passar por uma vida ameaçada,/ ele a viu, compadeceu-se e cuidou. 

2. Toda vida é um presente e é sagrada,/ seja humana, vegetal ou animal./ É pra 
sempre ser cuidada e respeitada,/ desde o início até seu termo natural.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida;/ ver felizes os teus filhos, tuas filhas;/ 
é a justiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela Família.

4. Mata a vida o vírus torpe da ganância,/ da violência, da mentira e da ambição./ 
Mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 6º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 16.02.2020

 - Com a sabedoria divina, escolher livremente sempre o bem, na prática dos 
mandamentos.
  Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (nº 35) Ref. Venha, povo de Deus, celebrar/ nosso ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. Participando da celebração litúrgica, teremos mais e melhores 

condições de realizar sempre a escolha mais acertada em qualquer circunstância e 
sermos fiéis a Deus, obedecendo com amor aos seus mandamentos. 

D. (... viver com responsabilidade o dom da liberdade que Deus nos concede / 
Diocese em oração pela escolha do novo bispo...).

Pedido de perdão
D. Porque “nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de 

Deus pode ficar sem o abraço do seu perdão”, reconheçamos nossos pecados e 
confiemos na sua clemência, que, “perdoando transforma e muda a vida”. (Pausa).

L. Senhor, que nos pedis autenticidade e coerência na observância da lei divina, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que não viestes abolir os mandamentos, mas dar-lhes pleno cumprimento, 

tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que nos revelais qual o culto que agrada ao Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! .....
D. OREMOS. Ó Deus que prometestes permanecer nos corações sinceros e 
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retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, que possais habitar em 
nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DCT-A, Paulinas-Paulus, p. 262-265)
Anim.: Por sua bondade, Deus nos deixa livres de seguir ou não seus mandamentos, 

numa escolha decisiva para nossa vida. Porém, devemos observá-los de coração 
generoso, não de forma legalista, apenas para cumprir um dever.

1ª Leitura: Eclo 15,16-21

Salmo: Sl 118 (119)
S. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai 

progredindo!
A. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai 

progredindo!
S. 1. - Feliz o homem sem pecado em seu caminho,* que na lei do Senhor Deus vai 

progredindo! - Feliz o homem que observa seus preceitos,* e de todo o coração 
procura a Deus!

2. - Os vossos mandamentos vós nos destes,* para serem fielmente observados. - 
Oxalá seja bem firme a minha vida * em cumprir vossa vontade e vossa lei!

3. - Sede bom com vosso servo, e viverei,* e guardarei vossa palavra, ó Senhor. - 
Abri meus olhos, e então contemplarei * as maravilhas que encerra a vossa lei!

4. - Ensinai-me a viver vossos preceitos; * quero guardá-los fielmente até o fim! - 
Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei,* e de todo o coração a guardarei.

2ª Leitura: 1Cor 2,6-10

Evangelho: Mt 5,17-37
A. Aleluia... 
S. Eu te louvo, ó Pai Santo, Senhor do céu e da terra: os mistérios do teu Reino aos 

pequenos, Pai, revelas. 
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Por uma dificuldade de redação, a mensagem da Palavra de Deus está na página 

44 deste livrinho
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Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder .....
Prece dos fiéis
D. Lembrando a infinita misericórdia de Deus, coloquemos em seu coração de Pai 

nossas necessidades através de nossas preces.
A. Senhor, ouvi e atendei nosso pedido.
L. 1. Para que o processo de iniciação à vida cristã, com espírito catecumenal, 

mantenha sempre vivo em todos a prática sincera dos vossos mandamentos, nós 
vos pedimos.

2. Para que as leis sociais sejam justas e seguidas com responsabilidade por todos, 
nós vos pedimos.

3. Para cultivarmos o perdão e contribuirmos para uma cultura da misericórdia, nós 
vos pedimos.

4. Para que os enfermos tenham a força da fé, a assistência da família e da comunidade, 
nós vos pedimos.

5. Para que as cuidadoras e os cuidadores proporcionem vossa ternura e bondade aos 
enfermos e idosos, nós vos pedimos.

6. Para que as atividades do novo ano escolar garantam educação integral a todos 
com participação dos pais, alunos e professores, nós vos pedimos.

7. ...
D. Firmai em nossos corações, ó Deus, a vossa lei do amor e do perdão, para 

vivermos relações de harmonia e colaborarmos no estabelecimento de uma cultura 
de concórdia e de paz. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: No compromisso de vivermos reconciliados, façamos nossa oferta a Deus.
A. (Nº 217) Ref. Não se deve dizer....
D. Ó Deus, que esta celebração de vossa Palavra nos purifique e renove, e seja 

fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, 
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nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos 
bendizemos.

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

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

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

sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em 
nossa caminhada de fé.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

formamos aqui, com (--- nosso Bispo N.), com os bispos do mundo inteiro e pela 
nossa Paróquia, coordenada e animada pelo(s) padre(s)N.

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

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

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

(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são 
fiéis.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossas súplicas às palavras do próprio Cristo e rezemos 

como Ele nos ensinou: Pai nosso...(--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar...)

D. O Senhor não veio revogar a lei e os profetas. Veio dar-lhes o cumprimento no 
amor filial. Eis o Cordeiro de Deus....

Anim.: “Cada momento da Celebração Eucarística faz referência à misericórdia de 
Deus.” Envolvidos por ela, devemos vivê-la com todos. 

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



- 21 -

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

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

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

5. Não me alegro com a morte ou com a perda/ de quem peca, me ignora e até 
maldiz./ Meu desejo é que desperte e se converta,/ tenha vida, possa amar e 
ser feliz.  

D. OREMOS. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos 
desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. 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.... 
vocações /  necessidades da Diocese, na espera do novo bispo / Dependentes de 
álcool e drogas / tempo favorável para a agricultura...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “O cristão é chamado a viver a novidade do Evangelho, “a lei do Espírito 

que dá vida em Cristo Jesus. Mesmo nos casos mais complexos, onde se é tentado 
a fazer prevalecer uma justiça que deriva apenas das normas, deve-se crer na força 
que brota da graça divina.” 

A. (Canto Lit. 2016/2) Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos 
como o Pai!:/

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

proteja e conduza, para que, livres de todo mal, perseveremos em seu amor. E que 
nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
D. Praticai a justiça, vivei na alegria, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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Leituras da Semana:
dia 17, 2ªf, Sete Stos. Fundadores dos Servitas: Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13; 

dia 18, 3ªf: Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 8,14-21; dia 19, 4ªf: Tg 1,19-27; Sl 14(15); 
Mc 8,22-26; dia 20, 5ªf: Tg 2,1-9; Sl 33(34); Mc 8,27-33; dia 21, 6ªf, S. Pedro 
Damião: Tg 2,14-24.26; Sl 111(112); Mc 8,34-9,1; dia 22, sáb., Cátedra de São 
Pedro: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19; dia 23, dom., 7º do TC-A: Lv 19,1-
2.17-18; Sl 102(103); 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 (Amor pelos inimigos).

Hino da Campanha da Fraternidade 2010
 (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, contemplamos/ este mundo 

tão bonito que nos deste./ Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom samaritano” ensinou:/ 
ao passar por uma vida ameaçada,/ ele a viu, compadeceu-se e cuidou. 

2. Toda vida é um presente e é sagrada,/ seja humana, vegetal ou animal./ É pra 
sempre ser cuidada e respeitada,/ desde o início até seu termo natural.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida;/ ver felizes os teus filhos, tuas filhas;/ 
é a justiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela Família.

4. Mata a vida o vírus torpe da ganância,/ da violência, da mentira e da ambição./ 
Mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 7º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 23.02.2020

  - O ideal da santidade e a prática da misericórdia 
   Cor litúrgica: BRANCA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que venho com amor e alegria!/ 

Vem provar misericórdia e perdão/ nesta fonte de esperança 
que sacia,/ te anima e te sustenta na missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre perdoado./ Acolhe! Pois o amor 
te faz feliz./ Um povo que é mais dor do que pecado/ precisa 
mais de mãe que de juiz.

2. Deus, o Pai, me escolheu e me ungiu,/ para a todos Boa-
Nova anunciar./ Para salvar quem o pecado destruiu;/ seu 
amor-misericórdia proclamar.  

5. Como julgas, tu também serás julgado!/ Não perdoas... como pedes meu 
perdão?/ Do teu olho tira a trave do pecado;/ poderás, então, cuidar do teu 
irmão.  

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a infinita misericórdia de Deus Pai, o perdão de Jesus Cristo e a alegria do 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. Na realidade de conflitos e divisões, muitas vezes com incitação ao 

ódio, especialmente nas redes sociais, somos chamados por Deus à prática da 
misericórdia, realizando o ideal da santidade que Ele nos propõe.

D. (... oração pela escolha do novo bispo para a Diocese / Dias mais intensos do 
carnaval / Terça-feira, 43ª Romaria da Terra do RS, em Mormaço, Diocese de 
Cruz Alta - “O bem-viver no campo e na cidade” - “Dá-me de beber” [Jo 4,7] / 
Quarta-feira, dia de cinzas, início da quaresma e da Campanha da Fraternidade 
- “Fraternidade e vida: dom e compromisso” - “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele” [Lc 10, 33-34] / ....).

Pedido de perdão
D. “O perdão é o sinal mais visível do amor do Pai, que Jesus quis revelar em toda 
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a sua vida. Não há página do Evangelho que possa ser subtraída a este imperativo 
do amor que chega até ao perdão.” Peçamos a Deus o perdão de que necessitamos 
e a força de vivê-lo com todos.

L. Senhor, que viestes não para condenar, para perdoar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! ....
D. OREMOS. Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, procurando conhecer 

sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 7º DCT-A, Paulinas-Paulus, p. 267-269)
Anim. A santidade à qual Deus nos chama se realiza na convivência pacífica e 

harmônica com todos, na prática do perdão e da ajuda mútua.

1ª Leitura: Lv 19,1-2.17-18
L. Leitura do Livro do Levítico.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: “Fala a toda a comunidade dos filhos de 

Israel, e dize-lhes: ‘Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 
Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para 
não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem 
guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Eu sou o Senhor!” - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 102(103)
S. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo!
A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo!
S. 1. - Bendize, ó minha alma, ao Senhor,* e todo o meu ser, seu santo nome! - 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor,* não te esqueças de nenhum de seus favores!
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2. - Pois ele te perdoa toda a culpa,* e cura toda a tua enfermidade; - da sepultura ele 
salva a tua vida * e te cerca de carinho e compaixão.

3. - O Senhor é indulgente, é favorável,* é paciente, é bondoso e compassivo. - 
Não nos trata como exigem nossas faltas,* nem nos pune em proporção às nossas 
culpas. 

4. - Quanto dista o nascente do poente,* tanto afasta para longe nossos crimes. - 
Como um pai se compadece de seus filhos,* o Senhor tem compaixão dos que o 
temem. 

2ª Leitura: 1Cor 3,16-23

Evangelho: Mt 5,38-48
A. Aleluia...
S. É perfeito o amor de Deus em quem guarda sua palavra.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Por uma dificuldade de redação, a mensagem da Palavra de Deus está na página 

44 deste livrinho

Profissão da Fé

Prece dos fiéis
D. A Deus, que nos indica a prática do perdão como condição para alcançar a 

santidade a que nos chama, apresentemos nossas preces comunitárias.
A. (Nº 196) Atendei a nossa prece, Senhor, e fazei-nos acolher nosso irmão.
L. 1. Para que o anúncio da misericórdia divina pela Igreja ajude as nações a superar 

conflitos e a estabelecer a verdadeira paz, sem recorrer à força das armas, nós vos 
pedimos:

2. Para que a iniciação à vida cristã em nossas famílias eduque para a prática do 
diálogo e do perdão, nós vos pedimos: 

3. Para que o espírito de misericórdia de todos garanta a união da comunidade quando 
surgirem conflitos, desconfianças e indisposições pessoais, nós vos pedimos:

4. Para que as atividades escolares deste ano fortaleçam a convivência respeitosa e 
pacífica entre todos, nós vos pedimos: 

5. Para que a Romaria da Terra das Dioceses de nosso Estado, terça-feira, fortaleça 
as comunidades cristãs e as entidades sociais na busca do bem-viver no campo e 
na cidade, nós vos pedimos: 

6. Para que nossa Diocese alcance seu objetivo de ser Igreja discípula, missionária, 



- 26 -

samaritana, de comunhão e participação, em saída, rumo à plenitude, nós vos 
pedimos:

7. ...    
D. Acolhei nossas súplicas, ó Deus de misericórdia, e confirmai-nos no caminho da 

santidade pela prática do perdão, do amor, da justiça e da compaixão. Por Cristo, 
nosso Senhor!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Os gestos de perdão, o esforço de muitos em ajudar pessoas a se reconciliarem, 

a serenidade diante de conflitos são preciosos dons que podemos incluir em nosso 
rito de oferta.  

A. (nº 208) 1. O nosso Deus...
D. Ao celebrar com reverência vossa misericórdia, nós vos suplicamos, ó Deus, que 

os dons oferecidos em ação de graças nos obtenham vossa paz. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, 

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

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

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

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

sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em 
nossa caminhada de fé.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

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

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe 
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e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.

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

(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são 
fiéis.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossas súplicas às palavras do próprio Cristo e rezemos 

como Ele nos ensinou: Pai nosso...(--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar...)

D. Jesus tem o poder de nos curar e quer o nosso bem. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: A comunhão eucarística é indispensável para nos santificarmos. Mas é 

indispensável também vivermos em comunhão fraterna, sempre reconciliados.
A. (Canto Lit. 2016/2) 1. A ti, meu povo, amado da aliança,/ se abre a porta da 

misericórdia,/ do meu perdão que é fonte de esperança,/ que gera a paz, a 
vida e a concórdia.

Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos como o Pai!:/
2. Perdoa até setenta vezes sete,/ procura amar irmãos e inimigos;/ celebra a 

volta de quem se converte: eis o que peço aos meus irmãos e amigos.
3. O Pai ampara o órfão e a viúva,/ rejeita a regra do ‘dente por dente’,/ pois Ele 

envia o sol, a brisa, a chuva/ tanto ao injusto e justo igualmente.
4. Vai ser sinal do meu amor ternura,/ consola aflitos, perdoa as ofensas;/ reparte o 

pão e o teu amor que cura,/ faze orações, pratica a paciência.
D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos alcançar a salvação 

eterna, cujo penhor vivemos na celebração de vossa Palavra. 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.... 
vocações / Romaria da Terra, terça-feira  /  necessidades da Diocese, na espera 
do novo bispo / para que se evite os excessos no carnaval...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim.: Para realizarmos o ideal da santidade, precisamos da oração, da participação 

na celebração litúrgica, do serviço generoso, do contínuo reconhecimento de 
nossas faltas buscando o perdão de Deus e perdoando a todos.  

A. (Canto Lit. 2010/6) Eu não quero pedras de condenação./ Eu não quero ódio 
em teu coração./ Limpa o teu olhar e verás o teu irmão./ Põe as tuas mãos a 
serviço do perdão. 

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

retidão e nossos passos serem de fé, vossos gestos, de paz, nossas relações, de 
solidariedade, nossas palavras, de amor. E que nos abençoe e acompanhe sempre 
Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
D. Levai a todos o perdão e o amor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Hino da Campanha da Fraternidade 2020
 (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, contemplamos/ este mundo 

tão bonito que nos deste./ Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o “bom samaritano” ensinou:/ ao 
passar por uma vida ameaçada,/ ele a viu, compadeceu-se e cuidou. 

2. Toda vida é um presente e é sagrada,/ seja humana, vegetal ou animal./ É pra 
sempre ser cuidada e respeitada,/ desde o início até seu termo natural.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida;/ ver felizes os teus filhos, tuas filhas;/ 
é a justiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela Família.

4. Mata a vida o vírus torpe da ganância,/ da violência, da mentira e da ambição./ 
Mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. 

Lembretes:
- Terça-feira, Carnaval, 43ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, Parque 

Municipal Wonio Koening, Mormaço, Diocese de Cruz Alta; 
- Quarta-feira, dia de cinzas, abertura da Campanha da Fraternidade – “Fraternidade 

e vida: dom e compromisso” - “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34).

“O perdão é o sinal mais visível do amor do Pai, que Jesus quis revelar em toda a 
sua vida. Não há página do Evangelho que possa ser subtraída a este imperativo 
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do amor que chega até ao perdão. Até nos últimos momentos da sua existência 
terrena, ao ser pregado na cruz, Jesus tem palavras de perdão: ‘Perdoa-lhes, Pai, 
porque não sabem o que fazem’ (Lc 23, 34).

Nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de Deus pode 
ficar sem o abraço do seu perdão. É por este motivo que nenhum de nós pode pôr 
condições à misericórdia; esta permanece sempre um ato de gratuidade do Pai 
celeste, um amor incondicional e não merecido. Por isso, não podemos correr o 
risco de nos opor à plena liberdade do amor com que Deus entra na vida de cada 
pessoa.

A misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a 
vida. É assim que se manifesta o seu mistério divino. Deus é misericordioso (cf. 
Ex 34, 6), a sua misericórdia é eterna (cf. Sal 136/135), de geração em geração 
abraça cada pessoa que confia n’Ele e transforma-a, dando-lhe a sua própria vida” 
(Papa Francisco, Misericordia et Misera, 2).

Oração da Campanha da Fraternidade 2020
 Deus, nosso Pai,/ fonte da vida e princípio do bem viver,/ criastes o ser humano/ e 

lhe confiastes o mundo/ como um jardim a ser cultivado com amor.
 Dai-nos um coração acolhedor/ para assumir a vida/ como dom e compromisso.
 Abri nossos olhos/ para ver as necessidades/ dos nossos irmãos e irmãs,/ sobretudo 

dos mais pobres e marginalizados.
 Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão/ expressa no cuidado fraterno,/ próprio 

de quem reconhece no próximo/ o rosto do vosso Filho. .
 Inspirai-nos palavras e ações/ para sermos construtores de uma nova sociedade,/ 

reconciliada no amor..
 Dai-nos a graça de vivermos/ em comunidades eclesiais missionárias/ que, 

compadecidas,/ vejam,/ se aproximem/ e cuidem daqueles que sofrem,/ a exemplo 
de Maria,/ a Senhora da Conceição Aparecida,/ e de Santa Dulce dos Pobres,/ Anjo 
Bom do Brasil.

Por Jesus, o Filho amado,/ no Espírito, Senhor que dá a vida.. Amém!

Leituras da semana:
dia 24, 2ªf, Tg 3,13-18; Sl 18(19B); Mc 9,14-29; dia 25, 3ªf, Tg 4,1-10; Sl 54(55); 

Mc 9,30-37; dia 26, 4ªf, QUARTA-FEIRA DE CINZAS Jl 2,12-18; Sl 50(51); 
2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 (A esmola, a oração e o jejum); dia 27, 5ªf, Dt 
30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/.Sl 39,5a); Lc 9,22-25; dia 28, 6ªf, Is 58,1-9a; Sl 
50(51); Mt 9,14-15; dia 29, sáb., Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; Dia 1º/3, 
Dom., 1º Quar-A: Gn 2,7-9;3,1-7; Sl 50(51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 (Tentação 
de Jesus).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para a quarta-feira de cinzas/Ano A – 26.02.2020

  - A conversão e a reconciliação para a frutuosa celebração da Páscoa
  - CF: “Fraternidade e vida: dom e compromisso” - “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10, 33-34).  
  Cor litúrgica: ROXO               Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS              www.diocesedeerexim.org.br   

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2020/1) 1. Deus de amor e de ternura, 

contemplamos/ este mundo tão bonito que nos deste./ 
Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Ref. Peregrinos, aprendemos nesta estrada/ o que o 
“bom samaritano” ensinou:/ ao passar por uma vida ameaçada,/ ele a viu, 
compadeceu-se e cuidou. 

2. Toda vida é um presente e é sagrada,/  seja humana, vegetal ou animal./ É pra 
sempre ser cuidada e respeitada,/ desde o início até seu termo natural.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida;/ ver felizes os teus filhos, tuas filhas;/ 
é a justiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela Família.

4. Mata a vida o vírus torpe da ganância,/ da violência, da mentira e da ambição./ 
Mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. 

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor infinito e o perdão generoso de Cristo, que nos convida a segui-lo na 

Paixão para participar de sua vitória pascal, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
D. ou Anim. Com o sinal da cinza em nossa fronte, expressamos nossa necessidade 

da graça divina e manifestamos nossa disposição de vivermos a conversão 
quaresmal para a celebração da vida cristã, a Páscoa, com a ajuda da Campanha da 
Fraternidade que nos lembra o dom da vida e o dever de cuidar dela, especialmente 
a dos irmãos machucados, deixados nas estradas da vida. 

A. (Canto Lit. 2006 e 2008/2; 2007/3) /:“Convertei-vos e crede no Evangelho”, 
eis o tempo favorável!:/

D. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, iniciar com este dia de 
jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate 
contra o espírito do mal. PNSrJC.

A. Amém.
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2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário semanal, Paulinas-Paulus, p. 153-156)
Anim.: No tempo especialmente favorável da preparação da Páscoa que hoje 

iniciamos, a Palavra de Deus nos indica como realizar a conversão com a 
autenticidade e a sinceridade do coração. 

1ª Leitura Jl 2,12-18

Salmo: Sl 50 (51)
S. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!
A. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!
S. 1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, 

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

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,* o meu pecado está sempre à minha 
frente. - Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos.

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

4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo * e confirmai-me com espírito generoso. - 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,* e minha boca anunciará vosso louvor!

2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2 

Evangelho: Mt 6,1-6.16-18
A. (Canto Lit. 2017/6 e 2014/6) /:Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da eterna glória!:/
S. Hoje não endureçais os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor!
A. /: Louvor a Vós...

Mensagem da Palavra de Deus
Por uma dificuldade de redação, a mensagem da Palavra de Deus está na página 

44 deste livrinho

Rito das cinzas
(Uma ou mais pessoas –ministro/as – com as cinzas, fica(m) na frente de quem 

preside)
Anim.: A cinza é símbolo bíblico de disposição interior para a conversão. 

Reconhecendo-nos necessitados da misericórdia de Deus, especialmente porque 
nem sempre cuidamos bem da vida, dom e compromisso, acolhemos a imposição 
das cinzas no início da quaresma. 

A. (Nº 77) Ref. //: Misericórdia, nosso Deus, perdão!/ Misericórdia, tende 
compaixão!:/
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D. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a 
riqueza de sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em 
sinal de penitência. (Todos rezam em silêncio)

D. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com 
bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar (+) estas cinzas, que vamos 
colocar sobre as nossas cabeças. E assim reconhecendo que somos pó e que ao 
pó voltaremos, consigamos, pela observância da Quaresma, obter o perdão dos 
pecados e viver uma vida nova, à semelhança do Cristo ressuscitado. Pelo mesmo 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Segue a imposição das cinzas. O ministro diz: “Converta-se e creia no Evangelho!”).
Anim.: Conscientes de nossa fragilidade humana, mas dispostos a realizar a 

verdadeira conversão, aproximemo-nos para receber as cinzas sobre nossas 
cabeças. 

A. (Canto Lit. 2009/3) Ref.: //: Voltai para o Senhor de todo o coração,/ mudai as 
vossas obras em sinal de conversão!:/

1. O Cristo entregou-se humildemente,/ doou a vida para nos salvar./ //: E toda 
a humanidade foi reestabelecida,/ A falta de Adão foi redimida.:/

2. Sois filhos desta luz e não das trevas,/ vivei como herdeiros desta graça/ //: e 
frutos vingarão, de paz e de bondade,/em passos de justiça e verdade.:/

3. Vivei segundo o Espírito de Deus,/ que mora em vosso humilde coração./ //: 
A firme esperança que o tempo não engana,/ na certa, vem d’aquele que nos 
ama.:/

L. Nós vos louvamos, Senhor Jesus Cristo, e bendizemos,
A. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L. Bendita e louvada seja a Sagrada Paixão e Morte de nosso Senhor Jesus Cristo,
A. que quis padecer e morrer na Cruz para nos salvar.
Anim.: Com a reflexão sobre a vida em todas as suas expressões e dimensões, a 

Campanha da Fraternidade nos exorta a preservá-la como dom divino e promovê-la 
como compromisso da fé. Na disposição quaresmal de realizar este compromisso, 
rezemos a oração da Campanha da Fraternidade.

L. Deus, nosso Pai,/ fonte da vida e princípio do bem viver,
A. Dai-nos um coração acolhedor/ para assumir a vida/ como dom e compromisso.
 L. Abri nossos olhos/ para ver as necessidades
A. dos nossos irmãos e irmãs,/ sobretudo dos mais pobres e marginalizados.
 L. Ensinai-nos a sentir a compaixão de quem reconhece no próximo o rosto do 

vosso Filho.
 A. Inspirai-nos palavras e ações/ para sermos construtores de uma nova 

sociedade,/ reconciliada no amor.
 L. Dai-nos a graça de vivermos/ em comunidades eclesiais missionárias/ que, 

compadecidas,/ 
A. vejam, se aproximem/ e cuidem daqueles que sofrem,/ a exemplo de Maria,/ 
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a Senhora da Conceição Aparecida,/ e de Santa Dulce dos Pobres,/ Anjo Bom 
do Brasil. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: apresentemos a Deus nossas disposições de viver a preparação para a Páscoa 

com muitos frutos de renovação pessoal, familiar e comunitária.
A. (nº 206) 1. Um novo dia....
D. Oferecendo-vos nossos dons no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, 

ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência 
e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a 
paixão do vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo.

A. Amém. 

Louvação
 D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. Ó Deus, fonte de toda santidade, nós vos bendizemos porque a cada ano nos 

dais este tempo especial de graça, para libertar-nos do egoísmo, das paixões 
desordenadas e do apego aos bens.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade infinita, porque nos chamais à penitência 

e à oração neste tempo quaresmal para prepararmo-nos para as festas pascais.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Bendito sejais, ó Deus, pela Igreja presente no mundo inteiro para anunciar a 

vossa misericórdia. Que ela cresça sempre mais com o Papa N., (---nosso Bispo 
N) os bispos da Igreja, nosso(s) padre(s) N., os ministros e os agentes de pastoral 
chamados a servir as comunidades.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, pela Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, pelos santos 

Apóstolos e todos os que neste mundo foram fiéis à vossa Aliança.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Recordamos, agradecidos, ó Deus, os nossos irmãos falecidos (pode citar o nome 

dos últimos...) que entre nós se esforçaram por realizar o bem na família e na 
comunidade.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos apresentamos nossa louvação, ó Deus, em nome daquele que veio reunir-

nos em vosso amor, Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a liberdade e a confiança de filhos pelo Espírito que Deus nos concedeu, 

rezemos a oração que Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias 
no sacrário e coloca sobre o altar).

D. Na celebração experimentamos quanto Deus é bom e quão feliz é quem nele 
coloca sua segurança. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com o alimento eucarístico, poderemos sentir compaixão dos irmãos 

machucados e jogados à beira do caminho, aproximar-nos e cuidar deles, a 
exemplo do bom samaritano e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo bom do Brasil, 
como nos lembra a Campanha da Fraternidade.  

A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, a comunhão, ....
D. OREMOS. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo Pão da Vida que acabamos 

de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. 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.... vocações 
/Campanha da Fraternidade sobre a vida, dom e compromisso /  necessidades da 
Diocese, na espera do novo bispo / frutuosa preparação para a Páscoa...

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Vivamos intensamente este tempo de renovação da vida cristã que nos 

convida a retomar o caminho batismal de inserção na comunidade cristã para uma 
vida de comunhão fraterna com todos e filial com Deus. 

A. (Nº 140) Ref. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação:/ Ao Pai 
voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor 

Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal 
para a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na 
luta contra o mal para podermos celebrar a vitória da Páscoa. E que nos abençoe 
Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
D. Vivei o compromisso desta Quaresma; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

(Canto Lit. 2010/2; 2011/3; 2013/3) 1. Senhor, Deus de nossos pais, aqui estamos./ 
Teu amor, alegres, vimos celebrar./ Tua graça que nos salva nós buscamos,/ nossa 
vida colocamos neste altar.
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Ref. /:Somos povo da aliança,/ caminhando na esperança,/ conduzidos por tua mão!/ 
Com os pés no chão da vida,/ rumo à Páscoa tão querida/ te pedimos conversão!

2. A palavra nos anima e orienta,/ fortalece e dá sentido à nossa cruz./ O teu pão nos 
une a todos, nos sustenta/ por caminhos da justiça nos conduz.

3. Nesta casa, reunidos em família,/ aprendemos o valor da oração,/ do jejum que 
nos educa na partilha,/ do amor, que faz a gente ser irmão.

4. Celebrando a Eucaristia ensaiamos/ nossa Páscoa, vida plena em comunhão./ 
Pelas lutas e conquistas te louvamos,/ tua bênção te pedimos prá missão.

Objetivos permanentes da Campanha da Fraternidade (CF):
- Despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo, em 

particular, os cristãos na busca do bem comum;
- Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central 

do Evangelho;
- Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na 

evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária 
(todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e 
libertadora da Igreja).

Objetivo geral da CF 2020:
Despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações 

fecundas, na família, na comunidade e na sociedade, à luz da palavra de Deus. 
Objetivos específicos:
- Apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos Evangelhos; 
- Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida 

para relações sociais mais humanas; 
- Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a revolução do cuidado como 

caminhos de superação da indiferença e da violência; 
- Promover e defender a vida, desde a fecundação até o seu fim natural, rumo à 

plenitude;
- Despertar as famílias para a beleza do amor que gera continuamente vida nova;
- Preparar os cristãos e as comunidades para anunciarem a vida plena, a vida do 

Reino;
- Criar espaços nas comunidades para que, pelo batismo, pela crisma e pela 

eucaristia, todos percebam, na fraternidade, a vida como dom e compromisso;
- Despertar os jovens para o dom e beleza da vida, motivando-os para o engajamento 

em ações de cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em situação de 
sofrimento e desesperança;

- Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da 
vida;

- Cuidar do planeta, nossa Casa Comum, comprometendo-se com a ecologia 
integral.



- 36 -

que pareciam inúteis, porque o que faltava não era água, mas o vinho! Contudo 
é precisamente daquelas ânforas cheias «até acima» (2, 7) que Jesus tira o vinho 
novo. O mesmo se passa connosco: Deus chama-nos a encontrá-Lo através da 
fidelidade a coisas concretas – é sempre no concreto que se encontra Deus –, ou 
seja, a oração diária, a Missa, a Confissão, uma caridade verdadeira, a Palavra 
de Deus em cada dia, a proximidade sobretudo aos mais necessitados espiritual 
e corporalmente. São coisas concretas, como na vida consagrada a obediência ao 
Superior e às Regras. Se se praticar esta lei com amor – com amor! –, sobrevém 
o Espírito e traz a surpresa de Deus, como no templo e em Caná. Então a água 
da quotidianidade transforma-se no vinho da novidade; e a vida, que parece mais 
presa, na realidade torna-se mais livre. Neste momento, vem-me à mente uma 
Irmã, humilde, cujo carisma era precisamente fazer-se próximo dos padres e 
seminaristas. Anteontem, foi introduzida aqui, na diocese [de Roma], a sua causa 
de beatificação. Uma Irmã simples: não tinha grandes iluminações, mas possuía 
a sabedoria da obediência, da fidelidade e de não temer a novidade. Peçamos que 
o Senhor, através da Irmã Bernardete, dê a todos nós a graça de caminhar por 
esta estrada.

O encontro, que nasce da chamada, culmina na visão. Simeão diz: «Os 
meus olhos viram a Salvação» (Lc 2, 30). No Menino que vê, contempla a 
salvação. Não vê o Messias que realiza prodígios, mas um menino pequenito. 
Não vê nada de extraordinário, mas Jesus com os pais, que trazem ao templo 
duas rolas ou duas pombas, ou seja, a oferta mais humilde (cf. 2, 24). Simeão vê 
a simplicidade de Deus, e acolhe a sua presença. Não procura algo de diferente; 
nada mais pede nem pretende. Basta-lhe ver o Menino e tomá-Lo nos braços: 
«Nunc dimittis… agora podes deixar-me ir» (cf. 2, 29). Basta-lhe Deus como 
é. N’Ele, encontra o sentido último da vida. É a visão da vida consagrada, uma 
visão simples e, na sua simplicidade, profética, onde se tem o Senhor diante dos 
olhos e Se estreita nas mãos e não precisa de mais nada. A vida é Ele, a esperança 
é Ele, o futuro é Ele. A vida consagrada é esta visão profética na Igreja: é olhar 
que vê Deus presente no mundo, embora a muitos passe despercebido; é voz 
que diz: «Deus basta, o resto passa»; é louvor que brota apesar de tudo, como 
manifesta a profetisa Ana: era uma mulher já muito idosa, que vivera tantos 
anos viúva, mas não era sorumbática, nostálgica nem fechada em si mesma; 
pelo contrário, chega, louva a Deus e só fala d’Ele (cf. 2, 38). Apraz-me pensar 
que esta mulher «tagarelava bem», e seria uma boa padroeira para nos converter 
do mal das bisbilhotices; com efeito, Ana ia dum lado para outro limitando-se a 
dizer: «[O Messias] é aquele! É aquele menino! Ide vê-lo». Apraz-me imaginá-la 
como a vizinha informada do lugar.
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Eis a vida consagrada: louvor que dá alegria ao povo de Deus, visão 
profética que revela aquilo que conta. Quando assim é, floresce e torna-se para 
todos um apelo contra a mediocridade: contra as quedas de altitude na vida 
espiritual, contra a tentação de jogar por baixo com Deus, contra a adaptação 
a uma vida cómoda e mundana, contra a reclamação, insatisfação e lamento 
da própria sorte – as queixinhas! -, contra o habituar-se a «fazer aquilo que se 
pode» e ao «sempre se fez assim». Estas não são frases segundo Deus. A vida 
consagrada não é sobrevivência, não é preparar-se para «ars bene moriendi»: esta 
é a tentação de hoje face ao declínio das vocações. Não! Não é sobrevivência, é 
vida nova. «Mas... somos poucas!» É vida nova. É encontro vivo com o Senhor 
no seu povo. É chamada à obediência fiel de cada dia e às surpresas inéditas do 
Espírito. É visão daquilo que importa abraçar para ter a alegria: Jesus.

Mensagem do Papa para o Dia Mundial
do Enfermo 2019 (11 de fevereiro)

Não tendo chegado a mensagem de 2020 até o final da redação deste 
subsídio, transcreve-se a de 2019.

«Recebestes de graça, dai 
de graça» (Mt 10, 8)

“Queridos irmãos e irmãs!

«Recebestes de graça, dai 
de graça» (Mt 10, 8): estas são 
palavras pronunciadas por Jesus, 
quando enviou os apóstolos a 
espalhar o Evangelho, para que, 
através de gestos de amor gratuito, 
se propagasse o seu Reino.

Por ocasião do XXVII Dia Mundial do Doente, que será celebrado de 
modo solene em Calcutá, na Índia, a 11 de fevereiro de 2019, a Igreja – Mãe de 
todos os seus filhos, mas com uma solicitude especial pelos doentes – lembra 
que o caminho mais credível de evangelização são gestos de dom gratuito como 
os do Bom Samaritano. O cuidado dos doentes precisa de profissionalismo e 
ternura, de gestos gratuitos, imediatos e simples, como uma carícia, pelos quais 
fazemos sentir ao outro que nos é «querido».
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A vida é dom de Deus, pois – como adverte São Paulo – «que tens tu que 
não tenhas recebido?» (1 Cor 4, 7). E, precisamente porque é dom, a existência não 
pode ser considerada como mera possessão ou propriedade privada, sobretudo 
à vista das conquistas da medicina e da biotecnologia, que poderiam induzir o 
homem a ceder à tentação de manipular a «árvore da vida» (cf. Gn 3, 24).

Contra a cultura do descarte e da indiferença, cumpre-me afirmar que 
se há de colocar o dom como paradigma capaz de desafiar o individualismo e 
a fragmentação social dos nossos dias, para promover novos vínculos e várias 
formas de cooperação humana entre povos e culturas. Como pressuposto do 
dom, temos o diálogo, que abre espaços relacionais de crescimento e progresso 
humano capazes de romper os esquemas consolidados de exercício do poder na 
sociedade.

O dar não se identifica com o ato de oferecer um presente, porque só 
se pode dizer tal se for um dar-se a si mesmo: não se pode reduzir a mera 
transferência duma propriedade ou dalgum objeto. Distingue-se de presentear, 
precisamente porque inclui o dom de si mesmo e supõe o desejo de estabelecer 
um vínculo. Assim, antes de mais nada, o dom é um reconhecimento recíproco, 
que constitui o caráter indispensável do vínculo social. No dom, há o reflexo do 
amor de Deus, que culmina na encarnação do Filho Jesus e na efusão do Espírito 
Santo.

Todo o homem é pobre, necessitado e indigente. Quando nascemos, para 
viver tivemos necessidade dos cuidados dos nossos pais; de forma semelhante, 
em cada fase e etapa da vida, cada um de nós nunca conseguirá, de todo, ver-se 
livre da necessidade e da ajuda alheia, nunca conseguirá arrancar de si mesmo 
o limite da impotência face a alguém ou a alguma coisa. Também esta é uma 
condição que caracteriza o nosso ser de «criaturas». O reconhecimento leal 
desta verdade convida-nos a permanecer humildes e a praticar com coragem a 
solidariedade, como virtude indispensável à existência.

Esta consciência impele-nos a uma práxis responsável e responsabilizadora, 
tendo em vista um bem que é indivisivelmente pessoal e comum. Apenas quando 
o homem se concebe, não como um mundo fechado em si mesmo, mas como 
alguém que, por sua natureza, está ligado a todos os outros, originariamente 
sentidos como «irmãos», é possível uma práxis social solidária, orientada para 
o bem comum. Não devemos ter medo de nos reconhecermos necessitados e 
incapazes de nos darmos tudo aquilo de que teríamos necessidade, porque não 
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conseguimos, sozinhos e apenas com as nossas forças, vencer todos os limites. 
Não temamos este reconhecimento, porque o próprio Deus, em Jesus, Se rebaixou 
(cf. Flp 2, 8), e rebaixa, até nós e até às nossas pobrezas para nos ajudar e dar 
aqueles bens que, sozinhos, nunca poderíamos ter.

Aproveitando a circunstância desta celebração solene na Índia, quero 
lembrar, com alegria e admiração, a figura da Santa Madre Teresa de Calcutá, 
um modelo de caridade que tornou visível o amor de Deus pelos pobres e os 
doentes. Como dizia na sua canonização, «Madre Teresa, ao longo de toda a 
sua existência, foi uma dispensadora generosa da misericórdia divina, fazendo-
se disponível a todos, através do acolhimento e da defesa da vida humana, 
dos nascituros e daqueles abandonados e descartados. (…) Inclinou-se sobre 
as pessoas indefesas, deixadas moribundas à beira da estrada, reconhecendo a 
dignidade que Deus lhes dera; fez ouvir a sua voz aos poderosos da terra, para 
que reconhecessem a sua culpa diante dos crimes (…) da pobreza criada por 
eles mesmos. A misericórdia foi para ela o “sal”, que dava sabor a todas as suas 
obras, e a “luz” que iluminava a escuridão de todos aqueles que nem sequer 
tinham mais lágrimas para chorar pela sua pobreza e sofrimento. A sua missão 
nas periferias das cidades e nas periferias existenciais permanece nos nossos dias 
como um testemunho eloquente da proximidade de Deus junto dos mais pobres 
entre os pobres» (Homilia, 4/IX/2016).

A Santa Madre Teresa ajuda-nos a compreender que o único critério de 
ação deve ser o amor gratuito para com todos, sem distinção de língua, cultura, 
etnia ou religião. O seu exemplo continua a guiar-nos na abertura de horizontes 
de alegria e esperança para a humanidade necessitada de compreensão e ternura, 
especialmente para as pessoas que sofrem.

A gratuidade humana é o fermento da ação dos voluntários, que têm 
tanta importância no setor socio-sanitário e que vivem de modo eloquente a 
espiritualidade do Bom Samaritano. Agradeço e encorajo todas as associações 
de voluntariado que se ocupam do transporte e assistência dos doentes, aquelas 
que providenciam nas doações de sangue, tecidos e órgãos. Um campo especial 
onde a vossa presença expressa a solicitude da Igreja é o da tutela dos direitos 
dos doentes, sobretudo de quantos se veem afetados por patologias que exigem 
cuidados especiais, sem esquecer o campo da sensibilização e da prevenção.

Revestem-se de importância fundamental os vossos serviços de 
voluntariado nas estruturas sanitárias e no domicílio, que vão da assistência 
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sanitária ao apoio espiritual. Deles beneficiam tantas pessoas doentes, sós, 
idosas, com fragilidades psíquicas e motoras. Exorto-vos a continuar a ser sinal 
da presença da Igreja no mundo secularizado.

O voluntário é um amigo desinteressado, a quem se pode confidenciar 
pensamentos e emoções; através da escuta, ele cria as condições para que o doente 
deixe de ser objeto passivo de cuidados para se tornar sujeito ativo e protagonista 
duma relação de reciprocidade, capaz de recuperar a esperança, mais disposto a 
aceitar as terapias. O voluntariado comunica valores, comportamentos e estilos 
de vida que, no centro, têm o fermento da doação. Deste modo realiza-se também 
a humanização dos tratamentos.

A dimensão da gratuidade deveria animar sobretudo as estruturas sanitárias 
católicas, porque é a lógica evangélica que qualifica a sua ação, quer nas zonas 
mais desenvolvidas quer nas mais carentes do mundo. As estruturas católicas são 
chamadas a expressar o sentido do dom, da gratuidade e da solidariedade, como 
resposta à lógica do lucro a todo o custo, do dar para receber, da exploração que 
não respeita as pessoas.

Exorto-vos a todos, nos vários níveis, a promover a cultura da gratuidade 
e do dom, indispensável para superar a cultura do lucro e do descarte. As 
instituições sanitárias católicas não deveriam cair no estilo empresarial, mas 
salvaguardar mais o cuidado da pessoa que o lucro. Sabemos que a saúde é 
relacional, depende da interação com os outros e precisa de confiança, amizade 
e solidariedade; é um bem que só se pode gozar «plenamente», se for partilhado. 
A alegria do dom gratuito é o indicador de saúde do cristão.

A todos vos confio a Maria, Saúde dos Enfermos. Que Ela nos ajude a 
partilhar os dons recebidos com o espírito do diálogo e mútuo acolhimento, a 
viver como irmãos e irmãs cada um atento às necessidades dos outros, a saber 
dar com coração generoso, a aprender a alegria do serviço desinteressado. Com 
afeto, asseguro a todos a minha proximidade na oração e envio-vos de coração 
a Bênção Apostólica.

Vaticano, Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo,

25 de novembro de 2018.

Francisco.
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43ª Romaria da Terra no Rio Grande do Sul
Tema: O Bem Viver, no Campo e na Cidade

Lema: “Dá-me de beber” (Jo 4,7)
A Diocese de Cruz Alta, juntamente com 

a CPT RS, tem a alegria de acolher a todos vocês, 
romeiros e romeiras para a 43ª Romaria da Terra, 
no dia 25 de fevereiro de 2020, em Mormaço – 
RS. É a terceira vez que nossa Diocese acolhe, 
com alegria, a Romaria (1987 e 1999), pois temos 
consciência de que é uma expressão concreta 
daquela opção cristológica que a Igreja faz de estar 
próxima dos pobres. A Romaria, com toda sua 
caminhada preparatória, é tempo de aprofundar 
o tema, de celebrarmos juntos e de fortalecermos 
nossa esperança de um mundo justo e fraterno. 
De fato, como Povo de Deus somos romeiros, 
caminhamos juntos para nos fortalecermos e, 
nestes tempos difíceis, nunca desanimarmos do 
projeto de Deus manifestado em Jesus Cristo, do 
“bem viver” para todos os seus filhos e filhas.

Em primeiro lugar, o bem viver é uma atitude conscientemente pensada, 
de cuidado com o meio ambiente e o ser humano, sobretudo os empobrecidos. 
O ser humano, que não é dono, mas administrador da criação, é convidado a 
viver em harmonia com toda criação, superando a ânsia da instrumentalização da 
natureza. Esta antropologia é insustentável, já sabemos! Com nossos agricultores 
e povo das cidades, queremos refletir sobre as agressões que são infligidas ao 
meio ambiente e, consequentemente, aos mais pobres; aprofundar as causas deste 
modo de se relacionar com a terra e os irmãos e irmãs; incentivar a agricultura 
familiar como um caminho para a vida saudável; cultivar uma espiritualidade 
ecológica baseada na simplicidade da vida; educar-se para um outro estilo de 
vida, menos consumista e mais feliz. 

Mas, sobretudo, a Romaria é tempo de afirmação de propostas. Queremos 
que seja propositiva. Temos caminhos promissores para construirmos uma “ecologia 
integral” (Papa Francisco), baseados na Palavra de Deus e na Doutrina Social da Igreja. 

Claro, o mais importante da Romaria é preparar-se. Por isso, nosso convite 
é que todos possamos ler, conversar, aprofundar os temas presentes no texto 
base. Somos muito gratos a todos que souberam partilhar seus conhecimentos. 

Enfim, como romeiros, reafirmamos: “Não deixemos que nos roubem a 
esperança” (Papa Francisco).

     Dom Adelar Baruffi
    Bispo Diocesano de Cruz Alta
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O Sentido do Bem Viver
Pe. Elizeu Lucas de Oliveira
Pároco da Paróquia da Conceição, Cruz Alta 
Pessoas sem paciência no trânsito. Muitos relatam que dormem mal e 

acordam cansados. Paira na sociedade um sentimento comum de que o tempo 
é curto e que tudo o que se faz ainda não é o suficiente. Em meio a uma correria 
absurda, as relações humanas de gratuidade, de solidariedade e de amizade ficam 
em segundo, terceiro plano... Quando o ser humano consegue prestar atenção ao 
que está à sua volta, enxerga uma natureza agonizante: grandes quantidades de 
árvores derrubadas, rios poluídos, ar irrespirável... enxerga também outros seres 
humanos em situações de humilhação e exclusão social: fome, abandono e mus 
tratos a crianças, assassinatos, racismos, desemprego, exploração do trabalho.

A situação atual descrita anteriormente é resultado do coração humano 
ferido pelo pecado, que se deixou levar pela prática consumista e materialista. A 
origem da crise atual está no início da modernidade. Na crença de que a ciência 
explicaria todas as verdades sobre a natureza e o ser humano; que o emprego 
desta ciência explicaria todas as verdades sobre a natureza e o ser humano; que o 
emprego desta ciência no progresso da tecnologia aumentaria as ofertas de bens de 
consumo a fim de que todas as necessidades humanas fossem atendidas, trazendo 
felicidade e bem estar. Contudo, não foi isso o que aconteceu. 

O sucesso da tecnologia em fabricar bens de consumo resultou passagem 
do capitalismo de produção (onde a preocupação é a escassez) para o capitalismo 
de consumo (onde a preocupação é criar necessidades para dar vasão ao excesso 
de bens que se é capaz de produzir). Eis então a sociedade consumista! Além 
disso, a lógica neoliberal da ‘sociedade dos indivíduos’ que buscam seus próprios 
interesses, como empresários de si próprios, as relações humanas de solidariedade 
foram substituídas pelas relações de disputa, lucro e consumo. O mundo se tornou 
uma arena competitiva que tira o fôlego e introduz na mente humana o imperativo 
da proatividade e do sucesso pessoal.

Na visão que separa o sujeito que conhece e objeto a ser conhecido, 
a natureza também passou a ser vista objetivamente, segundo o método e a 
explicação do campo científico, e não mais com a poesia e a beleza que lhe é 
própria. Foi vista apenas como um recurso abundante e infinito. Ao raciocinar 
como se estivesse separado do ambiente, o ser humano não conseguiu enxergar 
que é parte de uma teia de interligação e reciprocidade, onde ele não está fora, mas 
dentro deste sistema e o que acontece com a natureza acontece também com ele. 
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Em resposta a essa modo de compreender e agir que causou o mal estar 
atual surge o conceito de “Bem Viver”. Aparece nos povos indígenas da América 
do Sul. Para eles, Bem Viver é ser parte da natureza e respeitar a Terra como mãe 
que dá a seus filhos tudo o que eles precisam para viver. Sabendo que a Terra é 
mãe, não deve ser explorada e maltratada, deve ser amada e cuidada.

Bem Viver é a atitude de cuidar da natureza e do ser humano. Utilizar 
somente o necessário. Uma visão de que não precisamos de muitos bens para 
existir. Agindo assim, diminui-se a produção do lixo, que é um problema para os 
nossos dias e para o futuro do planeta. A visão religiosa do Bem Viver devolve o 
verdadeiro sentido da criação, que pertence a Deus e, portanto, o ser humano não 
é o seu dono e não pode fazer dela o que quiser.

Bem Viver é, ainda, cuidar de si. É conscientizar-se de que o tempo de ócio 
também tem valor. É saber que não precisamos estar sempre produzindo algo. O 
ser humano necessita de um momento de lazer, precisa relacionar-se face-a-face, 
cultivar a espiritualidade, estar com a família e para contemplar a criação. Cuidar 
de si buscando uma alimentação saudável. 

   Bem Viver é também cuidar do outro. Daqueles que mais precisam. Dos 
excluídos do mundo do consumo. Praticar a caridade. Solidariedade. O respeito 
às diferenças de ideias e modos de viver. A colaboração para tornar o mundo 
mais justo e fraterno. Valorizar o outro que já existiu, ligando-se a uma tradição. 
Também valorizar o outro que ainda não existe, pensando no planeta que será 
deixado para as futuras gerações. A atitude do cuidado nos faz trabalhar para que 
se reduzam as emissões de gases do efeito estufa, que se preserve a biodiversidade, 
a qualidade da água, da terra e dos alimentos; a troca para matrizes energéticas 
mais ecológicas, substituindo o uso do petróleo, do carvão e do gás pela energia 
solar, eólicas e outras menos poluentes.

O modo de se relacionar com o outro e com a natureza a partir dos princípios 
do “Bem Viver” faz buscar outras formas de avaliar os índices de desenvolvimento 
de uma nação. Relativizar os números de crescimento da economia que medem 
o Produto Interno Bruto e propor outros dados como Índice de Desenvolvimento 
Humano (ONU), Índice do Planeta Feliz (The NeW Economics Foundation), 
Felicidade Interna Bruta (elaborado por um país do Himalaia). Se insere, também, 
nesta perspectiva, o movimento “Slow” que questiona a velocidade e o ritmo da vida.

O Bem Viver ainda é um conceito aberto, pois ainda é novo e pouco 
desenvolvido nas ciências sociais. Mais do que um conceito, é uma prática. 
Responde a pergunta: 

O que é mesmo importante para uma vida saudável e feliz?
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Mensagens da Palavra de Deus - Fevereiro/2020
Apresentação do Senhor  02/02/2020

Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________________
Neste domingo, quarenta dias depois do Natal, celebramos o mistério da apresentação de 

Jesus no Templo, nos braços de Maria e José. Passados quarenta dias do seu nascimento, Jesus foi 
apresentado no Templo como sinal de sua consagração a Deus.

Na primeira leitura de hoje, o profeta Malaquias anuncia o mensageiro que o Senhor irá 
enviar. São palavras que lembram muito a missão de João Batista: preparar o caminho. E quem 
prepara o caminho do Senhor realiza uma tarefa gratificante, mas deve estar preparado também 
para obstáculos, oposições, contrariedades. No Evangelho de hoje vemos Jesus sendo recebido por 
Simeão. É um senhor bem idoso, humilde e fiel, a quem foi prometido que não morreria sem antes 
ver a salvação que viria de Deus. Ao ver Jesus, ele o reconhece como o Salvador esperado, mas 
também prenuncia que sua missão não será fácil.

Maria ouve a revelação de Simeão, uma revelação cheia de esperança e ao mesmo tempo 
preocupante. Ninguém mais do que ela irá se alegrar com Jesus, mas também vai  sofrer com as 
suas dores. Não podemos esquecer que Maria representa a própria Igreja. Pois, se Maria sofre e se 
alegra junto com seu Filho. A Igreja também viverá as alegrias, dores e riscos da missão de seguir 
Jesus. Muitas vezes se sofre com a Igreja e pela Igreja. Faz parte da missão. 

O Evangelho nos relata que Jesus foi crescendo e ficando forte, cheio de sabedoria, sempre 
acompanhado pela graça de Deus. Desde os primeiros anos de sua vida, Jesus cumpriu fielmente 
toda a vontade do Pai, vontade que se encontra expressa nas Sagradas Escrituras.  O Evangelho de 
hoje contém um ensinamento muito importante para todos nós e para nossas famílias. Muitos pais 
preocupam-se em proporcionar educação, instrução, trabalho e boa posição social aos seus filhos, 
mas isto não é suficiente. Têm outra missão, muito mais importante, a desenvolver: precisam con-
sagrar seus filhos a Deus desde o início de suas vidas, educá-los para uma vida cristã.

Educar para a fé é muito mais que ensinar práticas religiosas: significa introduzir no coração 
dos próprios filhos o amor, a generosidade, a solidariedade; significa apresentá-los a Deus para que 
ele os transforme em construtores da paz para todos.

 Sabemos que as crianças aprendem com os olhos mais do que com o ouvido. A vida cristã 
dos pais é o melhor método de ensinar catequese aos filhos. Se os pais rezam em casa, os filhos 
aprendem a rezar com eles; se os pais praticam o amor, o perdão, a generosidade para com os ir-
mãos, os filhos os imitam. É assim que os pais cristãos da atualidade são chamados a “consagrar” 
seus filhos a Deus.  Que o Bom Deus vos abençoe!

                                                                                   Pe. Cleocir Bonetti
                                                           Coordenador da Cúria Diocesana 

 5º Domingo do Tempo Comum – 09/02/2020
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________________
A Palavra de Deus, na liturgia deste domingo, nos convida a sermos sal da terra e luz do 

mundo. O Sermão da Montanha foi dirigido às multidões, mas também a cada um de nós. Os cris-
tãos no batismo recebem a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Essa missão é exercida na 
comunidade cristã. 
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Depois de proclamar as bem-aventuranças, Jesus se dirige aos discípulos, usando duas ima-
gens para explicitar a missão: o sal e a luz. O sal cumpre sua função quando é usado. A luz só tem 
sentido para iluminar. Ninguém vai acender uma luz para colocar embaixo da mesa. Assim deverá 
ser a comunidade que crê em Jesus Cristo e continua a sua missão: ser sal para dar sabor e luz para 
iluminar e orientar.

Uma das qualidades do sal é a de dar sabor. Como o sal tempera as coisas, o cristão batizado 
deve dar à sociedade o gosto pelas coisas de Deus. O cristão é sal que consegue dar sabor e sentido 
a tudo aquilo que acontece, leva uma palavra de sabedoria onde existe dor e semeia bondade onde 
existe ódio e rancor. 

Mas o sal é usado também para conservar os alimentos, para impedir que se estraguem. Isto 
sabiam bem os ouvintes de Jesus, muitos deles, como Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. 
O peixe pescado era imediatamente posto em sal, para que se conservasse. O cristão é o sal da terra 
também nesse sentido. Com a sua presença impede que a humanidade se corrompa. Onde falta o 
sal do Evangelho, facilmente se propagam muitos vícios, corrupções.

A luz lembra o ato criador de Deus. Os cristãos devem ser “filhos da luz” e iluminar os 
caminhos deste mundo. Não podem esconder a luz. A luz torna tudo claro e mostra a beleza das 
coisas. É também necessária para a sobrevivência.

A luz existe para iluminar, não para ser olhada diretamente. Se alguém fixa o olhar no sol 
ou numa lâmpada muito forte, não enxerga nada e ainda prejudica os olhos. Não se deve olhar para 
a luz, mas para as coisas iluminadas. Os cristãos são luz, mas não podem praticar as boas ações 
para chamar a atenção sobre si, para serem admirados e elogiados. Não é para eles que os homens 
devem olhar, mas para as boas ações que são praticadas.

Sabemos que o Sermão da Montanha foi dirigido às multidões e que todos os cristãos, por 
seu batismo, recebem a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Essa missão é exercida na co-
munidade cristã. 

É preciso, pois, neste mundo moderno, urbanizado, retomar a vivência comunitária, carac-
terística fundamental da Igreja primitiva. É lá que brilha a nossa luz. É lá que nosso sal dá gosto e 
sabor, conservando o valor da vida. Que O Bom Deus vos abençoe!

        Pe. Cleocir Bonetti
                                                                   Coordenador da Cúria Diocesana 

6º Domingo do Tempo Comum – 16/02/2020
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________________
A Palavra de Deus, no Evangelho de hoje, afirma que Jesus respeitava as leis e instituições 

do seu povo, mas sempre as interpretava na perspectiva da promoção da vida e do bem comum. 
Muitos, porém, no tempo de Jesus, tinham dificuldades de entendê-lo. Houve muitas rea-

ções negativas quando ele proclamou bem-aventurados os simples, os humildes, os oprimidos e 
alertou que seus seguidores encontrariam dificuldades, seriam perseguidos. 

A Palavra de Deus sempre foi e será muito atual. E o desafio maior é crermos que ela é 
dirigida a cada um de nós presentes na comunidade cristã. E quando ela é proclamada, é Cristo 
mesmo que a anuncia para nós hoje. Não basta observar leis para ser justo. É preciso observá-las de 
maneira pessoal, consciente daquilo que se está fazendo, a fim de realizar o bem ao que a lei quer.
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A justiça não depende da observância da lei. É no coração que se decide a atitude mais ver-
dadeira e mais radical do homem. É para aí que devemos dirigir a atenção e a escolha. Não basta, 
portanto, não matar, mas é necessário não alimentar sentimentos de raiva, de ódio. 

Não basta lavar as mãos antes das refeições, mas é necessário purificar o coração.  Não 
basta erguer monumentos aos profetas, mas é preciso escutá-los. Não basta multiplicar palavras nas 
orações, mas é necessário ter fé na bondade e misericórdia de Deus.

Para os antigos era proibido matar. Jesus não desdiz a lei, mas amplia, alargando todo o 
corpo da fraternidade. Por isso Jesus proclama: “Bem-aventurados os pacíficos e pacificadores”. 
Não basta não matar; é preciso respeitar o outro, ter paciência com ele, não guardar ódio, perdoá-lo. 
O outro não é só corpo, mas é uma pessoa humana. A raiva, o ódio e a violência também são armas 
que vão matando aos poucos.

Destacamos aqui a importância da paciência. A paciência é característica da pessoa madura, 
equilibrada. A paciência é uma virtude conquistada, trabalhada. Podemos concluir que, no ensina-
mento de Jesus, alimentar brigas, intrigas, mentiras e tramar vinganças são formas de matar. Não 
procurar a reconciliação é viver em estado de morte, fora, portanto, da família de Deus, que é um 
Reino de paz, amor e vida em plenitude.

Que esta celebração possa ajudá-lo a crescer na virtude da paciência e a fazer a experiência 
do perdão.        

                                                                                                   Pe. Cleocir Bonetti
                                                             Coordenador da Cúria Diocesana 

      
7º Domingo do Tempo Comum – 23/02/2020

Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________________
Este já é o terceiro domingo seguido que lemos o Sermão da Montanha, um dos mais lindos 

textos da literatura de todos os tempos e, certamente, resumo do Evangelho. No texto de hoje, Jesus 
destaca mais uma das bem-aventuranças: os que têm fome e sede de justiça. Jesus confronta o que 
se dizia com o que se deve dizer, o que se praticava com o que se deve praticar. 

Em primeiro lugar, temos consciência que vivemos numa sociedade marcada pela violência, 
pela injustiça e muita corrupção. Mas no Evangelho deste domingo, Jesus nos alerta no sentido de 
sermos perfeitos do jeito que Deus é perfeito, a ponto de amar até mesmo os inimigos e rezar por eles. 

A comunidade reunida ouvindo a Palavra de Deus e participando ativamente da celebração, 
aprende do Mestre da justiça a não revidar a ofensa, a amar o inimigo, repetindo o gesto de Jesus 
que deu sua vida para que todos pudessem viver, que suportou a injustiça para que nascesse no 
mundo uma nova justiça, a justiça temperada pelo amor, pelo perdão e pela fraternidade. 

Dar esmolas é fácil; rezar pelos vivos e defuntos é fácil; ser puro de coração não é tão difí-
cil, mas amar a quem me ofendeu, me roubou e enganou, isto só é possível com a força divina. Se 
olharmos o comportamento de Jesus, vemos que isto não é impossível, pois Ele não se vingou de 
ninguém, nem de nada. Jesus recebe o beijo traidor de Judas, e o chama de amigo; é negado por 
Pedro, e não lhe tira a chefia da Igreja; é abandonado pelos apóstolos, e reparte com eles o dom de 
santificar; é pregado na cruz, e perdoa os torturadores.

Se olharmos nosso coração, percebemos como é difícil viver esse amor, esse amor que 
perdoa tudo. Na verdade, nosso amor é muitas vezes interesseiro. A vivência do verdadeiro amor, 
do amor gratuito, é o teste mais seguro para saber se somos cristãos de fato ou apenas de nome.  
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Não deixemos que o mal crie raízes em nós. Busquemos viver o amor gratuito e desinteres-
sado promovendo a justiça e o amor. Que o Bom Deus que é misericórdia, nos torne mais miseri-
cordiosos. Grande abraço e que Deus vos abençoe!

Pe. Cleocir Bonetti
                                                                      Coordenador da Cúria Diocesana 

    

Mensagem do Bispo – Quarta-feira de Cinzas – 26/02/2020   
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _________________________________
Com a celebração das Cinzas, iniciamos a Quaresma, tempo propício para refletir acerca 

da nossa vida cristã. Este tempo litúrgico nos recorda a necessidade de conversão, de mudança de 
vida. Um tempo em que a Palavra de Deus vai insistir na conversão de nosso jeito de ser.

Este tempo chamado Quaresma começa hoje com o rito das cinzas, no qual se proclamam 
as palavras de Jesus: “Convertei-vos e crede no Evangelho”! Na Bíblia encontramos um duplo 
significado para as cinzas: em primeiro lugar, é sinal da fraqueza humana. Em segundo lugar, as 
cinzas representam também um sinal externo de quem se arrepende do próprio pecado e decide 
retomar o caminho em direção a Deus.

Quaresma quer dizer 40 dias. É uma caminhada espiritual comunitária, que nos leva até 
a Páscoa. Uma caminhada feita de oração, reflexão e uma total confiança em Deus. Isso tudo se 
chama conversão, tema central da Quaresma. Converter-se significa voltar-se para Deus. Não há 
conversão sem oração e não há oração sem confiança em Deus. 

A Igreja, aqui no Brasil, durante o período da Quaresma, também realiza a Campanha da 
Fraternidade. Convida-nos a viver um tempo forte de evangelização em torno de um tema rela-
cionado com a convivência fraterna em nossa sociedade.  A Campanha da Fraternidade deste ano 
de 2020 traz como tema: “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e como lema: “Viu, sentiu 
compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34).

No Evangelho de hoje, Jesus nos alerta sobre a atitude com que devemos realizar as boas 
obras. Dar esmola é um sinal de reconhecimento da necessidade da partilha; é amor partilhado; é 
deixar-se tomar pela dinâmica da caridade. A oração é comunhão profunda com Deus. O Evange-
lho deixa claro que “Deus vê o que está escondido”. Ele sabe o que se passa dentro de nós, conhece 
nossas intenções e sentimentos. 

O problema é que temos forte inclinação para a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a autossufi-
ciência. E isso é terrível. Faz mal a nós e à sociedade. A oração feita para obter o aplauso humano 
não tem valor diante de Deus; nem é oração. Os seguidores de Jesus são orientados a evitar fazer 
exibição pública de si mesmos na oração. Jesus nos convida à discrição. “Fazer o bem em segredo” 
para que Deus seja glorificado e não nós.

Quantas pessoas perderam o sentido da vida; sem perspectivas de futuro, perderam a espe-
rança! Não podemos esquecer também da miséria espiritual, que nos atinge quando nos afastamos 
de Deus e recusamos o seu amor. 

Que esta Quaresma seja um tempo frutuoso para todos nós e as Cinzas sejam um sinal  de 
nossa conversão. Que abençoe nosso caminho quaresmal!

                  Pe. Cleocir Bonetti
                                                                   Coordenador da Cúria Diocesana
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