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SANTA MISSA NA SOLENIDADE DE PENTECOSTES
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO

Praça São Pedro,  domingo, 9 de junho de 2019
O Pentecostes chegou, para os discípulos, depois de cinquenta dias incertos. 

Por um lado, Jesus ressuscitara: cheios de alegria, tinham-No visto, escutado e 
até comido com Ele. Por outro, ainda não superaram dúvidas e temores: estavam 
com as portas fechadas (cf. Jo 20, 19.26), com perspetivas reduzidas, incapazes de 
anunciar o Vivente. Depois, chega o Espírito Santo e as preocupações desaparecem: 
agora os Apóstolos não têm medo nem sequer à vista de quem os prende; antes, 
preocupados por salvar a sua vida, agora já não têm medo de morrer; antes, fechados 
no Cenáculo, agora levam o anúncio a todas as nações. Até à Ascensão de Jesus, 
aguardavam um Reino de Deus para eles (cf. At 1, 6), agora estão ansiosos por 
alcançar fronteiras desconhecidas. Antes, quase nunca falaram em público e muitas 
vezes, quando o fizeram, criaram problemas como Pedro que renegou Jesus; agora 
falam corajosamente a todos. Em resumo, a história dos discípulos, que parecia 
ter chegado ao fim, é renovada pela juventude do Espírito: aqueles jovens, que 
dominados pela incerteza se sentiam no fim, foram transformados por uma alegria 
que os fez renascer. Foi o Espírito Santo que fez isto. O Espírito não é, como poderia 
parecer, uma coisa abstrata; é a Pessoa mais concreta, mais próxima, aquela que 
muda a nossa vida. E como faz? Vejamos os Apóstolos. O Espírito não lhes tornou 
as coisas mais fáceis, não fez milagres espetaculares, não eliminou problemas nem 
opositores, mas o Espírito trouxe para a vida dos discípulos uma harmonia que 
faltava: a Sua, porque Ele é harmonia.

Harmonia dentro do homem. Era dentro, no coração, que os discípulos 
precisavam de ser mudados. A sua história diz-nos que a própria visão do 
Ressuscitado não basta; é preciso acolhê-Lo no coração. De nada aproveita saber 
que o Ressuscitado está vivo, se não se vive como ressuscitados. E é o Espírito 
que faz viver e ressurgir Jesus em nós, que nos ressuscita dentro. Por isso Jesus, ao 
encontrar os Seus, repete: «A paz esteja convosco» (Jo 20, 19.21) e dá o Espírito. A 
paz não consiste em resolver os problemas a partir de fora – Deus não tira aos Seus 
tribulações e perseguições –, mas em receber o Espírito Santo. Nisto consiste a paz, 
aquela paz dada aos Apóstolos, aquela paz que não livra dos problemas, mas, nos 
problemas, é oferecida a cada um de nós. É uma paz que torna o coração semelhante 
ao mar profundo: permanece tranquilo, mesmo quando as ondas estão revoltas à 
superfície. É uma harmonia tão profunda que pode até transformar as perseguições 
em bem-aventurança. Mas, em vez disso, quantas vezes permanecemos à superfície! 
Em vez de procurar o Espírito, tentamos flutuar, pensando que tudo ficará bem se 
certo problema passar, se não virmos mais tal pessoa, se melhorar aquela situação. 
Mas isto é permanecer à superfície: superado um problema, chegará outro; e a 
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ansiedade voltará. Não é afastando-nos de quem pensa diferente de nós que ficaremos 
tranquilos, não é resolvendo o problema presente que estaremos em paz. O ponto de 
mudança é a paz de Jesus, é a harmonia do Espírito.

Com a pressa que o nosso tempo nos impõe, parece que a harmonia esteja 
posta de lado: reclamados por uma infinidade de coisas, arriscamo-nos a explodir, 
solicitados por um nervosismo contínuo que nos faz reagir mal a tudo. E procura-
se a solução rápida: uma pastilha atrás doutra para continuar, uma emoção atrás 
doutra para se sentir vivo, quando na verdade aquilo de que precisamos é sobretudo 
o Espírito. É Ele que coloca ordem neste frenesi. É paz na ansiedade, confiança no 
desânimo, alegria na tristeza, juventude na velhice, coragem na prova. É Ele que, 
no meio das correntes tempestuosas da vida, mantém firme a âncora da esperança. 
Como nos diz hoje São Paulo, é o Espírito que nos impede de recair no medo, 
fazendo-nos sentir filhos amados (cf. Rm 8, 15). É o Consolador, que nos transmite 
a ternura de Deus. Sem o Espírito, a vida cristã desfia-se, privada do amor que tudo 
une. Sem o Espírito, Jesus permanece um personagem do passado; com o Espírito, 
é pessoa viva hoje. Sem o Espírito, a Escritura é letra morta; com o Espírito, é 
Palavra de vida. Um cristianismo sem o Espírito é um moralismo sem alegria; com 
o Espírito, é vida.

O Espírito Santo produz harmonia não só dentro, mas também fora, entre 
os homens. Faz-nos Igreja, compõe partes distintas num único edifício harmónico. 
Explica-o bem São Paulo que, ao falar da Igreja, repete muitas vezes a palavra 
«diferente»: «diferentes carismas, diferentes atividades, diferentes ministérios» 
(cf. 1 Cor 12, 4-6). Somos diferentes, na variedade das qualidades e dos dons. O 
Espírito distribui-os com criatividade, sem rebaixar nem nivelar. E, a partir desta 
diversidade, constrói a unidade. Assim procede desde a criação, porque é especialista 
em transformar o caos em cosmo, em criar harmonia. Ele é especialista em criar 
as diversidades, as riquezas; cada um com a sua, diversa. Ele é o criador desta 
diversidade e, ao mesmo tempo, é Aquele que harmoniza, que dá harmonia, e dá 
unidade na diversidade. Somente Ele pode fazer estas duas coisas.

Hoje, no mundo, as desarmonias tornaram-se verdadeiras divisões: há quem 
tenha demais e quem não tem nada, há quem procure viver cem anos e quem não pode 
vir à luz. Na era dos computadores, permanece-se à distância: mais sociedade, mas 
menos sociais. Precisamos do Espírito de unidade, que nos regenere como Igreja, 
como Povo de Deus e como humanidade inteira. Que nos regenere. Há sempre a 
tentação de construir «ninhos»: reunir-se à volta do próprio grupo, das próprias 
preferências, o semelhante com o semelhante, alérgicos a toda a contaminação. E 
do ninho à seita, o passo é curto, mesmo dentro da Igreja. Quantas vezes se define 
a própria identidade contra alguém ou contra alguma coisa! Pelo contrário, o 
Espírito Santo junta os distantes, une os afastados, reconduz os dispersos. Funde 
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo da Páscoa – 03.5.2020

  - Escutar e seguir Cristo, Bom Pastor e porta segura para a salvação
  - 57º Dia mundial de oração pelas vocações presbiterais e religiosas (na Diocese, também da partilha)

  Cor litúrgica: BRANCO         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS         www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 139) Ref. Sou bom pastor, ovelhas guardarei.....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
A. Amém.
D. Que a paz, o amor e a vida de Cristo, Bom Pastor, estejam 

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

de Cristo.
D. (Apontando ao Círio Pascal:) Bendigamos a Deus que, em seu Filho Jesus 

Cristo, nos garante os cuidados do Bom Pastor e a luz radiante de sua Ressurreição 
gloriosa, simbolizada no Círio pascal. 

A. (Ref. nº 452) Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia!/ O Pai lhe deu 
glória e poder eis nosso canto: Aleluia!

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: No início deste mês dedicado especialmente a Maria, olhamos com carinho 

para seu Filho, o Bom Pastor, com gratidão por sermos do seu rebanho. Agradecemos 
a Deus por todos os que, na Igreja, vivem o serviço do pastoreio, no compromisso de 
trabalhar e rezar pelas vocações ao ministério ordenado e à vida religiosa.

D. (... início do mês de Maria / 57º Dia mundial de oração pelas vocações presbiterais 
e religiosas – na Diocese, também dia da partilha / Trabalhadores e trabalhadoras, 
cujo dia transcorreu sexta-feira ...) 

Pedido de perdão
D. “Se experimentamos em nós muita fragilidade e às vezes podemos sentir-nos 

desanimados, devemos levantar a cabeça para Deus ... Não há lugar para o temor: 
o próprio Deus vem purificar os nossos ‘lábios impuros’, tornando-nos aptos para 
a missão.” Confiantes, imploremos seu perdão.

L. Senhor, Bom Pastor, que nos conheceis e conduzis com zelo e proteção, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que procurais quem se machucou pelo caminho ou ficou à margem dele, 

tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que, sois a porta sempre aberta para acolher quem vos procura, tende 

piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus onipotente e bondoso...
Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das 

alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, 
a fortaleza do Pastor. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º Dom. da Páscoa A, Paulinas-Paulus, p. 203-206).
Anim.: A Palavra de Deus nos convida a cultivar a união com Cristo, Bom Pastor, 

iniciada no Batismo, que nos tornou membros da Igreja, através da escuta e do 
seguimento de sua voz, dando-lhe o tempo necessário, em meio a tantas vozes da 
comunicação virtual. 

1ª leitura: At 2,14a.36-41
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos Onze apóstolos, levantou a voz e 

falou à multidão: “Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus 
constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes”. Quando ouviram 
isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros 
apóstolos: “Irmãos, o que devemos fazer?” Pedro respondeu: “Convertei-vos e 
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos 
pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para 
vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o 
Senhor nosso Deus chamar para si”. Com muitas outras palavras, Pedro lhes 
dava testemunho, e os exortava, dizendo: “Salvai-vos dessa gente corrompida!” 
Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais 
ou menos três mil pessoas se uniram a eles. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 22 (23)
S. O Senhor é o pastor que me conduz; para as águas repousantes me encaminha.
A. O Senhor é o pastor que me conduz; para as águas repousantes me encaminha.
S. 1. - O Senhor é o pastor que me conduz;* não me falta coisa alguma. - Pelos prados 

e campinas verdejantes * ele me leva a descansar. - Para as águas repousantes me 
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encaminha, * e restaura as minhas forças. 
2. - Ele me guia no caminho mais seguro, * pela honra do seu nome. - Mesmo que eu 

passe pelo vale tenebroso, * nenhum mal eu temerei; - estais comigo com bastão 
e com cajado; * eles me dão a segurança.

3. - Preparais à minha frente uma mesa, * bem à vista do inimigo, - e com óleo vós 
ungis minha cabeça;* o meu cálice transborda.

4. - Felicidade e todo bem hão de seguir-me * por toda a minha vida; - e, na casa do 
Senhor, habitarei * pelos tempos infinitos.

2ª Leitura: 1Pd 2,20b-25
A. Graças a Deus. 

Evangelho: Jo 10,1-10
A. /:Aleluia, Aleluia, Aleluia!:/
S. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; eu conheço as minhas ovelhas e elas me 

conhecem a mim.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra
Caros irmãos e irmãs desta Comunidade ________________________
Estamos vivendo o tempo pascal, que nos convida a vivermos como 

ressuscitados. A liturgia de hoje nos apresenta a parábola do Bom Pastor. Jesus é o 
Bom Pastor. Um pastor dedicado, zeloso, que quer a vida de suas ovelhas.

Pastor é, na linguagem bíblica, uma imagem carregada de ternura, traz a ideia 
de carinho, compaixão, amor.  Jesus, o Bom Pastor nos conhece pelo nome. Somos 
o rebanho que pertence a Jesus. Mas mesmo sendo o rebanho de Jesus  Ele nos 
conhece, nos chama pelo nome, nos ama, nos valoriza e nos quer ao seu lado.   

Como podemos saber se fazemos parte do rebanho de Jesus? Quem se 
preocupa com as necessidades dos outros, quem ajuda os que encontram dificuldades 
no caminho, quem ama, perdoa e ajuda ao próximo, pertence ao rebanho de Jesus 
e reconhece a sua voz. Quem se entrega em benefício do próximo, a exemplo de 
Jesus, este faz parte de seu rebanho. Com a imagem do pastor capaz de dar a vida 
pelas suas ovelhas, Jesus nos dá um cativante exemplo de vida a serviço, voltada 
para o bem dos mais fracos.

O discurso de Jesus apresenta dois tipos de pastor.  Um é o Bom Pastor, capaz 
de dar a vida pelas ovelhas, que conhece cada uma e por elas é conhecido, que 
se importa com o que faz, que valoriza o bem que seu rebanho pode produzir. O 
outro é o pastor mercenário, que trabalha apenas por interesses pessoais, sempre 
querendo levar algum tipo de vantagem e não se preocupa com o bem das ovelhas, 
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quando chega o lobo, o perigo, abandona as ovelhas. Jesus dá a vida para salvar suas 
ovelhas.

É interessante perceber que na parábola do Bom Pastor, não há lamentos na 
fala de Jesus. Ele não diz, por exemplo: “infelizmente tenho que me sacrificar para 
cuidar das ovelhas”. Mas há uma alegria na descrição do Bom Pastor: ele gosta do 
que faz. 

A figura do Bom Pastor nos permite recordar que toda a ação e serviços 
eclesiais são denominados de “pastoral” porque os fiéis, em virtude do Batismo e dos 
carismas que possuem, são chamados a um serviço específico na Igreja. A imagem 
do Bom Pastor evoca a generosidade e a disponibilidade de inúmeros cristãos nos 
serviços da Igreja. Ser pastor hoje é desenvolver a ética do cuidado, da compaixão, 
da ternura. O papa Francisco definiu pastoral como o “exercício da maternidade da 
Igreja”. 

Neste mês dedicado a Maria, Mãe de Jesus e nossa, peçamos sua intercessão 
para que ela nos ajude a sermos semelhante ao seu Filho Jesus e sejamos também 
nós “bons pastores” que cuidem e protejam a vida familiar, a vida comunitária, a 
Casa Comum. Rezemos, neste dia Mundial das vocações, para que surjam mais 
pessoas dispostas a seguir os passos de Jesus, doando sua vida por amor.

Que Maria acompanhe nossa comunidade e nossas famílias! Grande abraço e 
que Deus vos abençoe e proteja!

             Pe. Cleocir Bonetti 
                                                                   Coordenador da Cúria Diocesana

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

Preces dos fiéis
D. Atendendo ao pedido do Papa, há algum tempo, de continuar “a pedir ao Senhor 

que mande operários para a sua messe e nos dê sacerdotes enamorados do 
Evangelho, capazes de se aproximar dos irmãos, tornando-se assim sinal vivo do 
amor misericordioso de Deus”, façamos nossas preces comunitárias.

A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece.
L. 1. Para sermos verdadeira comunidade de irmãos, fiéis ao único Pastor, Jesus 

Cristo, e assim termos as vocações de que a Igreja precisa, nós vos pedimos:
2. Para nossos seminaristas e os candidatos à vida religiosa terem total docilidade, 

generosidade e perseverança na resposta ao vosso chamado, nós vos pedimos: 
3. Para que os formadores dos seminários e dos centros de vida consagrada contem 

sempre com vossa graça e o apoio das comunidades, nós vos pedimos:
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4. Para que o testemunho de fidelidade e dedicação dos ministros ordenados e dos 
religiosos e religiosas motive muitos jovens ao sacerdócio e à vida consagrada, 
nós vos pedimos:

D. Porque, como já nos disse o Papa “não poderá jamais haver pastoral vocacional 
nem missão cristã, sem a oração assídua e contemplativa”, rezemos a oração 
vocacional feita em nossa diocese 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.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Vamos unir o trabalho dos zeladores e zeladoras de capelinhas pelas 

vocações, as doações dos benfeitores dos seminários e casas religiosas e o esforço 
dos seus formadores e formadoras às oferendas do altar.

A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos.....
D. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos pelas celebrações deste 

tempo pascal, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna 
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Deus da vida, porque pela paixão e morte de cruz 

fizestes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, entrar na glória e o colocastes à 
vossa direita... 

A. (cantando) O Ressuscitado vive entre nós! Amém! Aleluia!
Ou: Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, ó Deus onipotente porque nos reunis em vosso Filho Ressuscitado 

e nos dais a alegria de anunciar a obra do vosso amor até que ele venha.
A. O Ressuscitado... Ou: Já ressuscitou... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos damos graças, ó Deus misericordioso, pela presença constante do 

vosso Espírito Santo, pelo qual nos conduzis por caminhos seguro. Também pela 
proteção e exemplo de vida de Maria Santíssima, de seu esposo São José, dos 
santos e santas.
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A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, pela Igreja, comunidade dos 

seguidores do Cristo ressuscitado na fé, no culto e no amor, com nosso papa 
_____, com nosso bispo _______, com nosso(s) padre(s)__________, com nossas 
lideranças e com todas as pessoas de boa vontade.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fonte e doador de todos os dons, por todas as 

pessoas queridas que já partiram: nossos familiares, parentes, amigos, membros 
desta comunidade... Dai-lhes participar da Páscoa eterna.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos bendizemos por todas as pessoas e entidades que promovem a dignidade 

dos irmãos e irmãs. Concedei-lhes a graça da perseverança na justiça e na amor 
em seu compromisso com transformação de nossa sociedade.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, acolhei benigno nossa louvação e nossa súplica, 

feitas em nome de quem nos ensinou a chamar-vos de Pai, Jesus Cristo nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. Obedientes ao mandato de Cristo e formados por seu divino ensinamento, 

podemos rezar confiantes:
A. Pai-Nosso que estás no céu... (O ministro busca as hóstias no sacrário e coloca 

sobre o altar)
Anim.: Como Bom Pastor, Cristo está entre nós, mostra-nos o caminho com a luz de 

sua Palavra e nos sustenta com a força de seu Corpo e Sangue. 
A. (Nº 137) 1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou...
D. OREMOS. Velai com solicitude, ó Bom Pastor, sobre o vosso rebanho e 

concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pela Paixão, 
Morte e Ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na 
unidade do Espírito Santo.

A. Amém.
D. (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese e do mundo  – Vocações, zeladoras de capelinhas ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nosso Papa deseja que a Mãe do Salvador, que colocou sua juventude e seu 
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entusiasmo nas mãos d’Ele, interceda para todos a mesma abertura de coração ao 
chamado do Senhor, segui-lo como ela para O anunciar ao mundo inteiro.

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
D. Deus faça frutificar em nós a sua graça e nos disponha para o progresso espiritual, 

a fim de que, sustentados por ele em nossas ações, produzais muitos frutos de 
justiça e de paz. E que nos abençoe Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

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

acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, às 19h, reunião da Coordenação ampliada da Ação Evangelizadora, 

no Centro Diocesano.
- Sábado, Primeira Eucaristia, jantar e homenagem às mães na sede paroquial 

Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.
-  Domingo, 5º de Páscoa - 37ª Romaria das Capelinhas na sede paroquial São 

Caetano, Severiano de Almeida.

Leituras da Semana:
Dia 04, 2ªf, At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,11-18; Dia 05, 3ªf, At 11,19-26; Sl 86(87); 

Jo 10,22-30; Dia 06, 4ªf, At 12,24-13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50; Dia 07, 5ªf, At 
13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20; Dia 08, 6ªf, At 13,26-33; Sl 2,6-7.8-9.10-11(R/.7); 
Jo 14,1-6; Dia 09, sáb.: At 13,44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-14; dia 10, dom.: 5º da 
Páscoa, At 6,1-7; Sl 32(33); 1Pd 2,4-9; Jo 14,1-12 (Caminho para o Pai).

Narra o Evangelho que «Jesus percorria as cidades e as aldeias (...). Contemplando a multidão, encheu-Se de 
compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse, então, aos seus discípulos: “A messe 
é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe para que envie trabalhadores para a 
sua messe”» (Mt 9, 35-38). Estas palavras causam-nos surpresa, porque todos sabemos que, primeiro, é preciso lavrar, 
semear e cultivar, para depois, no tempo devido, se poder ceifar uma messe grande. Jesus, ao invés, afirma que «a 
messe é grande». Quem trabalhou para que houvesse tal resultado? A resposta é uma só: Deus. Evidentemente, o campo 
de que fala Jesus é a humanidade, somos nós. E a acção eficaz, que é causa de «muito fruto», deve-se à graça de Deus, 
à comunhão com Ele (cf. Jo 15, 5). Assim a oração, que Jesus pede à Igreja, relaciona-se com o pedido de aumentar o 
número daqueles que estão ao serviço do seu Reino. São Paulo, que foi um destes «colaboradores de Deus», trabalhou 
incansavelmente pela causa do Evangelho e da Igreja. Com a consciência de quem experimentou, pessoalmente, como 
a vontade salvífica de Deus é imperscrutável e como a iniciativa da graça está na origem de toda a vocação, o Apóstolo 
recorda aos cristãos de Corinto: «Vós sois o seu [de Deus] terreno de cultivo» (1 Cor 3, 9). Por isso, do íntimo do nosso 
coração, brota, primeiro, a admiração por uma messe grande que só Deus pode conceder; depois, a gratidão por um 
amor que sempre nos precede; e, por fim, a adoração pela obra realizada por Ele, que requer a nossa livre adesão para 
agir com Ele e por Ele (Papa Francisco, mensagem par o Dia Mundial de Oração pelas Vocações de 2014)
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Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo da Páscoa – 10.5.2020

 - Conhecer CRISTO, caminho, verdade e vida, para conhecer o PAI.
   Cor litúrgica: BRANCO            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2015/18) 1. Que renovemos a nossa família/ 

pelos valores do amor e da fé./ Tendo o modelo daquela 
família/ que foi Jesus, com Maria e José.

Ref. /:Seja a família, de verdade,/ comunidade onde vive o Senhor/ No 
testemunho de sua palavra:/ “Permanecei no meu amor!:/

2. Nossas famílias , em renovação,/ evangelizem, mostrando Jesus./ Na relação 
‘pais e filhos e irmãos’,/ da esperança e da vida Ele é luz.

4. Que nos renove o amor de Maria/ que, há muitos anos, fez a aparição,/ e que 
pediu, por um mundo de paz,/ que se fizesse bem mais oração.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça de nosso Senhor Cristo Caminho, Verdade e Vida, o amor de Deus 

Pai e a luz do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (fazendo referência ao Círio:) Bendito sejais, ó Deus uno e trino, pela libertação 

que nos concedeis em vosso Filho Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, cuja 
luz brilha nas trevas mostrando-nos o caminho para vós, simbolizada na chama 
do Círio Pascal!

A. (Ref. nº 453) /:Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e 
glória!:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: As nossas mães, cujo dia celebramos no contexto do mês de Maria, nos 

amparam ao longo da vida, especialmente nos momentos difíceis, com sua 
presença e seu carinho. Por esta sua solicitude, podemos lembrar Cristo, caminho, 
verdade e vida, que nos acompanha sempre para não nos perturbarmos e que nos 
garante lugar junto dele na Casa do Pai.  

D. (... Dia das mães / reunião dos padres, terça-feira, no Centro Diocesano / celebração 
das aparições de Fátima, no Santuário Diocesano, quarta-feira / encontro das 
secretárias paroquiais, quinta-feira, no mesmo local / os diversos ministérios e 
serviços da comunidade ... ) 
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Pedido de perdão
D. “Uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem 

testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força 
moral. ... Sem as mães, não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa 
parte do seu calor simples e profundo” (Francisco). A ternura das mães nos remete 
à misericórdia de Deus, a quem pedimos perdão de nossas faltas. (Pausa)

L. Senhor, que sois o CAMINHO que nos leva ao Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que sois a VERDADE que ilumina os povos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois a VIDA que renova o mundo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja ...
D. OREMOS. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como 

filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a 
herança eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º Dom. da Páscoa A, Paulinas-Paulus, p. 207-210).
Anim.: A comunidade que se forma em Cristo, pela fé nele, Caminho, Verdade e 

Vida, se organiza com muitos ministérios, se renova na esperança e caminha para 
o lugar definitivo que Cristo foi preparar para todos junto do Pai. 

 1ª Leitura: At 6,1-7

Salmo: Sl 32(33)
S. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós 

esperamos! 
A. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós 

esperamos! 
S. 1. - Ó justos, alegrai-vos no Senhor! * Aos retos fica bem glorificá-lo. - Dai graças 

ao Senhor ao som da harpa,* na lira de dez cordas celebrai-o!
2. - Pois reta é a palavra do Senhor,* e tudo o que ele faz merece fé. - Deus ama o 

direito e a justiça,* transborda em toda a terra a sua graça.
3. - O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, * e que confiam esperando em 
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seu amor, - para da morte libertar as suas vidas * e alimentá-los quando é tempo 
de penúria.

2ª Leitura: 1Pd 2,4-9

Evangelho: Jo 14,1-12
A. Aleluia...
S. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra
Caros irmãos e irmãs desta Comunidade ________________________
Nesta Liturgia do 5º Domingo da Páscoa Jesus se manifesta como Caminho, 

Verdade e Vida, pelo qual chegamos ao Pai. Jesus está com seus discípulos na Última 
Ceia e deixa uma série de recomendações e acima de tudo palavras de encorajamento. 
Disse: “Não se perturbe o vosso coração. Acreditem em Deus, acreditem em mim 
também”. Irmãos e irmãs, muitas vezes nosso coração fica perturbado, apertado 
diante das dificuldades e sofrimentos. O que fazer? Jesus nos diz: Acreditem, tenham 
fé, não desanimem. Acreditar, ter fé. É isso que Jesus nos pede. Nos momentos de 
dificuldade precisamos confiar, acreditar, ter fé em Deus. 

A leitura dos Atos dos Apóstolos destaca a jovem comunidade cristã, que 
diante das dificuldades, organiza sua missão. A necessidade de dar assistência, a 
necessidade de que mais pessoas se coloquem a serviço da vida, suscita o surgimento 
de novas lideranças. Até porque, a Comunidade de Fé onde participamos é a 
continuadora da missão de Jesus. Ela deve se tornar porta-voz da verdade, da vida, 
da Boa Nova trazida por Jesus. 

Desde o início, a Igreja aparece como uma comunidade de serviço: os 
membros da comunidade cristã são convidados a seguir Jesus, que fez da sua vida 
uma entrega total ao serviço do Reino de Deus.  A missão que nos é confiada na 
sua comunidade não pode ser utilizada para promoção pessoal ou para interesses 
pessoais; mas deve ser uma missão que desempenhamos com verdadeiro espírito de 
serviço, em benefício de todos na comunidade. 

Quando ouvimos dizer que Jesus é o Caminho nos lembramos que os cristãos 
foram chamados de “povo do Caminho” lembrando que somos peregrinos e que 
Jesus é “Caminho que nos leva ao Pai, a verdade que nos liberta e a vida que nos 
enche de alegria”. 

O Evangelho nos apresenta uma profunda comunhão de Jesus com Deus Pai. 
Quando Felipe pede: “mostra-nos o Pai”, Jesus revela:  “quem me viu, viu o Pai” 
“Eu e o Pai somos um”, “Eu estou no Pai e o Pai está em mim”. Com isto Jesus 
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declara que Ele veio revelar o rosto de Deus. Jesus veio portanto manifestar, revelar 
como é Deus, como é a forma de Deus ser e agir. E ainda mais revela grandes 
verdades sobre sua divindade.  

O desafio apresentado na liturgia de hoje é de seguir Cristo: Caminho, 
Verdade e Vida. Que sejamos pessoas de fé profunda e instrumentos de comunhão, 
que possamos cada vez mais nos tornar semelhantes a Jesus vivendo a obediência 
ao Projeto de vida que Ele veio nos trazer. 

Celebramos hoje, com alegria e gratidão, o Dia das Mães. Uma data que é 
carregada de ternura e de bondade. Não podemos esquecer aquelas que têm muito 
do jeito de Deus amar, que são as nossas mães, dando a vida pelos seus filhos. Para 
elas, para as nossas famílias pedimos, no dia de hoje, uma bênção especial. Parabéns 
a todas as Mães! Que Nossa Mãe do Céu lhes conceda, através de sua intercessão, 
muita saúde, amor e paz.

Pe. Cleocir Bonetti 
                                              Coordenador da Cúria Diocesana

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

Preces dos fiéis
D. Roguemos a Deus a fim de que, seguindo com fidelidade a Jesus Cristo, que nos 

conduz para Ele, alcancemos a vitória sobre o pecado e irradiemos o esplendor da 
vida nova que nos concede.

A. (Nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que, pela catequese de Iniciação à Vida Cristã, possamos conhecer, amar 

e seguir sempre mais Cristo, Caminho, Verdade e Vida, nós vos pedimos:
2. Para que nossas comunidades tenham sempre o serviço generoso de ministros 

ordenados e leigos, nós vos pedimos:
3. Para que nossas famílias cultivem a oração, o perdão a participação comunitária 

e a solidariedade com os pobres, nós vos pedimos:
4. Para que nossas mães, com a intercessão de Nossa Senhora, sejam presença 

evangelizadora nas famílias e nas comunidades, nós vos pedimos:
5. Para que as mães enfermas e as que sofrem por dificuldades causadas pelos filhos 

tenham o conforto de vossa graça e a solidariedade da família e da comunidade, 
nós vos pedimos:

6. Para que tenhais em vossa glória as mães falecidas de nossa comunidade, nós vos 
pedimos:

7. ...
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque nos fazeis passar das trevas do mal para 
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a vossa luz e vivermos no vosso amor, revelado de muitas formas, entre elas o 
carinho e a ternura de nossas mães. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferenda a Deus incluímos todos os gestos de amor de nossas 

mães, especialmente das que passam por maiores dificuldades.
A. (Nº 513) 1. Vivo ofertório de Maria, dando aquele ...
D. Ó Deus, que, pela graça desta celebração, nos fazeis sentir vossa infinita 

bondade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por 
toda a vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!.
A. É nosso dever e salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis 

em nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, 
caminho que nos conduz até vós. 

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Tendo prometido dar-nos seu corpo e sangue como alimento, realizou sua 

promessa na ceia pascal, que nos mandou celebrar em sua memória. Assim, pela 
celebração da ceia da nova aliança, Ele nos alimenta com o Pão da vida, que é seu 
Corpo, também conservado no sacrário de nosso templo. Por isso, vos louvamos 
e bendizemos.

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Que vosso Espírito, ó Deus, nos conserve na comunhão fraterna a fim de sermos 

dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser construtores 
de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje, tão 
dividida e marcada pela violência.

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Mantende-nos também sob a proteção da Virgem Maria, de São José, seu esposo 

e dos santos e santas, para que, seguindo seu exemplo, cheguemos à glória deles 
junto de Vós.

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas 

as nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa                        ______, 
nosso bispo __________ e todos os ministros ordenados e ministros leigos. 
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A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos 

de fé e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas 
recentemente...).  Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também 
participarmos plenamente da vossa glória. 

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa 

súplica em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de 
filhos, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.

A. Amém. 

Rito de Comunhão Eucarística
D. (--- motiva o Pai nosso....ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca no 

altar...)
D. Cristo, nosso caminho, verdade e vida, é também nosso alimento na caminhada. 

Eis o cordeiro de Deus....
Anim.: Em nossas casas, quase sempre, as mães preparam a mesa para a refeição da 

família. A mãe Igreja nos reúne junto à mesa da Palavra e do Altar para alimentar 
nossa vida comunitária.

A. (Canto Lit. 2007/20) 1. Somos pequeno rebanho/ em busca da salvação,/ 
temos mais força, mais vida/ nesta comunhão. 

Ref . /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos,/ partilhando o pão/ encontramos 
o próprio Deus!:/ 

2. Sou o Caminho, a Verdade,/ Vida, o maior valor./ O bom pastor, vosso guia,/ 
vosso Salvador

3. Sou verdadeira videira,/ meu Pai é o agricultor;/ vós sois os ramos benditos,/ 
juntos pelo amor. 

4. Sou vosso santo alimento,/ dei minha vida por vós./ Quem comer vive pra 
sempre,/ pão que vem do céu. 

5. Estarei sempre convosco,/ não vos abandonarei./ Depois da cruz e da morte/ 
ressuscitarei.

D. OREMOS. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei 
passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese e do mundo  – Vocações, mães, celebração das aparições de  Fátima – 
doentes, falecidos....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Há sempre necessidade de pessoas generosas para atuar nas comunidades 

cristãs, nas organizações populares, nas instituições de promoção humana. 
Estejamos atentos e prontos a participar.

A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ 
eis-me aqui, Senhor!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único nos deu a graça da redenção, 

nos conceda sua bênção, a força da perseverança e a herança eterna. E que nos 
abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado! Ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Oração a Maria 
Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faze com que saibamos 

ouvir a Palavra do teu Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo; faze com 
que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que encontramos, 
especialmente quem é pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade.

Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de que 
saibamos obedecer à Palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações; concede-nos a coragem 
da decisão, de não nos deixarmos arrastar para que outros orientem a nossa vida.

Maria, Mulher da ação, faze com que as nossas mãos e os nossos pés se movam 
«apressadamente» rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho 
Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amém! (Papa Francisco, 
após a recitação do Rosário na Praça São Pedro, 31/5/13)

Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, reunião do Colégio de Consultores (ou, do Conselho de 

Presbíteros...); 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano de 
Pastoral e Administração.

- Terça-feira, 08h30, reunião dos padres, no Centro Diocesano.
- Quarta-feira, celebrações alusivas aos 103 anos das aparições de Fátima, no 

Santuário Diocesano; das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho de São Mateus, no 
Centro Diocesano.
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- Quinta-feira, das 09h às 16h, encontro das secretárias/os paroquiais, no Centro 
Diocesano.

- Sábado e domingo, reunião da Coordenação Regional da Pastoral da Juventude, 
com início às 08h30 no Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA) em São 
Leopoldo/RS. 

- Domingo, 6º de Páscoa - festa das Capelinhas, Paróquia Santa Teresinha, Estação; 
festa do Padroeiro e Centenário da Comunidade São Pascoal, Linha São Pascoal, 
Município de Viadutos, Paróquia São Caetano, Severiano de Almeida.

Leituras da Semana:
dia 11, 2ªf, At 14,5-18; Sl 113b(115); Jo 14,21-26; dia 12, 3ªf, S. Nereu e Sto. 

Aquileu; S. Pancrácio: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a; dia 13, 4ªf, Nossa 
Senhora de Fátima: At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8; ou prs. da memória: Is 61,9-
11; Sl 44(45); Lc 11,27-28; dia 14, 5ªf, S. Matias: At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); 
Jo 15,9-17; dia 15, 6ªf, At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17; dia 16, sáb, At 16,1-
10; Sl 99(100); Jo 15,18-21; dia 17, dom. 6º da Páscoa:  At 8,5-8.14-17; Sl 
65(66); 1Pd 3,15-18; Jo 14,15-21 (O Espírito da verdade).

Muitas vezes rezámos estas palavras do Salmista: «O Senhor é Deus; foi Ele quem nos 
criou e nós pertencemos-Lhe, somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho» (Sal 100/99, 3); 
ou então: «O Senhor escolheu para Si Jacob, e Israel, para seu domínio preferido» (Sal 135/134, 
4). Nós somos «domínio» de Deus, não no sentido duma posse que torna escravos, mas dum 
vínculo forte que nos une a Deus e entre nós, segundo um pacto de aliança que permanece 
para sempre, «porque o seu amor é eterno!» (Sal 136/135, 1). Por exemplo, na narração da 
vocação do profeta Jeremias, Deus recorda que Ele vigia continuamente sobre a sua Palavra 
para que se cumpra em nós. A imagem adotada é a do ramo da amendoeira, que é a primeira 
de todas as árvores a florescer, anunciando o renascimento da vida na Primavera (cf. Jr 1, 11-
12). Tudo provém d’Ele e é dádiva sua: o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, mas – 
tranquiliza-nos o Apóstolo - «vós sois de Cristo e Cristo é de Deus» (1 Cor 3, 23). Aqui temos 
explicada a modalidade de pertença a Deus: através da relação única e pessoal com Jesus, que o 
Baptismo nos conferiu desde o início do nosso renascimento para a vida nova. Por conseguinte, 
é Cristo que nos interpela continuamente com a sua Palavra, pedindo para termos confiança 
n’Ele, amando-O «com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças» (Mc 12, 
33). Embora na pluralidade das estradas, toda a vocação exige sempre um êxodo de si mesmo 
para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. Quer na vida conjugal, quer nas 
formas de consagração religiosa, quer ainda na vida sacerdotal, é necessário superar os modos 
de pensar e de agir que não estão conformes com a vontade de Deus. É «um êxodo que nos leva 
por um caminho de adoração ao Senhor e de serviço a Ele nos irmãos e nas irmãs» (Discurso à 
União Internacional das Superioras Gerais, 8 de Maio de 2013 - Papa Francisco, mensagem para 
o Dia Mundial de Oração pelas Vocações/2014)
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Celebração da Palavra de Deus
6º Domingo da Páscoa – 17.5.2020

  - Cristo garante o Espírito aos seus discípulos para enfrentarem as dificuldades do mundo
  Cor litúrgica: BRANCO          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2010, nº 16) 1. Por sua morte, a morte viu 

o fim,/ do sangue derramado a vida renasceu./ Seu pé 
ferido, nova estrada abriu,/ e neste homem, o homem, 
enfim, se descobriu.

Ref.: Meu coração me diz: “O amor me amou / e se entregou 
por mim!” Jesus ressuscitou./ .Passou a escuridão, o sol 
nasceu! / A vida triunfou: Jesus ressuscitou!

2. “Jesus me amou e se entregou por mim!” / Os homens 
todos podem o mesmo repetir./ Não temeremos mais a 
morte e a dor,/ o coração humano em Cristo descansou.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor de Deus Pai e a bondade de Jesus Cristo que nos promete o Espírito 

Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (fazendo referência ao círio:) Nós vos bendizemos, ó Deus, porque a luz do 

Cristo ressuscitado, simbolizada no Círio Pascal, resplandece em nossa vida e, 
pela ação de muitos missionários, guiados pelo vosso Espírito, vai se irradiando 
sempre mais. 

A. (Nº 451) Ref. /:Salve luz eterna, luz és tu, Jesus! Teu clarão é a fé, fé que nos 
conduz!:/

Aspecto da liturgia e a vida na liturgia
Anim.: Normalmente, dedicamos o melhor de nós mesmos a quem amamos, 

ao ideal da vida. Guardar e seguir os mandamentos de Cristo, participando da 
comunidade autêntica dos seus seguidores, é prova de amor e compromisso com 
Ele, só possível com a força do Espírito Santo que Ele prometeu enviar.

D. (... Mês de Maria / segunda-feira, centenário do nascimento de São João Paulo II, 
falecido em 02/4/2005 – retiro dos padres, de segunda a sexta-feira, em Veranópolis 
/ a vida das comunidades cristãs e sua prática do amor como testemunho de sua 
fidelidade a Cristo .... ) 
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Pedido de perdão
D. Deus espera sempre nossa conversão e a prática do amor a Ele e aos irmãos. 

Confiando na sua clemência para conosco, peçamos-lhe perdão de nossas faltas 
para participarmos com dignidade e proveito desta liturgia. 

L. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova Aliança, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade 

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

Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! 
A. Glória, glória, aleluia!....
D. OREMOS. Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de 

júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que a nossa vida corresponda 
sempre aos mistérios que recordamos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º Dom. da Páscoa A, Paulinas-Paulus, p. 211-213).
Anim.: Perseverando no amor a CRISTO, com a força do Espírito, os apóstolos 

anunciam seu Evangelho e reúnem os que O aceitam em comunidades de fé e 
superam perseguições e sofrimentos. 

1ª Leitura: At 8,5-8.14-17
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. 

As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes 
o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os 
espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também 
foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos, que estavam 
em Jerusalém, souberam que a Samaria acolhera a Palavra de Deus, e enviaram 
lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que 
recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum 
deles; apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e 
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João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 65 (66)
S. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso! 
A. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso! 
S. 1. - Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,* cantai salmos a seu nome glorioso, - dai 

a Deus a mais sublime louvação! * Dizei a Deus: “Como são grandes vossas obras!”
2. - Toda a terra vos adore com respeito * e proclame o louvor de vosso nome!” - 

Vinde ver todas as obras do Senhor: *  seus prodígios estupendos entre os homens! 
3. - O mar ele mudou em terra firme * e passaram pelo rio a pé enxuto. - Exultemos 

de alegria no Senhor! * Ele domina para sempre com poder. 
4. - Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: * vou contar-vos todo bem que 

ele me fez! = Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, + não rejeitou minha 
oração e meu clamor, * nem afastou longe de mim o seu amor!

2ª Leitura: 1Pd 3,15-18

Evangelho: Jo 14,15-21
A. Aleluia...
L. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 

viremos.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________.
 .  A liturgia de hoje nos apresenta os discípulos de Jesus dando continuidade 

na missão, com a força do Espírito Santo, mostrando que as orientações e a promessa 
feita por Jesus, de enviar o Paráclito, se cumpre. Por isso a liturgia nos coloca em 
clima de Pentecostes. 

 O texto do Evangelho de hoje faz parte dos discursos de despedida de Jesus. 
Os discípulos entenderam que Jesus estava prestes a deixá-los, estão entristecidos. 
Mas Jesus promete não deixá-los sós, sem proteção e sem guia. Percebendo o cerco 
que o levaria à morte, ele promete a seus discípulos o envio de um defensor, o 
próprio Espírito de Deus, força divina que conduz a história humana à sua plenitude.

 No Evangelho de hoje o Espírito Santo recebe o nome de Paráclito, palavra 
de origem grega, que significa: defensor, consolador, aquele que é chamado ao lado 
de quem se encontra em dificuldades.
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Portanto, os cristãos que acreditam na presença do Espírito Santo não podem 
perder a esperança, a alegria, a paz do coração. A Igreja não é lugar de gente triste, 
desanimada. Vale a pena lembrar o que o Papa Francisco disse: “Um cristão não 
pode ser triste”.  A comunidade não deve ficar abatida diante das dificuldades que 
surgem internamente. Pois, temos o Espírito de Deus que nos reanima e nos protege.

Os discípulos percebem que Jesus ressuscitado permanece na comunidade, 
apenas de uma forma diferente e, ainda mais, envia o Espírito Santo como o 
Defensor. Com o Espírito, os discípulos sentem mais força e ânimo para a missão.

A missão da Igreja é fecunda e atinge muitas pessoas, porque nela está o 
Espírito Santo, o qual é o verdadeiro agente da evangelização. Os seres humanos são 
instrumentos nas mãos de Deus. Sem o auxílio do Espírito Santo, a Palavra de Deus 
não seria plenamente compreendida.

Quem crê, jamais está sozinho. A vontade de Deus não é para nós um peso 
exterior que nos oprime e nos tira a liberdade. Procurar conhecer a vontade de Deus, 
o verdadeiro caminho para a nossa vida, é uma alegria, um verdadeiro privilégio 
para todos nós.

Jesus nos convida no Evangelho a guardarmos seus mandamentos e isto será o 
sinal de que O amamos e que teremos sua presença e o seu grande e generoso amor. 
A comunidade é o lugar mais indicado para a vivência dos mandamentos e para o 
testemunho do Espírito Santo. Jesus desejou profundamente a salvação de todos. 
Em comunidade vivamos intensamente o dom da fé e o amor ao próximo.

Neste mês dedicado a Maria queremos intensificar nossa oração, de modo 
especial o terço, para que sejamos bons missionários e missionárias ouvindo as 
orientações da Palavra de Deus e vivendo o compromisso que brota da Eucaristia. 

Que o Espírito Santo ilumine a Igreja, esta Comunidade, nossas famílias.
Pe. Cleocir Bonetti 

                                                   Coordenador da Cúria Diocesana

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

Preces dos fiéis
D. Através de nossas preces, peçamos a Deus o auxílio necessário para comprovarmos 

nosso amor a Cristo pela prática dos seus mandamentos e termos a luz do Espírito 
que nos prometeu. 

A. Senhor, escutai-nos pela glória de Cristo.
L. 1. Para que a Igreja tenha sempre a assistência do Espírito Santo prometido para 

realizar a sua missão na realidade atual, nós vos pedimos:
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2. Pelos bispos que têm a missão de confirmar os irmãos na fé, pelos padres, diáconos 
e agentes de pastoral leigos para que sirvam com alegria ao povo, nós vos pedimos:

3. Para permanecermos sempre unidos em nossa comunidade na comunhão da 
Igreja, nós vos pedimos:

4. Para que o retiro dos nossos padres, nesta semana, os revigore em sua vida e 
ministério sacerdotal, nós vos pedimos:

5. Pelos que passam por doença grave e prolongada, pelos desempregados, pelos 
migrantes por causa da guerra e da perseguição religiosa, nós vos pedimos:

6. Para defendermos sempre a vida, evitando a dependência química e a imprudência 
no trânsito, nós vos pedimos:

7. ...
D. “Ó Pai, que as nossas orações subam até vós e em nossos corações venha habitar 

o ensinamento do Espírito Santo, para que aprendamos a dar a vida por amor, 
obedientes à palavra do vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito 
Santo.”

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Ofereçamos a Deus o esforço de vivermos unidos na fé.
A. (Nº 206) 1. Um novo dia mais vida e esperança....
D. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com os dons de nossa vida, a fim de que, 

purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor ao vosso amor. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
 
Rito de Comunhão
(Pai-Nosso-Or. da Paz-Fr. do Pão)

Comunhão
Anim.: Oferecendo-se como alimento, Cristo nos sustenta na prática do seus 

mandamentos.
A. (nº 454) Ref. Cristo hoje ressuscita, vem trazer-nos ....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, pela ressurreição de Cristo, 

nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal, 
e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 
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Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese e do mundo  – Vocações, reunião dos padres, encontro das secretárias 
paroquiais – doentes, falecidos....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Somos chamados a viver o impulso missionário a exemplo do apóstolo 

Felipe.
A. (Ref. nº 495) Eis que eu vou proclamar tua vida./ Sim, eu vou anunciar teu 

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único nos deu a graça da redenção, 

nos conceda sua bênção, a força da perseverança e a herança eterna. E que nos 
abençoe Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus!

 Ato de entrega a Maria
 Bem-Aventurada Virgem de Fátima, com renovada gratidão pela tua presença 

materna unimos a nossa voz à de todas as gerações que te dizem bem-aventurada.
Celebramos em ti as grandes obras de Deus, que nunca se cansa de se inclinar 

com misericórdia sobre a humanidade, atormentada pelo mal e ferida pelo pecado, 
para a guiar e salvar.

Acolhe com benevolência de Mãe o ato de entrega que hoje fazemos com 
confiança, diante desta tua imagem a nós tão querida.

Temos a certeza que cada um de nós é precioso aos teus olhos e que nada te é 
desconhecido de tudo o que habita os nossos corações. Deixamo-nos alcançar pelo 
teu olhar dulcíssimo e recebemos a carícia confortadora do teu sorriso.

Guarda a nossa vida entre os teus braços: abençoa e fortalece qualquer desejo 
de bem; reacende e alimenta a fé; ampara e ilumina a esperança; suscita e anima a 
caridade; guia todos nós no caminho da santidade.

Ensina-nos o teu mesmo amor de predileção pelos pequeninos e pelos pobres, 
pelos excluídos e sofredores, pelos pecadores e os desorientados; reúne todos sob 
a tua proteção e recomenda todos ao teu dileto Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. 
(Papa Francisco, na Jornada Mariana no Ano da Fé, Praça São Pedro, 13/5/13).
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Lembretes:
- Segunda-feira – Centenário de nascimento de São João Paulo II, falecido em 

02/4/2005 – às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da Animação Bíblico-
Catequética, no Centro Diocesano de Administração e Pastoral.

- De segunda a sexta-feira, retiro dos presbíteros, no Recanto da Medianeira, 
Veranópolis. 

- Domingo- Ascensão do Senhor –- até 31, Semana de Oração pela Unidade Cristã 
- 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais - “Para que possas contar e fixar na 
memória” (Ex 10,2) – a vida faz-se história

Leituras da Semana:
dia 18, 2ªf, S. João I: At 16,11-15; Sl 149,1-2.3-4.5-6a. e 9b (R/.4a); Jo 15,26-16,4a; 

dia 19, 3ªf, At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11; dia 20, 4ªf, S. Bernardino de 
Sena: At 17,15.22-18,1; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Jo 16,12-15; dia 21, 
5ªf, S. Cristóvão Magallanes e CompsMts.; At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20; dia 
22, 6ªf, Sta. Rita de Cássia: At 18,9-18; Sl 46(47); Jo 16,20-23a; dia 23, sáb.: At 
18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28; dia 24, dom., Ascensão do Senhor: At 1,1-11; 
Sl 46(47); Ef 1,17-23; Mt 28,16-20; 

Objetivos do 14º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora 

Objetivo geral: Evangelizar, a partir da escuta e da vivência da Palavra de Deus, 
alimentados pela Eucaristia, fortalecendo uma Igreja diocesana de comunhão e 
participação, em saída, rumo à plenitude.

Objetivos específicos: 1. Proporcionar formação teológico-pastoral a lideranças 
e ao povo em geral em vista do amadurecimento da fé cristã, da qualificação da 
ação evangelizadora e da promoção da cidadania.

2. Ser Igreja missionária, anunciadora da Palavra profética de Jesus no contexto 
plural e de cultura urbana, em vista da dignidade de todos.

3. Ser Igreja misericordiosa com os “caídos”, de portas abertas para acolher a 
todos, gerando comunidades vivas, de inclusão, de dignidade e de paz.
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Ascensão do Senhor – 24.5.2020

  - Glorificado junto do Pai, Cristo nos confia sua missão e  continua entre nós
  - Semana de oração pela unidade cristã (SOUC) – “Trataram-nos com gentileza ” (28,2)
  - 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais – Francisco: “Para que possas contar e fixar 
na memória” (Ex 10,2) – “A vida faz-se história” 
   Cor litúrgica: BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 455) 1. O Cristo está vivo! Aleluia! Ele está ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a alegria, a paz e a vida Cristo ressuscitado, que passa 

deste mundo para o Pai, na comunhão do Espírito Santo, 
estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (... fazendo referência ao Círio:) Nós vos bendizemos, 

ó Deus Pai, porque pela paixão e morte de Vosso Filho o 
fizestes entrar na vossa glória e o colocastes à vossa direita. Nós vos bendizemos 
porque, glorificado, ele continua a caminhar conosco, qual coluna resplandecente 
a nos conduzir para Vós, simbolizada neste círio pascal.

A. (Nº 452) Re.: Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia!/ O Pai lhe deu 
glória e poder, eis nosso canto: aleluia!

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Celebrando a festa da Ascensão, somos convidados a erguer os olhos e 

contemplar o Senhor em sua glória, alargando os horizontes da nossa esperança, no 
compromisso de continuar a sua missão: anunciar a boa nova da salvação a todos 
os povos por todos os meios disponíveis, também os da comunicação social, cujo 
dia hoje transcorre. Com este anúncio, podemos construir a cultura do encontro e 
fortalecer o caminho ecumênico da unidade cristã. 

D. (... Início da Semana de Oração pela Unidade Cristã / 54º Dia Mundial das 
Comunicações / Quinta-feira, início do curso de Pastoral da Consolação, no Centro 
Diocesano ... ) 

Pedido de perdão
D. No final de sua vida, Jesus rezou ao Pai pela unidade dos seus apóstolos e por 

aqueles que por eles iriam segui-lo. Na Ascensão, os enviou a anunciar o seu 
Evangelho a todos os povos. Por nossas divisões e pela falta do ardor missionário, 
peçamos perdão a Deus. 
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L. Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade 

de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Rei do universo e Senhor da história, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de poder e clemência....
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz ....
D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa 

vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, 
membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua 
glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ascensão do Senhor, Paulinas-Paulus, p. 214-216).
Anim.: Cristo, que contemplamos glorioso, Senhor da História, Juiz dos vivos e dos 

mortos, confia à Igreja sua missão garantindo-lhe sua presença permanente para 
realizá-la até o fim dos tempos.

1ª Leitura: At 1,1-11

Salmo: Sl 46 (47)
S. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
A. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
1. - Povos todos do universo, batei palmas, * gritai a Deus aclamações de alegria! - 

Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, * o soberano que domina toda a terra.
2. - Por entre aclamações Deus se elevou, * o Senhor subiu ao toque da trombeta. - 

Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, * salmodiai ao som da harpa ao nosso 
Rei!

3. - Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, * ao som da harpa acompanhai os 
seus louvores! - Deus reina sobre todas as nações, * está sentado no seu trono 
glorioso.



- 29 -

2ª Leitura: Ef 1,17-23

Evangelho: Mt 28,16-20
A. Aleluia ...
S. Ide ao mundo ensinai aos povos todos; convosco estarei, todos os dias, até o fim 

dos tempos, diz Jesus.
A. Aleluia

Mensagem da Palavra e profissão da fé  
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de ______________________
A Igreja celebra, neste domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor. 

Ascensão de Jesus significa sua subida ao céu. Lembra os últimos momentos de 
Jesus junto aos seus discípulos. A vida terrena de Jesus não termina com a sua morte 
na cruz, mas com a Ascensão aos céus.

 Após sua morte e ressurreição gloriosa, Jesus reúne novamente os apóstolos, 
confirma-os na fé e os encoraja para continuarem firmes como discípulos dele. Em 
seguida, os envia como missionários ao mundo, para anunciarem o Evangelho a 
toda criatura. A missão de Jesus tornou-se a de seus discípulos, da Igreja; se tornou 
a nossa missão.

A primeira leitura nos mostra o começo do livro dos Atos dos Apóstolos, com 
Jesus se despedindo dos discípulos e sendo elevado ao céu. Enquanto Jesus subia ao 
céu, os discípulos ficaram olhando para o infinito. Uma voz confirma que chegou o 
tempo da missão. Assim, com a Ascensão, Cristo inaugura uma nova forma de estar 
junto aos seus, à sua Igreja, a todos nós. Desde a Ascensão até o fim dos tempos, a 
Igreja deve ser missionária.  

A Ascensão de Jesus não deve ser entendida como uma partida ou uma 
despedida. Jesus mesmo afirmou aos seus discípulos: “estarei convosco todos os dias 
até o fim dos tempos”. Quanto aos discípulos, eles não podem ficar, passivamente, a 
olhar para o céu; não podem ficar acomodados, agora, são eles que devem continuar 
a missão de Jesus.

Jesus não se ausenta, apenas vai ter outro tipo de presença, através da ação das 
comunidades que creem nele e realizam a sua missão. A missão de Jesus continua 
viva na ação dos discípulos e discípulas, na vida das comunidades. A Ascensão é 
para Jesus o coroamento de sua missão terrena e garante para as criaturas um destino 
eterno. Jesus elevado ao céu é a imagem da humanidade divinizada. O céu e a terra 
uniram-se. As fronteiras entre o humano e o divino foram canceladas. O destino de 
Jesus é o destino e a meta de todo ser humano. 

Antes de partir, Jesus confiou aos seus discípulos a responsabilidade de 
continuar a sua missão. O Papa Francisco afirma que Jesus ao dizer: “Ide e fazei 
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discípulos entre todas as nações” nos chama a ser discípulos em missão. “O Senhor 
nos diz: ‘Ide, sem medo, para servir’. Partilhar a experiência da fé, testemunhar a 
fé, anunciar o evangelho é o mandato que o Senhor confia a toda a Igreja, também a 
você. Não há fronteiras, não há limites: envia-nos para todas as pessoas. O evangelho 
é para todos e não apenas para alguns. O Senhor procura a todos, quer que todos 
sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor.  

Hoje iniciamos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos que nos 
convida a cultivarmos a gentileza. Lembramos que uma tarefa importante é rezar e 
trabalhar pela unidade cristã. 

Neste dia Mundial das Comunicações abracemos o compromisso de 
comunicarmos vida. Usemos dos modernos meios de comunicação, as redes sociais 
para o bem, para a paz, para a concórdia, para gerarmos a “cultura do encontro” 
Com a Ascensão termina a missão terrena de Jesus e começa a de seus discípulos, a 
nossa. Que Deus abençoe nossa vida e nossa missão!

Pe. Cleocir Bonetti 
                                                           Coordenador da Cúria Diocesana

Preces dos fiéis
D. Em nome de Cristo, elevado ao céu, mas que continua a caminhar conosco, 

apresentemos a Deus Pai as nossas preces. 
A. Pela Glória de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor!
L. 1. Para que a Igreja, com sempre renovado ardor missionário, anuncie a todos os 

povos a eterna e sempre nova alegria do Evangelho, nós vos pedimos:
2. Para que as Igrejas ecumênicas, rezando juntas nesta semana, fortaleçam sua 

caminhada na busca da unidade, nós vos pedimos: 
3. Para que as grandes religiões, as Igrejas cristãs e todos os grupos religiosos 

caminhem unidos na busca da paz, na preservação do meio ambiente e na defesa 
da justiça, nós vos pedimos:

4. Para desenvolvermos uma comunicação construtiva, pela qual se possa olhar com 
toda confiança para a realidade, nós vos pedimos:

5. Para que nos meios de comunicação, também pelas redes sociais, se realize a 
informação propositiva e responsável, nós vos pedimos:. 

6. Para que, neste mês dedicado a N. Sra., possamos viver mais intensamente do 
jeito de vossa e nossa Mãe, Maria Santíssima, nós vos pedimos: 

7. ... 
D. Pai de bondade, que glorificastes vosso Filho, acolhei nossa súplica e derramai 

em nós o dom do vosso Espírito, para vivermos e anunciarmos a alegria do 
Evangelho, na construção da unidade e na prática do diálogo numa verdadeira 
cultura do encontro. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Ao fazermos nossa oferta a Deus, vamos incluir todas as iniciativas em 

busca da unidade cristã e de uma comunicação que valoriza os aspectos positivos 
da vida.

A. (Nº 212) 1. Eu venho trazer pra junto do altar.....
D. Ó Deus, nós vos apresentamos nossos dons para celebrar a admirável 

ascensão do vosso Filho. Concedei, por esta celebração de vossa Palavra, 
que nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

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

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

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

D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

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

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

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

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

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

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

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

D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

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

como ele nos ensinou: Pai nosso...
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.: Cristo nos alimenta com o Pão do céu para seguirmos firmes o caminho que 

nos leva à glória eterna, onde está junto do Pai. 
A. (Nº 281) 1. Eu quis comer esta ceia agora,/ pois vou ....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na 

terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o 
alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese e do mundo  – Vocações, semana de oração pela unidade cristã, dia das 
comunicações sociais – doentes, falecidos....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “A confiança na semente do Reino de Deus e na lógica da Páscoa não pode 

deixar de moldar também o nosso modo de comunicar”. Comuniquemos a Palavra 
de Cristo com a convicção “de que é possível enxergar e iluminar a boa notícia 
presente na realidade de cada história e no rosto de cada pessoa (Francisco).

A. (Ref. nº 336) /: Ide pregar a paz de Cristo e o bem querer./ Ide anunciar que 
ele nos ama.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus todo-poderoso nos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho entrou 

no mais alto dos céus, abrindo o caminho para a nossa ascensão. A. Amém. 
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D. Deus nos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos 
após a ressurreição, nos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o 
julgamento. A. Amém. 

D. E nós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possamos 
experimentar a alegria de tê-lo connosco até o fim dos tempos, conforme sua 
promessa. A. Amém. 

D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito santo. A. Amém. 
D. A ascensão do Senhor fortaleça a vossa esperança; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, às 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, no Colégio 

Franciscano São José, Erechim.
- Terça-feira, 13h30, reunião da Cáritas, no Centro Diocesano.
- Quinta-feira, 19h15, início do Curso de Pastoral da Consolação, nas quintas-feiras, 

no Centro Diocesano de Pastoral e Administração, em Erechim, até o final de 
setembro.

- Sexta-feira a domingo, Escola Catequética do Regional Sul 3 da CNBB, em Porto 
Alegre.

- Sábado, 16h, crismas na Catedral São José; 18h, crismas na igreja N. Sra. 
Aparecida, Bela Vista, Erexim; 18h30, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão 
de Cotegipe.

- Sábado e domingo, Romaria do Divino Espírito Santo, igreja São Roque, Itatiba 
do Sul; terceira etapa da Escola Diocesana de Formação de Lideranças Jovens 
(FAÇA) na Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Barão de Cotegipe, com início 
às 8h. 

Domingo – Pentecostes – Coleta para os projetos missionários do Regional Sul 3 da 
CNBB em Moçambique e na Amazônia; 09h, crismas na igreja N. Sra. Aparecida, 
Bela Vista, Erexim; 10h, festa da Padroeira com crismas na sede paroquial N. Sra. 
Medianeira, Barra do Rio  Azul.

Leituras da Semana:
dia 25, 2ªf, S. Gregório VII; Sta. Maria Madalena de Pazzi; S. Beda Venerável: At 

19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33; dia 26, 3ªf, S. Filipe Néri: At 20,17-27; Sl 67(68); 
Jo 17,1-11a; dia 27, 4ªf, Sto. Agostinho de Cantuária: At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 
17,11b-19; dia 28, 5ªf, At 22,30; 23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26; dia 29, 6ªf, S. 
Paulo VI: At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-19; dia 30, sáb.: At 28,16-20.30-
31; Sl 10(11); Jo 21,20-25; dia 31, dom. da Solenidade de Pentecostes: At 2,1-
11; Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13; Jo 20-19,23.
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de Pentecostes – 31.05.2020

  - Pela força do Espírito, a Igreja anuncia Cristo a todos os povos com a linguagem do amor. 
  Cor litúrgica: BRANCO             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br   

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 464) Ref.: Nós estamos aqui reunidos/ como .....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz de Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo 

enviado para conduzir a Igreja e transformar o mundo, estejam 
convosco. 

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

D. (... indicando para o Círio). Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no mistério 
do Pentecostes nos envolveis com o esplendor do Espírito Santo, conforme a 
promessa de Cristo Ressuscitado, cuja luz, simbolizada no Círio pascal, destrói as 
trevas de nossa vida e ilumina o nosso caminho para Vós.

A. (Nº 462) A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz!/ Em nossas almas 
acendei /:o amor, o amor de Jesus!:/

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim: Louvamos a Deus que nos enriquece com seu Espírito, como aos apóstolos 

reunidos com Maria no Cenáculo de Jerusalém. O Espírito nos conduz e renova 
a vida de nossa comunidade, de toda a Igreja e do mundo. Ele garante a unidade 
na diversidade das pessoas e suas culturas. Que ele confirme a unidade cristã, 
desejada por Cristo que rezou ao Pai para que todos vivam unidos nele.

D. (... Pentecostes, a força do Espírito para a Igreja nascente; conclusão da Semana 
de Oração pela Unidade Cristã; ....) 

Pedido de perdão
D. “A cultura da misericórdia forma-se na oração assídua, na abertura dócil à ação do 

Espírito, na familiaridade com a vida dos Santos e na solidariedade concreta para com 
os pobres”. Peçamos perdão por não termos sempre esta docilidade ao Espírito Santo. 

L. Senhor, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais o Espírito da Verdade para nos conduzir na unidade, tende 

piedade de nós. 
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A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que nos concedeis a força do Espírito para praticarmos a justiça, tende 

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

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

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

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

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. Ó Deus, que, pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa 

Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as 
maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lec. Dom. Pentecostes, Paulinas-Paulus, p. 226-229).
Anim: Com a luz e a força do Espírito Santo, a Igreja oferece a todos o perdão e a 

paz de Cristo e reúne na comunhão do amor os que nele assumem a fé.  

1ª Leitura: At 2,1-11

Salmo: Sl 103 (104)
S. Enviai o vosso Espírito, Senhor! E da terra toda face renovai.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor! E da terra toda face renovai.
S. 1. - Bendize, ó minha alma, ao Senhor! * Ó meu Deus e meu Senhor, como sois 

grande! - Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! * Encheu-se a terra com 
as vossas criaturas!

2. - Se tirais o seu respiro, elas perecem * e voltam para o pó de onde vieram. - 
Enviais o vosso Espírito e renascem * e da terra toda a face renovais. 

3. - Que a glória do Senhor perdure sempre, * e alegre-se o Senhor em suas obras! 
- Hoje seja-lhe agradável o meu canto, * pois o Senhor é a minha grande alegria! 
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2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há 

diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, 
mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que 
realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito 
em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e 
como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, 
assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, 
escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um 
único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Sequência
L.1. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz!
L.2. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons.
L.1. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde!
L.2. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem.
L.1. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente.
L.2. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei.
L.1. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós.
L.2. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele.
L.1. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons.
L.2. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna! Amém!

Evangelho: Jo 20,19-23
A. Aleluia...
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; e acendei 

neles o amor como um fogo abrasador!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
A Solenidade de Pentecostes lembra a vinda do Espírito Santo sobre os 

Apóstolos e Nossa Senhora.  O Espírito Santo prometido gera a Igreja, por isso 
podemos dizer que o Pentecostes marca o nascimento das primeiras comunidades 
cristãs. O Espírito Santo faz lembrar, compreender e continuar o testemunho de 
Jesus Cristo. 
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Ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos que “Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar das coisas de Deus, cada um em sua língua”. 
A Igreja nascente fala e cada um ouve na sua própria língua. O Espírito, que fala 
a linguagem universal do amor, mostra que a diversidade não sufoca a unidade, 
mas ao contrário, a enriquece. Se no relato sobre a torre de Babel ninguém se 
entendia, no Pentecostes percebemos o diálogo e a compreensão. Por isso em nossas 
comunidades é fundamental vivermos o diálogo, a compreensão, o entendimento. 
Nossa linguagem deve ser a linguagem de Jesus. 

Todos, que se deixam transformar pela palavra do Evangelho e do Espírito, 
falam uma língua que todos compreendem e que a todos une: a linguagem do 
amor. É o Espírito que transforma a humanidade numa única família onde todos 
se entendem e se amam. Na Igreja, ninguém é estrangeiro, todos compreendem e 
são compreendidos. Ou, pelo menos, é assim que a Bíblia indica que deveria ser. 
Todos nós devemos ser sinais de unidade, de diálogo, de perdão assim estaremos 
vivendo o Pentecostes. Somos responsáveis de anunciarmos a Palavra de Deus nos 
diversos ambientes que marcamos presença.  A evangelização é missão de todos e é 
o Espírito Santo o grande agente evangelizador.

O Pentecostes não apaga as diferenças, mas encurta as distâncias. Pentecostes 
é a festa da Igreja, que é sinal da unidade, da paz, da misericórdia, na medida em 
que fala uma linguagem que todos entendem: a linguagem da justiça e do amor! 
A promessa de Jesus se cumpre, O Senhor não nos deixou órfãos de sua presença, 
mandou-nos o Espírito Santo para permanecer junto de nós. É Ele que nos impulsiona 
e ajuda na missão. 

O Espírito Santo reafirma na comunidade a presença viva de Deus. Apesar 
dos muitos sinais de morte e de sofrimento nós acreditamos num amor maior que 
move o mundo. Bento XVI escreveu que o Espírito Santo é a “atmosfera do amar 
e do doar”. A comunidade cristã é chamada a ser sinal deste amor divino. A Igreja 
é apresentada como a comunidade que nasce de Jesus, que é assistida pelo Espírito 
Santo e que é chamada a testemunhar aos seres humanos o amor de Deus.

Que os dons trazidos, de forma abundante pelo Espírito Santo, sejam acolhidos 
por nós e nossas comunidades gerando assim vida, esperança e unidade. Que Maria, 
que estava com a comunidade, no momento do Pentecostes nos ajude a fazermos 
uma bela experiência, sempre renovada, de encontro com seu Filho Jesus, em nossa 
comunidade. Que o Espírito Santo vos ilumine!

Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana
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Profissão da fé
D. Creio em Deus Pai....
                                                                                                                                       
Prece dos fiéis
D. Os discípulos aguardaram a vinda do Espírito Santo reunidos em oração com 

Maria no “lugar em que costumavam ficar”. Contando com a mesma presença de 
Maria, no final deste mês consagrado a ela, confiantes, rezemos.

A. Enviai vosso Espírito, Senhor! 
1. Para que a Igreja possa transmitir a todos a alegria do Evangelho com a linguagem 

do amor e do perdão, nós vos pedimos: 
2. Para que as Igrejas cristãs cresçam na busca de sua unidade, na oração comum, no 

diálogo e em ações conjuntas de promoção humana, nós vos pedimos:
3. Para que os missionários enviados a Moçambique e à Amazônia tenham sempre 

grande amor pelo povo e sejam bem acolhidos por ele, nós vos pedimos: 
4. Para que o Espírito mantenha sempre mais forte o impulso renovador motivado 

na Igreja pelo Papa Francisco, nós vos pedimos: 
5. Para que nossos lares, com a força do Espírito Santo, retomem ou confirmem a 

prática da oração, da leitura da Palavra de Deus, o cultivo do diálogo e do perdão, 
nós vos pedimos: 

6. Para que, com a luz do Espírito Santo, nossa Diocese concretize o seu Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora, nós vos pedimos:

7. ... 
D. “Ó Deus, nosso Pai, acolhei a súplica de vossa comunidade; fazei que, cheia do 

conforto do Espírito Santo, percorra alegremente na fé e na esperança os caminhos 
da caridade evangélica. Por Cristo, nosso Senhor!”

3. RITO DE OFERTA
Anim: Apresentemos a Deus o trabalho dos missionários e missionárias e, em 

comunhão com todas as comunidades da Igreja católica do Rio Grande do Sul, 
ofereçamos nossa doação na coleta para os seus projetos de evangelização em 
Moçambique, na África, e na Amazônia, em nosso País.

A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com amor sem medida...
D. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o 

mistério de nossa fé e nos manifeste toda verdade, segundo a promessa do vosso 
Filho. Que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
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D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 

louvor porque nos enriqueceis continuamente com a força e a luz do Espírito 
Santo. É Ele quem dá a todos os povos o conhecimento da verdade estabelece a 
comunhão de todos os que creem em Vós. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor (Ref. do número 350)
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa 

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

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos 

destes vosso Filho como nosso  Salvador, e pelos santos e santas, por São 
(Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a, que nele serviram com fidelidade e se 
tornaram nossos modelos e intercessores.

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

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

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

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

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

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

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. Na liberdade que o Espírito de Deus nos dá, ousamos dizer a oração que Jesus nos 

ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca hóstias no sacrário e coloca no altar....)
D. Cristo nos alimenta com o Pão do Céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo!
Anim.: Conduzidos pelo Espírito e sustentados pelo Pão do Céu, poderemos realizar 

a missão recebida em nosso Batismo. 
A. (Nº 461) Ref. Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo ....
D. OREMOS. 
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A. Amém. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, 
conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito 
Santo; e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna 
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

D. (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 
Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese e do mundo  – Vocações, conclusão da semana de oração pela unidade 
cristã, crismandos – doentes, falecidos....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma 

efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para que a justiça e uma vida digna 
... sejam o compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do 
Reino de Deus” (Francisco).

A. Nº 467) /: Enviai o vosso Espírito, Senhor!:/ /:Enviai o vosso Espírito, 
Senhor!:/

D. (Motivação para apagar o Círio Pascal) Irmãos e irmãs, na noite da vigília 
pascal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o Círio pascal. Hoje, no dia de 
Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o Círio é apagado. Agora, somos 
nós que devemos ser a luz de Cristo que se irradia. É no meio deste mundo que 
devemos ser luz para iluminar os que andam nas trevas.

D. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!
D. (Apaga o Círio e prossegue) Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé; 

que em vosso templo elas refuljam constantemente, alimentadas por vós, que sois 
a luz eterna; seja iluminado o nosso espírito para expulsar as trevas e sermos luzes 
iluminadoras do mundo. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo.

A. (cantando) Amém. Amém. Amém.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando 

sobre eles o Espírito Santo, nos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos 
dons do mesmo Espírito.

A. Amém. 
D. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os nossos 

corações de todo mal e nos transfigure em sua luz.
A. Amém. 
D. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas nos faça 

perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade.
A. Amém.
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D. Abençoe-nos Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Espírito do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Sábado, 18h, crismas na igreja São Pedro, Erexim.
- Sábado e domingo, reunião da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude, 

com início às 8h30, no Centro Diocesano de Pastoral. 
- Domingo - Solenidade da Santíssima Trindade – 09h, crismas na igreja São Pedro, 

Erexim.

Leituras da Semana:
Dia 1º, 2ªf, Bem-aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja: Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-

14; Sl 86(87); Jo 19,25-34; Dia 02, 3ªf, Ss. Marcelino* e Pedro: 2Pd 3,12-15a.17-
18; Sl 89(90); Mc 12,13-17; Dia 03, 4ªf, S. Carolos Lwanga e Comps. Mts: 2Tm 
1,1-3.6-12; Sl 122(123); Mc 12,18-27; Dia 04, 5ªf, 2Tm 2,8-15; Sl 24(25); Mc 
12,28b-34; Dia 05, 6ªf, S. Bonifácio: 2Tm 3,10-17; Sl 118(119); Mc 12,35-37; 
Dia 06, sáb. S. Norberto: 2Tm 4,1-8; Sl 70(71); Mc 12,38-44; dia 07, dom., 10º 
do tempo -A Santíssima Trindade: Ex 34,4b-6.8-9; Dn 3,52.53.54-55.56(R/.52b); 
2Cor 13,11-13; Jo 3,16-18. 

- Oração a Maria
Mãe do silêncio, que conservas o mistério de Deus, liberta-nos da idolatria do 

presente, à qual se condena quem esquece.
Purifica os olhos dos Pastores com o colírio da memória: voltaremos ao vigor 

das origens, para uma Igreja orante e penitente.
Mãe da beleza, que floresce da fidelidade ao trabalho quotidiano, desperta-nos 

da inércia da indolência, da mesquinhez e do derrotismo.
Reveste os Pastores daquela compaixão que unifica e integra: descobriremos 

a alegria de uma Igreja serva, humilde e fraterna.
Mãe da ternura, que cobre de paciência e de misericórdia, ajuda-nos a dissipar 

a tristeza, a impaciência e a rigidez de quantos não conhecem a pertença.
Intercede junto do teu Filho para que sejam ágeis as nossas mãos, os nossos 

pés e os nossos corações: edificaremos a Igreja com a verdade na caridade.
Mãe, seremos o Povo de Deus que peregrina rumo ao Reino. Amém! 
(Papa Francisco, após a homilia no encontro com os bispos da Itália na 

Basílica São Pedro, 23/5/13).
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tonalidades diferentes numa única harmonia, porque em primeiro lugar vê o bem, 
vê o homem antes dos seus erros, as pessoas antes das suas ações. O Espírito molda 
a Igreja, molda o mundo como espaços de filhos e de irmãos. Filhos e irmãos: 
substantivos que vêm antes de qualquer adjetivo. Está na moda adjetivar, se não 
mesmo, infelizmente, insultar. Podemos dizer que vivemos na cultura do adjetivo 
que esquece do substantivo das coisas; e também numa cultura do insulto, que é a 
primeira resposta para uma opinião que eu não compartilho. Depois damo-nos conta 
de que faz mal a quem é insultado, mas também a quem insulta. Retribuindo o mal 
com mal, passando de vítimas a verdugos, não se vive bem. Pelo contrário, quem 
vive segundo o Espírito leva paz onde há discórdia, concórdia onde há conflito. 
Os homens espirituais retribuem o mal com bem, respondem à arrogância com a 
mansidão, à maldade com a bondade, à barafunda com o silêncio, às maledicências 
com a oração, ao derrotismo com o sorriso.

Para ser espirituais, para saborear a harmonia do Espírito, é preciso colocar 
a sua visão à frente da nossa. Então as coisas mudam: com o Espírito, a Igreja é o 
Povo santo de Deus, a missão é o contágio da alegria - não o proselitismo - os outros 
são irmãos e irmãs amados pelo mesmo Pai. Mas, sem o Espírito, a Igreja é uma 
organização, a missão é propaganda, a comunhão é um esforço. E tantas Igrejas 
fazem acções programáticas no sentido de planos de pastoral, de discussões sobre 
todas as coisas. Pode parecer que este seja o caminho para nos unir, porém este 
não é o caminho do Espírito, é o caminho da divisão. A primeira e a derradeira 
necessidade da Igreja é o Espírito (cf. São Paulo VI, Catequese na Audiência Geral 
de 29/XI/1972). Ele «vem aonde é amado, aonde é convidado, aonde é esperado» 
(São Boaventura, Sermão para o IV Domingo depois da Páscoa). Irmãos e irmãs, 
rezemos-Lhe diariamente. Espírito Santo, harmonia de Deus! Vós que transformais 
o medo em confiança e o fechamento em dom, vinde a nós. Dai-nos a alegria da 
ressurreição, a perene juventude do coração. Espírito Santo, nossa harmonia! Vós 
que fazeis de nós um só corpo, infundi a vossa paz na Igreja e no mundo. Espírito 
Santo: tornai-nos artesãos de concórdia, semeadores de bem, apóstolos de esperança.

Mensagem do Papa Francisco para o 54º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais – 24/5/2020

“Para que possas contar e fixar na memória”                         
(Ex 10, 2). A vida faz-se história »

Desejo dedicar a Mensagem deste ano ao tema da narração, pois, para não nos 
perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias boas: histórias 
que edifiquem, e não as que destruam; histórias que ajudem a reencontrar as raízes 
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e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos 
rodeiam, temos necessidade duma narração humana, que nos fale de nós mesmos e 
da beleza que nos habita; uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos 
com ternura, conte a nossa participação num tecido vivo, revele o entrançado dos 
fios pelos quais estamos ligados uns aos outros.

1. Tecer histórias
O homem é um ente narrador. Desde pequenos, temos fome de histórias, 

como a temos de alimento. Sejam elas em forma de fábula, romance, filme, canção, 
ou simples notícia, influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência disso. 
Muitas vezes, decidimos aquilo que é justo ou errado com base nos personagens e 
histórias assimiladas. As narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e 
comportamentos, podem ajudar-nos a compreender e dizer quem somos.

O homem não só é o único ser que precisa de vestuário para cobrir a própria 
vulnerabilidade (cf. Gn 3, 21), mas também o único que tem necessidade de narrar-
se a si mesmo, «revestir-se» de histórias para guardar a própria vida. Não tecemos 
apenas roupa, mas também histórias: de facto, servimo-nos da capacidade humana 
de «tecer» quer para os tecidos, quer para os textos. As histórias de todos os tempos 
têm um «tear» comum: a estrutura prevê «heróis» – mesmo do dia-a-dia – que, para 
encalçar um sonho, enfrentam situações difíceis, combatem o mal movidos por uma 
força que os torna corajosos, a força do amor. Mergulhando dentro das histórias, 
podemos voltar a encontrar razões heroicas para enfrentar os desafios da vida.

O homem é um ente narrador, porque em devir: descobre-se e enriquece-se 
com as tramas dos seus dias. Mas, desde o início, a nossa narração está ameaçada: 
na história, serpeja o mal.

2. Nem todas as histórias são boas
«Se comeres, tornar-te-ás como Deus» (cf. Gn 3, 4): esta tentação da serpente 

introduz, na trama da história, um nó difícil de desfazer. «Se possuíres…, tornar-te-
ás…, conseguirás…»: sussurra ainda hoje a quem se fia do chamado «mentiroso» (cf. 
Jo 9, 44), para atingir os seus fins. Quantas histórias nos narcotizam, convencendo-
nos de que, para ser felizes, precisamos continuamente de ter, possuir, consumir. 
Quase não nos damos conta de quão ávidos nos tornamos de bisbilhotices e intrigas, 
de quanta violência e falsidade consumimos. Frequentemente, nos «teares» da 
comunicação, em vez de narrações construtivas, que solidificam os laços sociais e 
o tecido cultural, produzem-se histórias devastadoras e provocatórias, que corroem 
e rompem os fios frágeis da convivência. Quando se misturam informações não 
verificadas, repetem discursos banais e falsamente persuasivos, percutem com 
proclamações de ódio, está-se, não a tecer a história humana, mas a despojar o 
homem da sua dignidade.
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Mas, enquanto as histórias utilizadas para proveito próprio ou ao serviço do 
poder têm vida curta, uma história boa é capaz de transpor os confins do espaço e do 
tempo: à distância de séculos, permanece atual, porque nutre a vida.

Numa época em que se revela cada vez mais sofisticada a falsificação, atingindo 
níveis exponenciais (o deepfake), precisamos de sapiência para patrocinar e criar 
narrações belas, verdadeiras e boas. Necessitamos de coragem para rejeitar as falsas 
e depravadas. Ocorre paciência e discernimento para descobrirmos histórias que nos 
ajudem a não perder o fio, no meio das inúmeras lacerações de hoje; histórias que 
tragam à luz a verdade daquilo que somos, mesmo na heroicidade oculta do dia a dia.

3. A História das histórias
A Sagrada Escritura é uma História de histórias. Quantas vicissitudes, povos, 

pessoas nos apresenta! Desde o início, mostra-nos um Deus que é simultaneamente 
criador e narrador: de facto, pronuncia a sua Palavra e as coisas existem (cf. Gn 1). 
Deus, através deste seu narrar, chama à vida as coisas e, no apogeu, cria o homem e 
a mulher como seus livres interlocutores, geradores de história juntamente com Ele. 
Temos um Salmo onde a criatura se conta ao Criador: «Tu modelaste as entranhas 
do meu ser e teceste-me no seio de minha mãe. Dou-Te graças por me teres feito 
uma maravilha estupenda (…). Quando os meus ossos estavam a ser formados, e 
eu, em segredo, me desenvolvia, recamado nas profundezas da terra, nada disso Te 
era oculto» (Sal 139/138, 13-15). Não nascemos perfeitos, mas necessitamos de 
ser constantemente «tecidos» e «recamados». A vida foi-nos dada como convite a 
continuar a tecer a «maravilha estupenda» que somos.

Neste sentido, a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. 
No centro, está Jesus: a sua história leva à perfeição o amor de Deus pelo homem 
e, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus. Assim, o homem será 
chamado, de geração em geração, a contar e fixar na memória os episódios mais 
significativos desta História de histórias: os episódios capazes de comunicar o 
sentido daquilo que aconteceu.

O título desta Mensagem é tirado do livro do Êxodo, narrativa bíblica fundamental 
que nos faz ver Deus a intervir na história do seu povo. Com efeito, quando os filhos 
de Israel, escravizados, clamam por Ele, Deus ouve e recorda-Se: «Deus recordou-Se 
da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacob. Deus viu os filhos de Israel e reconheceu-
os» (Ex 2, 24-25). Da memória de Deus brota a libertação da opressão, que se verifica 
através de sinais e prodígios. E aqui o Senhor dá a Moisés o sentido de todos estes 
sinais: «Para que possas contar e fixar na memória do teu filho e do filho do teu filho 
(…) os meus sinais que Eu realizei no meio deles. E vós conhecereis que Eu sou o 
Senhor» (Ex 10, 2). A experiência do Êxodo ensina-nos que o conhecimento de Deus 
se transmite sobretudo contando, de geração em geração, como Ele continua a tornar-
Se presente. O Deus da vida comunica-Se, narrando a vida.
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O próprio Jesus falava de Deus, não com discursos abstratos, mas com as 
parábolas, breves narrativas tiradas da vida de todos os dias. Aqui a vida faz-se 
história e depois, para o ouvinte, a história faz-se vida: tal narração entra na vida de 
quem a escuta e transforma-a.

Também os Evangelhos – não por acaso – são narrações. Enquanto nos 
informam acerca de Jesus, «performam-nos»[1] à imagem de Jesus, configuram-nos 
a Ele: o Evangelho pede ao leitor que participe da mesma fé para partilhar da mesma 
vida. O Evangelho de João diz-nos que o Narrador por excelência – o Verbo, a 
Palavra – fez-Se narração: «O Filho unigénito, que é Deus e está no seio do Pai, foi 
Ele quem O contou» (1, 18). Usei o termo «contou», porque o original exeghésato 
tanto se pode traduzir «revelou» como «contou». Deus teceu-Se pessoalmente com a 
nossa humanidade, dando-nos assim uma nova maneira de tecer as nossas histórias.

4. Uma história que se renova
A história de Cristo não é um património do passado; é a nossa história, 

sempre atual. Mostra-nos que Deus tomou a peito o homem, a nossa carne, a nossa 
história, a ponto de Se fazer homem, carne e história. E diz-nos também que não 
existem histórias humanas insignificantes ou pequenas. Depois que Deus Se fez 
história, toda a história humana é, de certo modo, história divina. Na história de cada 
homem, o Pai revê a história do seu Filho descido à terra. Cada história humana tem 
uma dignidade incancelável. Por isso, a humanidade merece narrações que estejam 
à sua altura, àquela altura vertiginosa e fascinante a que Jesus a elevou.

Vós «sois uma carta de Cristo – escrevia São Paulo aos Coríntios –, confiada 
ao nosso ministério, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo; não em 
tábuas de pedra, mas em tábuas de carne que são os vossos corações» (2 Cor 3, 3). O 
Espírito Santo, o amor de Deus, escreve em nós. E, escrevendo dentro de nós, fixa em 
nós o bem, recorda-no-lo. De facto, re-cordar significa levar ao coração, «escrever» 
no coração. Por obra do Espírito Santo, cada história, mesmo a mais esquecida, mesmo 
aquela que parece escrita em linhas mais tortas, pode tornar-se inspirada, pode renascer 
como obra-prima, tornando-se um apêndice de Evangelho. Assim as Confissões de 
Agostinho, o Relato do Peregrino de Inácio, a História de uma alma de Teresinha 
do Menino Jesus, os Noivos prometidos (Promessi sposi) de Alexandre Manzoni, os 
Irmãos Karamazov de Fiódor Dostoevskij… e inumeráveis outras histórias, que têm 
representado admiravelmente o encontro entre a liberdade de Deus e a do homem. Cada 
um de nós conhece várias histórias que perfumam de Evangelho: testemunham o Amor 
que transforma a vida. Estas histórias pedem para ser partilhadas, contadas, feitas viver 
em todos os tempos, com todas as linguagens, por todos os meios.

5. Uma história que nos renova
Em cada grande história, entra em jogo a nossa história. Ao mesmo tempo que 

lemos a Escritura, as histórias dos Santos e outros textos que souberam ler a alma 
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do homem e trazer à luz a sua beleza, o Espírito Santo fica livre para escrever no 
nosso coração, renovando em nós a memória daquilo que somos aos olhos de Deus. 
Quando fazemos memória do amor que nos criou e salvou, quando metemos amor 
nas nossas histórias diárias, quando tecemos de misericórdia as tramas dos nossos 
dias, nesse momento estamos a mudar de página. Já não ficamos atados a lamentos e 
tristezas, ligados a uma memória doente que nos aprisiona o coração, mas, abrindo-
nos aos outros, abrimo-nos à própria visão do Narrador. Nunca é inútil narrar a 
Deus a nossa história: ainda que permaneça inalterada a crónica dos factos, mudam 
o sentido e a perspetiva. Narrarmo-nos ao Senhor é entrar no seu olhar de amor 
compassivo por nós e pelos outros. A Ele podemos narrar as histórias que vivemos, 
levar as pessoas, confiar situações. Com Ele, podemos recompor o tecido da vida, 
cozendo as ruturas e os rasgões. Quanto nós, todos, precisamos disso!

Com o olhar do Narrador – o único que tem o ponto de vista final –, 
aproximamo-nos depois dos protagonistas, dos nossos irmãos e irmãs, atores 
juntamente connosco da história de hoje. Sim, porque ninguém é mero figurante 
no palco do mundo; a história de cada um está aberta a possibilidades de mudança. 
Mesmo quando narramos o mal, podemos aprender a deixar o espaço à redenção; 
podemos reconhecer, no meio do mal, também o dinamismo do bem e dar-lhe espaço.

Por isso, não se trata de seguir as lógicas do «mentiroso», nem de fazer ou 
fazer-se publicidade, mas de fazer memória daquilo que somos aos olhos de Deus, 
testemunhar aquilo que o Espírito escreve nos corações, revelar a cada um que a sua 
história contém maravilhas estupendas. Para o conseguirmos fazer, confiemo-nos a 
uma Mulher que teceu a humanidade de Deus no seio e – diz o Evangelho – teceu 
conjuntamente tudo o que Lhe acontecia. De facto, a Virgem Maria tudo guardou, 
meditando-o no seu coração (cf. Lc 2, 19). Peçamos-Lhe ajuda a Ela, que soube 
desatar os nós da vida com a força suave do amor:

Ó Maria, mulher e mãe, Vós tecestes no seio a Palavra divina, Vós narrastes 
com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-
as no vosso coração e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. 
Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai o cúmulo de nós em 
que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos 
delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, 
inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de 
futuro. E indicai-nos o caminho para as percorrermos juntos.

Roma, em São João de Latrão, na Memória de São Francisco de Sales,
24 de janeiro de 2020.
FRANCISCUS
[1] Cf. Bento XVI, Carta enc. Spe salvi (30/XI/2007), 2: «A mensagem cristã 

não era só “informativa”, mas “performativa”. Significa isto que o Evangelho não é 
apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação 
que gera factos e muda a vida».
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Também hoje Jesus vive e caminha nas nossas realidades da vida ordinária, 
para Se aproximar de todos, a começar pelos últimos, e nos curar das nossas 
enfermidades e doenças. Dirijo-me agora àqueles que estão dispostos justamente 
a pôr-se à escuta da voz de Cristo, que ressoa na Igreja, para compreenderem 
qual possa ser a sua vocação. Convido-vos a ouvir e seguir Jesus, a deixar-vos 
transformar interiormente pelas suas palavras que «são espírito e são vida» (Jo 
6, 63). Maria, Mãe de Jesus e nossa, repete também a nós: «Fazei o que Ele 
vos disser!» (Jo 2, 5). Far-vos-á bem participar, confiadamente, num caminho 
comunitário que saiba despertar em vós e ao vosso redor as melhores energias. 
A vocação é um fruto que amadurece no terreno bem cultivado do amor uns aos 
outros que se faz serviço recíproco, no contexto duma vida eclesial autêntica. 
Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração 
de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno. 
Porventura não disse Jesus que «por isto é que todos conhecerão que sois meus 
discípulos: se vos amardes uns aos outros» (Jo 13, 35)?

4. Amados irmãos e irmãs, viver esta «medida alta da vida cristã ordinária» 
(João Paulo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31) significa, por vezes, ir 
contra a corrente e implica encontrar também obstáculos, fora e dentro de nós. 
O próprio Jesus nos adverte: muitas vezes a boa semente da Palavra de Deus é 
roubada pelo Maligno, bloqueada pelas tribulações, sufocada por preocupações 
e seduções mundanas (cf. Mt 13, 19-22). Todas estas dificuldades poder-nos-iam 
desanimar, fazendo-nos optar por caminhos aparentemente mais cómodos. Mas a 
verdadeira alegria dos chamados consiste em crer e experimentar que o Senhor 
é fiel e, com Ele, podemos caminhar, ser discípulos e testemunhas do amor de 
Deus, abrir o coração a grandes ideais, a coisas grandes. «Nós, cristãos, não 
somos escolhidos pelo Senhor para coisas pequenas; ide sempre mais além, 
rumo às coisas grandes. Jogai a vida por grandes ideais!» (Homilia na Missa 
para os crismandos, 28 de Abril de 2013). A vós, Bispos, sacerdotes, religiosos, 
comunidades e famílias cristãs, peço que orienteis a pastoral vocacional nesta 
direção, acompanhando os jovens por percursos de santidade que, sendo pessoais, 
«exigem uma verdadeira e própria pedagogia da santidade, capaz de se adaptar 
ao ritmo dos indivíduos; deverá integrar as riquezas da proposta lançada a todos 
com as formas tradicionais de ajuda pessoal e de grupo e as formas mais recentes 
oferecidas pelas associações e movimentos reconhecidos pela Igreja» (João 
Paulo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31 - Papa Francisco, mensagem para 
o Dia Mundial de Oração pelas Vocações/2014).



Abrasados pelo                
Espírito Santo,

saíram em missão.


