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Leituras do mês de Junho 2020
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

1º,

2ªf:

Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34; Bem-aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja

02,

3ªf:

2Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89(90); Mc 12,13-17; Ss. Marcelino e Pedro

03,

4ªf:

2Tm 1,1-3.6-12; Sl 122(123); Mc 12,18-27; S. Carlos Lwanga e Comps.

04,

5ªf:

2Tm 2,8-15; Sl 24(25); Mc 12,28b-34;

05,

6ªf:

2Tm 3,10-17; Sl 118(119); Mc 12,35-37; S. Bonifácio

06,

sáb.,

S. Norberto: 2Tm 4,1-8; Sl 70(71); Mc 12,38-44;

07,

dom.: Ex 34,4b-6.8-9; Dn 3,52.53.54-55.56(R/.52b); 2Cor 13,11-13; Jo 3,16-18;

08,

2ªf: 1Rs 17,1-6; Sl 120(121); Mt 5,1-12;

09,

3ª: 1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8(R/.7); Mt 5,13-16; S. José de Anchieta

10,

4ªf: 1Rs 18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19;

11,

5ªf: Dt 8,2-3.14b-16a; Sl 147(147B); 1Cor 10,16-17; Jo 6,51-58; SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO

12,

6ªf: 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32;

13,

sáb.: 1Rs 19,19-21; Sl 15(16); Mt 5,33-37; Sto. Antônio de Pádua

10º DTC – Santíssima Trindade

14,

dom.: Ex 19,2-6a; Sl 99(100); Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8; (Escolha e envio em missão dos doze apóstolos) 11º DTC-A

15,

2ªf: 1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7(R/.2b); Mt 5,38-42;

16,

3ªf: 1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,43-48;

17,

4ªf: 2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31); Mt 6,1-6.16-18;

18,

5ªf: Eclo 48,1-15; Sl 96(97); Mt 6,7-15;

19,

6ªf: Dt 7,6-11; Sl 102(103); 1Jo 4,7-16; Mt 11,25-30; SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

20,

sáb: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd(R/.cf.1a); Lc 2,41-51; Imaculado Coração de Maria

21,

dom.: Jr 20,10-13; Sl 68(69); Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 (Temor e confiança no Pai);

22,

2ªf, S: 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5; . Paulino de Nola; Ss. João Fisher e Tomás Moro

23,

3ªf: 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14;

24,

4ªf: Is 49,1-6; Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA

25,

5ªf: 2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt 7,21-29;

26,

6ªf: 2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4;

27,

sáb.: Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73(74); Mt 8,5-17; S. Cirilo de Alexandria

28,

dom.: At 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19;(Tu és Pedro); 13º DTC - S. PEDRO e S. PAULO

29,

2ªf: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50); Mt 8,18-22;

30,

3ªf,: Am 3,1-8;4,11-12; Sl 5,5-6.7.8(R/.9a); Mt 8,23-27; Stos. Protomártires da Igreja de Roma

12º DTC-A

Julho
1º,

4ªf: Am 5,14-15.21-24; Sl 49(50); Mt 8,28-34;

02,

5ªf: Am 7,10-17; Sl 18(19); Mt 9,1-8;

03,

6ªf: Ef 2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-29; S. Tomé

04,

sáb.: Am 9,11-15; Sl 84(85); Mt 9,14-17; Sta. Isabel Rainha de Portugal

05,

dom.: Zc 9,9-10; Sl 144(145); Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 (Chamada dos humildes);
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14º DTC-A

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA
O 57º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

3 de maio de 2020 - IV Domingo da Páscoa
«As palavras da vocação»
Queridos irmãos e irmãs!
A 4 de agosto do ano passado, no 160º aniversário da morte do Santo Cura
d’Ars, quis dedicar uma Carta aos sacerdotes, que todos os dias, obedecendo à chamada que o Senhor lhes dirigiu, gastam a vida ao serviço do Povo de Deus.
Então escolhi quatro palavras-chave – tribulação, gratidão, coragem e louvor
– para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério. Acho que, neste 57º Dia
Mundial de Oração pelas Vocações, poder-se-iam retomar aquelas palavras e dirigi-las
a todo o Povo de Deus, tendo como pano de fundo o texto evangélico que nos conta a
experiência singular que sobreveio a Jesus e a Pedro durante uma noite de tempestade
no lago de Tiberíades (cf. Mt 14, 22-33).
Depois da multiplicação dos pães, que entusiasmou a multidão, Jesus manda os
discípulos subir para o barco e seguir à sua frente para a outra margem, enquanto Ele
despedia o povo. A imagem desta travessia do lago sugere de algum modo a viagem
da nossa existência. De facto, o barco da nossa vida avança lentamente, sempre preocupado à procura dum local afortunado de atracagem, pronto a desafiar os riscos e as
conjunturas do mar, mas desejoso também de receber do timoneiro a orientação que
o coloque finalmente na rota certa. Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se
cegar pelas ilusões em vez de seguir o farol luminoso que o conduz ao porto seguro,
ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades, dúvidas e medos.
Assim acontece também no coração dos discípulos, que, chamados a seguir o
Mestre de Nazaré, têm de se decidir a passar à outra margem, optando corajosamente
por abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do Senhor. Esta aventura não
é tranquila: cai a noite, sopra o vento contrário, o barco é sacudido pelas ondas, e há o
risco de sobrepor-se o medo de falhar e não estar à altura da vocação.
Mas, na aventura desta travessia não fácil, o Evangelho diz-nos que não estamos sozinhos. Quase forçando a aurora no coração da noite, o Senhor caminha sobre
as águas tumultuosas e vai ter com os discípulos, convida Pedro a vir ao encontro
d’Ele sobre as ondas e salva-o quando o vê afundar; finalmente, sobe para o barco e
faz cessar o vento.
Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. Navegar pela rota certa não
é uma tarefa confiada só aos nossos esforços, nem depende apenas dos percursos que
escolhemos fazer. A realização de nós mesmos e dos nossos projetos de vida não é o
resultado matemático do que decidimos dentro do nosso «eu» isolado; pelo contrário,
trata-se, antes de mais nada, da resposta a uma chamada que nos chega do Alto. É o
Senhor que nos indica a margem para onde ir e, ainda antes disso, dá-nos a coragem
de subir para o barco; e Ele, ao mesmo tempo que nos chama, faz-Se também nosso
timoneiro para nos acompanhar, mostrar a direção, impedir de encalhar nas rochas da
indecisão e tornar-nos capazes até de caminhar sobre as águas tumultuosas.
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Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso
encontro, talvez mesmo quando o nosso barco estava em balia da tempestade. «Mais
do que uma escolha nossa, a vocação é resposta a uma chamada gratuita do Senhor»
(Carta aos Presbíteros, 4/VIII/2019); por isso conseguiremos descobri-la e abraçá-la,
quando o nosso coração se abrir à gratidão e souber individuar a passagem de Deus
pela nossa vida.
Quando os discípulos veem aproximar-Se Jesus caminhando sobre as águas,
começam por pensar que se trata dum fantasma e assustam-se. Mas, Jesus imediatamente os tranquiliza com uma palavra que deve acompanhar sempre a nossa vida e
o nosso caminho vocacional: «Coragem! Sou Eu! Não temais!» (Mt 14, 27). Esta é
precisamente a segunda palavra que gostaria de vos deixar: coragem.
Frequentemente aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós são os fantasmas que pululam nos nossos corações.
Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura para abraçar um estado de
vida – como o matrimónio, o sacerdócio ordenado, a vida consagrada – muitas vezes
a primeira reação é constituída pelo «fantasma da incredulidade»: não é possível que
esta vocação seja para mim; trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente
a mim é que o Senhor pede isto?
E pouco a pouco avolumam-se em nós todas aquelas considerações, justificações e cálculos que nos fazem perder o ímpeto, confundem-nos e deixam-nos paralisados na margem de embarque: julgamos ter sido um erro, não estar à altura, ter
simplesmente visto um fantasma que se deve afugentar.
O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida – como casar-se ou consagrar-se de forma especial ao seu serviço – exige coragem. Ele conhece os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do nosso coração e, por isso, nos
tranquiliza: «Não tenhas medo! Eu estou contigo». A fé na presença d’Ele que vem
ao nosso encontro e nos acompanha mesmo quando o mar está revolto, liberta-nos
daquela acédia que podemos definir uma «tristeza adocicada» (Carta aos Presbíteros,
4/VIII/2019), isto é, aquele desânimo interior que nos bloqueia impedindo-nos de saborear a beleza da vocação.
Na Carta aos Presbíteros, falei também da tribulação, que aqui gostaria de especificar concretamente como fadiga. Toda a vocação requer empenhamento. O Senhor
chama-nos, porque nos quer tornar, como Pedro, capazes de «caminhar sobre as águas»,
isto é, pegar na nossa vida para a colocar ao serviço do Evangelho, nas formas concretas
que Ele nos indica cada dia e, de modo especial, nas diferentes formas de vocação laical,
presbiteral e de vida consagrada. À semelhança do Apóstolo, porém, sentimos desejo e
ardor e, ao mesmo tempo, vemo-nos assinalados por fragilidades e temores.
Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que nos esperam – na vida matrimonial ou no ministério sacerdotal – ou das adversidades que
surgirão, bem depressa desviaremos o olhar de Jesus e, como Pedro, arriscamo-nos a
afundar. Pelo contrário a fé permite-nos, apesar das nossas fragilidades e limitações,
caminhar ao encontro do Senhor Ressuscitado e vencer as próprias tempestades. Pois
Ele estende-nos a mão, quando, por cansaço ou medo, corremos o risco de afundar e
dá-nos o ardor necessário para viver a nossa vocação com alegria e entusiasmo.
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continua na página 42

Celebração da Palavra de Deus

10º DTC/A solenidade da Santíssima Trindade – 7.6.2020

- Deus Uno e Trino, comunhão perfeita no amor, modelo de toda a comunidade
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 56) 1. Cante ao Senhor a terra inteira!/
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor de Deus Pai
que nos chamou à vida, a comunhão do Espírito Santo que nos
santifica estejam convosco!
A. (cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Fomos batizados em nome da Trindade e à sua imagem fomos criados. Rezamos
e damos glória à Trindade Santa sempre que nos reunimos para a celebração litúrgica,
no compromisso de renovarmos nossa comunhão fraterna, que nela devemos viver.
D. (Trindade, mistério da fé, comunidade perfeita, fonte e inspiração de vida fraterna;
celebração da segunda aparição de Fátima, quarta-feira; Solenidade do SSmo. Corpo
e Sangue de Cristo, quinta-feira; festas populares de Santo Antonio / ordenação
episcopal do novo Bispo da Diocese, Mons. Adimir Antonio Mazali, dia 20 deste
mês, na Catedral de Cascavel...).
Ato penitencial
D. Pelo Batismo, fomos inseridos na comunhão de amor do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Assim, devemos viver na comunhão fraterna. Peçamos perdão por tudo o que
em nós não a realiza. (pausa)
L. Senhor, que nos revelais a imagem clemente e misericordiosa, paciente e fiel do Pai,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos prometestes e enviastes o Espírito Santo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo destes vida
ao mundo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.
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Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ...
D. OREMOS. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade

e o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que,
professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos
a Unidade onipotente. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Santíssima Trindade, Paulinas-Paulus, p. 233-235).
A. Porque Deus mesmo se dá a conhecer, especialmente enviando-nos seu Filho
Unigênito, sabemos que é comunhão trinitária de amor e misericórdia e que nos
criou e redimiu para vivermos no amor.
1ª Leitura: Ex 34,4b-6.8-9
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai,
como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O
Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do
Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: “Senhor, Senhor!
Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel”. Imediatamente,
Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: “Senhor, se é verdade que
gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco; embora este seja um povo de cabeça
dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua”.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Dn 3,52-56)
S. A vós louvor, honra e glória eternamente!
A. A vós louvor, honra e glória eternamente!
S. 1. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais.
2. Sede bendito, nome santo e glorioso.
3. No templo santo onde refulge a vossa glória.
4. E em vosso trono de poder vitorioso.
5. Sede bendito, que sondais as profundezas.
6. E superior aos querubins vos assentais.
7. Sede bendito no celeste firmamento.
2ª Leitura: 2Cor 13,11-13
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Evangelho: Jo 3,16-18
A. Aleluia...
S. G lória ao Paieao Filho eao Espírito D iv ino,ao D eu s qu eé,qu eera equ ev em ,pelos sécu los.
A m ém .
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Hoje celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade: um Deus em três pessoas
– Pai, Filho e Espírito Santo. Temos um Deus que não é solidão, mas é comunhão.
Por isso nosso Deus Uno e Trino é comunidade de amor. No mistério da Trindade,
celebramos o mistério da criação, o mistério da salvação e o mistério da santificação.
O primeiro gesto religioso que aprendemos quando crianças foi o sinal da cruz.
Como é bonito vermos pais e mães, avós ensinando seus filhos, seus netos a fazerem
o sinal da cruz, ensinando as principais orações, que fazem parte de nossa fé cristã.
Temos o compromisso de repassarmos para as novas gerações a grande herança da fé,
que nós também herdamos. “A fé se fortalece dando-a aos demais”.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa união perfeita e numa grande
relação de amor. A liturgia da Santíssima Trindade se concentra nesta grande realidade
de amor. Falar em Trindade é falar em amor. Mais do que entender o mistério da
Santíssima Trindade devemos viver a Santíssima Trindade, ou seja, viver o amor,
viver a comunhão, viver a unidade.
Na sua grandeza Deus é um mistério para nós, mas lembramos que conhecendo
o Filho Jesus, nós também conhecemos o Pai e o Espírito Santo. Agradecemos a Deus
por ele ser tão grande. Não conseguimos, portanto entender Deus na sua totalidade,
mas Jesus veio revelar como é Deus. Com Jesus Cristo, tivemos a possibilidade de
conhecer o jeito de Deus Pai: terno, misericordioso, capaz de ir ao encontro das
pessoas, enfim um Deus que ama e quer salvar o ser humano. A missão do Espírito
Santo é a de nos ajudar a encontrar Deus Pai, a entrar em comunhão com Ele. Por isso,
reconhecemos que o Espírito Santo é Deus, pois ele nos estimula a encontramos o Pai,
seguindo os passos de Jesus.
Segundo Santo Agostinho, o caminho para descobrir Deus é o amor. Segundo
São João, Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Quando se ama, se
experimenta Deus. A solenidade da Santíssima Trindade é um convite à admiração, à
adoração, à ação de graças, e é também um convite à reflexão e é importante lembrar
que Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Os criou
por amor e para amar.
Quando dizemos que Deus é a comunhão de três pessoas isto nos faz pensar
sobre a importância da comunidade e como vivemos nela. Muitas vezes por causa da
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falta de capacidade de conviver, de amar, de servir, de viver em comunhão perdemos
o rumo, a direção certa. Sem essa dimensão maior de amor podemos perder de vista o
sentido verdadeiro do ser cristão. Que a partir da comunhão de amor da Trindade Santa
nós possamos viver relações de unidade, de fraternidade, de diálogo e de compreensão.
Que, nos tempos difíceis, que vivemos e estamos vivendo, a Trindade nos
ajude a vivermos a solidariedade, o amor e a unidade. Que Nossa Senhora da Saúde
interceda junto ao Deus Uno e Trino pela nossa saúde. Que o Bom Deus vos abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana
Profissão da fé
--- sugere-se a da página 14 do livro de cantos da Diocese
Prece dos fiéis
D. A Deus, misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, como Ele
mesmo se revelou a Moisés, apresentemos nossa oração confiante.
A. Escutai-nos, ó Deus uno e trino.
L. Para que a ação da vossa Igreja favoreça a superação dos conflitos e divisões e o
crescimento da cultura da paz, nós vos pedimos:
2. Para que nossas paróquias sejam verdadeiras redes de comunidades, seguindo a
vossa comunhão trinitária, nós vos pedimos:
3. Para que a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, q
uinta-feira,
revigore em nós o amor pela Eucaristia, fonte e expressão maior da vida comunitária,
nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias sejam ambientes das relações fundamentais de amor e de
serviço, inspiradas em Vós, Trindade Santa, nós vos pedimos:
5. Para podermos superar as consequências da pandemia do novo Coronavírus, nós
vos pedimos:
P. Lembrando o chamado de Deus ao nosso novo Bispo, Mons. Adimir Antonio Mazali,
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.
6. ...
D. Deus Pai, clemente e compassivo, lento para a ira e rico em misericórdia, atendei
nossa oração, dirigida a Vós, por Cristo, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Que a doação a Deus da vida e dos trabalhos de nossas famílias seja expressão
do compromisso de solidariedade nos bens e frutos do trabalho que o mistério da
Trindade nos inspira.
A. (Nº 2º8) 1. O nosso Deus com amor sem medida....
D. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai a vida de

vossos filhos e filhas, para seja uma oferenda sempre agradável a vós. 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. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e
majestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada
momento de nossa vida.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos
recomendamos a Igreja presente no mundo inteiro. Que ela cresça sempre mais no
vosso amor e realize a missão que lhe destes de continuar a obra de vosso Filho
Jesus, na força do Espírito Santo, com o Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s)
__________, e todos os outros ministros e servidores do vosso povo.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e
santas, aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que
eles nos ajudem a perseverar no bem até o dia em que chegarmos à morada eterna e
vivermos para sempre convosco.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas
famílias, membros de nossa comunidade que já partiram desta vida. Que suas boas
obras realizadas entre nós sejam recompensadas por vós, acolhendo-os junto aos
vossos santos e santas.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. A vós, ó Deus, sabedoria eterna nosso louvor, por todos os teólogos que nos ajudam
a compreender melhor vossos mistérios e por todos aqueles que vos procuram de
coração sincero. Que todos, embora por caminhos diferentes, cheguem a vós e
participem da construção de um mundo em que todos vivam como irmãos e irmãs.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
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D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, com amor e confiança, rezemos ao Pai como Cristo nos
ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre o altar).
D. Jesus nos disse que o Pai tanto amou o mundo que lhe deu seu próprio Filho para
que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o Filho se dá como Pão do céu.
Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Participando da comunhão do Corpo de Cristo, devemos viver a comunhão
dos irmãos.
A. (Nº 288) Ref.: Ó Trindade, vos louvamos,/ vos louvamos ...
D. OREMOS. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso

sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua
indivisível Unidade. 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 – Bispo nomeado para a Diocese, Monsenhor Adimir Antonio
Mazali; Vocações, zeladoras de capelinhas, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo,
quinta-feira, celebrações de Santo Antonio e São João Batista ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Tracemos frequentemente o sinal da Cruz sobre nós, lembrando a Trindade
e vivendo a unidade na diversidade das pessoas que formam nossa família e nossa
comunidade.
A. (Canto Lit. 211, Ref. nº 13) Servir a Vós, ó Deus, e aos irmãos também;/ amar
de coração, perseverar no bem;/ eis vossa lei de Pai, eis vossa lei de irmãos, /:
unir os corações e abrir as mãos.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus Pai nos dê a graça da perseverança na fé e na fidelidade a seus mandamentos.
A. Amém.
D. O Cristo, Filho amado do Pai, nos conserve na liberdade que nos conquistou por
sua morte e ressurreição.
A. Amém.
D. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, mantenha sempre viva em nós a
chama do amor.
A. Amém.
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D. Abençoe-nos o Deus Uno e Trino: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião da comissão de ministros e servidores, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, era aniversário natalício de Dom Girônimo Zanandréa (1936).
- Quinta-feira, Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.
- Sábado, das 13h30 às 17, encontro de lideranças missionárias da Infância e Adolescência
Missionária, no Centro Diocesano; jantar italiano em comemoração dos 77 anos da
paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paulo Bento e 18 anos do município.
- Domingo, festa em honra a Santo Antonio, sede paroquial N. Sra. da Salette, Três
Vendas, Erechim e Santo Antonio, Jacutinga; festa do padroeiro e de Santo Antonio
na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.
Trindade, mistério da proximidade de Deus
Hoje celebramos a Santíssima Trindade. A Trindade não é um enigma teológico,
mas o maravilhoso mistério da proximidade de Deus. A Trindade diz-nos que não temos
um Deus solitário lá no Céu, distante e indiferente; não, Ele é o Pai que nos ofereceu
o seu Filho, o qual se fez homem como nós, e que para estar ainda mais próximo de
nós, para nos ajudar a carregar os pesos da vida, envia-nos o seu próprio Espírito. Ele,
que é Espírito, vem ao nosso espírito e assim consola-nos a partir de dentro, leva-nos ao
íntimo da ternura de Deus. Com Deus, os pesos da vida não permanecem sobre os nossos
ombros: o Espírito, que mencionamos cada vez que fazemos o sinal da Cruz, exatamente
quando tocamos os ombros, vem fortalecer-nos, encorajar-nos, sustentar os pesos. Com
efeito, Ele é especialista em ressuscitar, em levantar, em reconstruir. É preciso mais força
para reparar que para construir, para recomeçar que para iniciar, para reconciliar que para
se dar bem. Esta é a força que Deus nos concede. Por isso, quem se aproxima de Deus não
se abate, vai em frente: recomeça, tenta de novo, reconstrói. Também sofre, mas consegue
recomeçar, tentar de novo, reconstruir (Papa Francisco na homilia na missa por ocasião da
visita a região da Itália atingida por terremoto, dia 16/62019).
Leituras da Semana:
dia 08, 2ªf: 1Rs 17,1-6; Sl 120(121); Mt 5,1-12; dia 09, 3ª: S. José de Anchieta: 1Rs
17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8(R/.7); Mt 5,13-16; dia 10, 4ªf: 1Rs 18,20-39; Sl 15(16); Mt
5,17-19; dia 11, 5ªf, SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO: Dt 8,2-3.14b-16a;
Sl 147(147B); 1Cor 10,16-17; Jo 6,51-58; dia 12, 6ªf: 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26(27);
Mt 5,27-32; dia 13, sáb., Sto. Antônio de Pádua: 1Rs 19,19-21; Sl 15(16); Mt 5,3337; dia 14, dom. 11º DTC-A: Ex 19,2-6a; Sl 99(100); Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8;
(Escolha e envio em missão dos doze apóstolos)
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade do SSmo. Corpo e Sangue de Cristo – 11.6.2020

- Eucaristia, Pão do Céu, alimento da comunhão fraterna e da esperança na vida eterna
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 41) Ref. Juntos como irmãos, membros da ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A misericórdia e o amor de Deus Pai que nos reúne na mesa
eucarística para alimentar-nos com a Palavra e o Pão da vida
em seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Cristo por ter vivido entre nós, sabe muito bem que o percurso de nossa vida
é marcado por provações e dificuldades, como pandemia do Coronavírus, excesso
ou falta de chuva, emergências sociais e por isso nos oferece seu Corpo e Sangue,
verdadeira comida e verdadeira bebida, para nos sustentar e chegarmos à casa do
Pai. Sejamos sempre gratos por este grande dom e renovemos nossa fé na presença
real de Cristo no Pão e no Vinho consagrados, sinais e fatores de comunhão.
D. (... a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, sustento da vida cristã / ordenação
episcopal do novo Bispo da Diocese Mons. Adimir Antonio Mazali, dia 20 deste
mês, na Catedral de Cascavel...)
Ato penitencial
D. “Desde o início até ao fim da Celebração Eucarística, a misericórdia reaparece
várias vezes no diálogo entre a assembleia orante e o coração do Pai, que rejubila
quando pode derramar o seu amor misericordioso.” Nesta solenidade eucarística,
peçamos a Deus o seu perdão. (Pausa).
L. Senhor, que quisestes permanecer conosco na Eucaristia para vivermos unidos
em vós, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais vosso Corpo e Sangue em alimento para sustentar-nos na
peregrinação ao Pai, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o Pão do céu para vivermos eternamente, tende piedade de
nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja ..
D. OREMOS. Senhor Jesus Cristo, no Sacramento da Santa Eucaristia, nos

deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande
amor o mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue, que possamos colher
continuamente os frutos da vossa redenção. Vós, que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, Paulinas-Paulus, p. 236-241).
Anim.: Assim como Deus garantiu o maná e a água para o povo no deserto, em Jesus
Cristo, seu Filho Unigênito, nos dá o Pão da Vida, alimento de nossa peregrinação
para a Casa do Pai.
1ª Leitura: Dt 8,2-3.14b-16a
L. Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor
teu Deus te conduziu, esses quarenta anos, no deserto, para te humilhar e te pôr
à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não
seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te
com o maná que nem tu nem teus pais conhecíeis, para te mostrar que nem só
de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te
esqueças do Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e
que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras,
escorpiões, e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água
para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais
não conheciam. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 147 (148B)
S. Glorifica o Senhor, Jerusalém; celebra teu Deus, ó Sião!
A Glorifica o Senhor, Jerusalém; celebra teu Deus, ó Sião!
S. 1. - Glorifica o Senhor, Jerusalém!* Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! - Pois
reforçou com segurança as tuas portas,* e os teus filhos em teu seio abençoou.
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2. - A paz em teus limites garantiu* e te dá como alimento a flor do trigo. - Ele envia
suas ordens para a terra,* e a palavra que ele diz corre veloz.
3. - Anuncia a Jacó sua palavra,* seus preceitos e suas leis a Israel. - Nenhum povo
recebeu tanto carinho,* a nenhum outro revelou os seus preceitos.
2ª Leitura: 1Cor 10,16-17
Sequência (uma parte)
- Pão e vinho, eis que o vemos;/ mas ao Cristo é que nós temos/ em tão humildes sinais.
- Alimento verdadeiro,/ permanece o Cristo inteiro/ quer no vinho, quer no pão.
- Eis o pão que os anjos comem/ transformado em pão do homem;/ só os filhos o
consomem:/ não será lançado aos cães?
- Em sinais prefigurado,/ por Abraão imolado,/ no cordeiro aos pais foi dado,/ no
deserto foi maná...
- Bom pastor, pão de verdade,/ piedade, ó Jesus, piedade,/ conservai-nos na unidade,/
extingui nossa orfandade,/ transportai-nos para o Pai!
- Aos mortais dando comida,/ dais também o pão da vida;/ que a família assim
nutrida/ seja um dia reunida/ aos convivas lá do céu!
Evangelho: Jo 6,51-58
A. Aleluia, aleluia...
S. Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste pão comer, sempre há de viver!
A. Aleluia, aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Mensagem da Liturgia
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A liturgia celebra hoje a festa de Corpus Christi, uma das mais belas
manifestações litúrgicas da Igreja Católica. É o momento de louvarmos e
agradecermos pela presença da Eucaristia em nossa comunidade. A Eucaristia é o
sinal do encontro e da presença de Deus, é a festa da partilha da Palavra e do Pão.
Corpus Christi é a festa da certeza da presença de Deus em nossa vida,
na caminhada do povo. Um Deus que nos acompanha e nos alimenta na nossa
caminhada. Corpus Christi é a manifestação pública, que o Povo de Deus faz, para
demonstrar seu carinho e alegria pela presença de Jesus na Eucaristia.
Jesus escolheu pão e vinho: o pão, que sustenta e dá vida: o vinho, que traz
presente a alegria. Para ficar para sempre conosco, Jesus tornou-se alimento. Somos
privilegiados, pois podemos receber Jesus, o Pão vivo descido do céu, para nos
alimentar e fortalecer em nossa caminhada de fé.
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No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o Pão vivo descido do céu.
Jesus se faz alimento, pois sabia da nossa fragilidade. Sem o sustento da fé vamos
enfraquecendo e facilmente perdemos o rumo de nossa vida. Quando celebramos a
Eucaristia, é Cristo que está presente, comunicando sua graça e força de salvação. A
Eucaristia revela a presença de Cristo, nos faz lembrar o que Jesus realiza na última
Ceia e que continua realizando. Pela Eucaristia, Cristo se torna presença constante
na Igreja.
A festa do Corpo e Sangue de Cristo é a manifestação pública da nossa fé na
presença real de Cristo na hóstia consagrada. Cristo congrega seu povo e o confirma
na unidade caminhando e estando conosco em nosso peregrinar. É em torno da
Eucaristia que o povo de Deus se reúne esperançoso e alegre para alimentar-se na
grande caminhada de retorno à Casa do Pai. Eucaristia é comunhão no Corpo e
Sangue de Cristo para a comunhão na vida eterna.
Conhecedor da fragilidade humana, Jesus escolhe ser alimento para fortalecer
os passos que, por vezes, vacilam nas estradas da vida. Não participar da Eucaristia
é distanciar-se do amor de Deus. A Palavra de Deus e a Eucaristia são dois alimentos
que sustentam e fortalecem nossa fé e nossa missão.
Celebrar o Corpo e Sangue de Cristo significa crer que Jesus é o Filho de Deus,
que continua em nosso meio e nos chama a sermos seus discípulos-missionários da
esperança. Em meio as dificuldades e sofrimentos Jesus é solidário e se oferece
a nós como Pão de Vida Eterna. Valorizemos nossas celebrações, valorizemos o
encontro da comunidade, valorizemos a presença de Jesus Eucarístico em nossas
comunidades. Que Maria, nos ajude a compreendermos as grandes lições que a
Eucaristia nos traz.
“Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo
Sacramento”!
Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana
Profissão da fé
Prece dos fiéis
D. Elevemos nossa oração a Deus Pai, certos de que, assim como nos oferece o Pão
da vida na Eucaristia, atende nossos pedidos.
A. Senhor, dai-nos o pão das mesas e o Pão do Altar.
1. Para que a Igreja seja sempre a casa na qual todos possam encontrar o Pão do céu,
nós vos pedimos:
2. Para podermos participar constantemente da mesa do Corpo e Sangue do vosso
Filho, a fim de renovarmos nossa esperança na peregrinação da fé, nós vos pedimos:
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3. Para confirmarmos nossa fé na presença real de vosso Filho no pão e no vinho
consagrados, nós vos pedimos:
4. Para partilharmos os bens da terra e os frutos do trabalho, assim como partilhamos
o Pão do Altar, nós vos pedimos:
5. Para termos sempre os ministros ordenados que presidam conosco a Eucaristia,
fazendo dela o centro de sua e nossa vida, nós vos pedimos:
6. Para que a sociedade, a partir da experiência da pandemia da Covid-19, cuide
mais da saúde, seja mais solidária e fraterna, nós vos pedimos:
7. ...
D. Olhai benigno, ó Deus, para nossa oração e concedei-nos buscar sem cessar o
Pão do Altar que nos ofereceis e trabalhar para que todos tenham alimento em suas
mesas. Por Cristo, nosso Senhor.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Para dar-nos o Pão do céu, Deus conta com o fruto de nosso trabalho.
Apresentemos-lhe o que nos ajuda a realizar.
A. (Nº 211) 1. Juntos estamos pro mundo trazer....
D. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, que tornais

presente de modo especial na celebração litúrgica. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
(O/a Ministro(a) busca o pão consagrado do Sacrário e o põe sobre o Altar - Onde
não há comunhão eucarística, pode-se rezar uma dezena do terço).
Anim.: Nossa assembleia litúrgica tem a possibilidade da comunhão eucarística
no pão consagrado na missa e conservado em nosso sacrário. Reconhecendo a
presença real do Cristo Ressuscitado nas hóstias consagradas, sendo colocadas
sobre o altar, cantemos:
A. /:Ao redor da mesa, repartindo o pão,/ a maior riqueza dos que são irmãos.:/
Ou: /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos;/ partilhando o pão/ encontramos o
próprio Deus!:/
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
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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. Enviai sobre nós o vosso Espírito para unir-nos 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. 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.
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 da Comunhão Eucarística
D. Antes de aproximar-nos da comunhão eucarística, rezemos como Cristo nos
ensinou: Pai nosso...
D. Cristo nos garante que Ele é o Pão do Céu. Quem dele come tem a vida eterna.
Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Somos muitos e com dons diferentes, mas nos alimentamos do mesmo Pão
da Vida, o Corpo do Senhor, para vivermos unidos, caminharmos na esperança e
na solidariedade fraterna, especialmente com os mais pobres.
A. (Canto Lit 2020/19; encontro cantar a lit./7) 1. Antes da morte e ressurreição de
Jesus,/ Ele, na Ceia, quis se entregar: deu-se em comida e bebida para nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/
nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a cruz do Senhor,/ nós repetimos, como Ele fez:/
gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos/ e nos prepara a glória do céu./
Ele é força na caminhada pra Deus.
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4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus pai!/ Quem O recebe, não morrerá./
No último dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós!/ Esta verdade vai anunciar/ a toda
terra, com alegria, cantar.
D. OREMOS. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir a alegria eterna da vossa

divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão eucarística.
Vós que viveis e reinais para sempre.

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 – Bispo nomeado para a Diocese, Monsenhor Adimir Antonio
Mazali; Vocações, benfeitores das vocações, perseverança dos seminaristas,
renovação da fé na presença real de Cristo na hóstia consagrada, celebrações de
Santo Antonio e São João Batista ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, devemos renovar
nosso amor pelo dom permanente de sua bondade na Eucaristia, participando dela
sempre que possível e vivendo o que celebramos.
A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos/ /:e
nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus que nos alimentou com o Pão do Céu, nos sustente no trabalho pelo pão da
mesa e sua partilha solidária; Ele que nos deu o dom na fé no Batismo a renove
continuamente pela mesa da Palavra e da Eucaristia. E que nos abençoe o mesmo
Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a Eucaristia seja vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
(Nº 564) 1. Tão sublime sacramento adoremos ...
Eucaristia, memorial do amor de Deus
A solenidade de hoje recorda-nos que, na fragmentação da vida, o Senhor
vem ao nosso encontro nos panos duma amorosa fragilidade, que é a Eucaristia.
No Pão de vida, o Senhor vem visitar-nos fazendo-Se humilde alimento que
amorosamente cura a nossa memória adoentada de frenesim (correria). Porque
a Eucaristia é o memorial do amor de Deus. Nela, «se comemora a sua paixão»
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(Solenidade do SS. Corpo e Sangue de Cristo, Antífona do Magnificat nas II
Vésperas), o amor de Deus por nós, que é a nossa força, o sustentáculo do nosso
caminhar. É por isso que nos faz tão bem o memorial eucarístico: não é uma
memória abstrata, fria e conceitualista, mas a memória viva e consoladora do
amor de Deus. ... Na Eucaristia, temos todo o gosto das palavras e gestos de
Jesus, o sabor da sua Páscoa, a fragrância do seu Espírito. Ao recebê-la, imprimese no nosso coração a certeza de sermos amados por Ele. E, ao dizer isto, penso
de modo particular em vós, meninos e meninas que fizestes há pouco a Primeira
Comunhão e estais aqui presentes em grande número.
Assim, a Eucaristia forma em nós uma memória agradecida, porque nos
reconhecemos como filhos amados e alimentados pelo Pai; uma memória livre,
porque o amor de Jesus, o seu perdão, cura as feridas do passado e apazigua a
recordação das injustiças sofridas e infligidas; uma memória paciente, porque
sabemos que o Espírito de Jesus permanece em nós nas adversidades. A Eucaristia
encoraja-nos: mesmo no caminho mais acidentado, não estamos sozinhos, o
Senhor não Se esquece de nós e, sempre que vamos até Ele, alenta-nos com amor.
A Eucaristia recorda-nos também que não somos indivíduos, mas um corpo.
Tal como o povo no deserto recolhia o maná caído do céu e o partilhava em família
(cf. Ex 16), assim também Jesus, Pão do céu, nos convoca para O recebermos:
recebê-Lo juntos e partilhá-Lo entre nós. A Eucaristia não é um sacramento «para
mim», é o sacramento de muitos que formam um só corpo, o santo povo fiel de
Deus (Papa Francisco, Solenidade do Corpo de Deus, 2017, Basílica São João
do Latrão, Roma, com primeira eucaristia).
Do subsídio da semana vocacional em Portugal:
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Celebração da Palavra de Deus
11º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 14.6.2020
6º Domingo da Páscoa – 17.5.2020

- Trabalhadores para a messe do Senhor
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 39) Ref. Senhor, se tu me chamas, eu quero ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de Cristo que se solidariza com os
cansados na vida, o amor do Pai que caminha com seu povo,
e a força renovadora do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Nas situações sociais difíceis, como a criada pela pandemia do Coronavírus,
percebemos melhor a importância dos diversos serviços públicos e de voluntários
para as múltiplas necessidades. A Igreja também precisa sempre da participação
de todos, de modo particular para os diversos ministérios, como a dos sucessores
dos apóstolos, escolhidos e enviados em missão por Cristo, cheio de compaixão
por seu povo em seu sofrimento. Peçamos mais pessoas para o serviço pastoral das
comunidades, especialmente ministros ordenados.
D. (... a compaixão de Deus pelo povo que sofre e o envio dos apóstolos; início da
35ª Semana Nacional do Migrante: “Migração e Acolhida – Onde está teu irmão,
tua irmã?”; solenidade do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira; festas juninas;
ordenação episcopal do novo Bispo de nossa Diocese, Mons. Adimir Antonio
Mazali, sábado próximo, na Catedral de Cascavel ...)
Ato penitencial
D. “Tudo em Jesus fala de misericórdia. N’Ele, nada há que seja desprovido de
compaixão.” Por não termos sempre estes sentimentos com todos, de modo
particular com os mais “cansados e abatidos”, peçamos o perdão divino. (Pausa).
L. Senhor, que sempre usais de compaixão por nossa condição de pecadores, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que revelastes grande compaixão diante da dor dos sofredores, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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L. Senhor, que envolveis a todos com vossa misericórdia, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
Glória
(Enc. música lit. cantar ordinário missa – 2016-CD01/21) Glória, glória, glória a
Deus nas alturas/ e paz na terra, e paz na terra/ aos homens por Ele amados.
- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,/ nós vos louvamos, nós
vos bendizemos,/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos./ Nós vos damos
graças por vossa imensa glória.
- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,/ Vós
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
- Vós que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós,/ só vós sois o
Santo, só vós o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai.
D. OREMOS. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao

nosso apelo, e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o
socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa
vontade, seguindo os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 11º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 279-281)
Anim.: Diante das necessidades da sociedade e da Igreja, o Senhor nos chama e nos
envia anunciar e a testemunhar seu Reino.
1ª Leitura: Ex 19,2-6a
Salmo: 99(100)
S. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
A. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
S. 1. - Aclamai o Senhor, ó terra inteira,* servi ao Senhor com alegria, - ide a ele
cantando jubilosos!* ide a ele cantando jubilosos.
2. - Sabei que o Senhor, só ele, é Deus,* Ele mesmo nos fez, e somos seus, - nós
somos seu povo e seu rebanho.* Nós somos seu povo e seu rebanho.
3. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus,* sua bondade perdura para sempre, - seu amor
é fiel eternamente.* Seu amor é fiel eternamente.
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2ª Leitura: Rm 5,6-11
Evangelho: Mt 9,36-10,8
A. Aleluia...
S. O Reino do céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no
Evangelho!
Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A liturgia deste final de semana nos apresenta Jesus que envia os apóstolos em
missão. Percorrendo cidades e povoados Jesus percebeu que as multidões estavam
cansadas, abatidas, desamparadas e sentiu compaixão pelo povo sofrido. Jesus não é
indiferente ao sofrimento humano. O papa Francisco fala da “cultura da indiferença”.
Não podemos ser indiferentes diante dos sofrimentos e das necessidades de nossos
irmãos e irmãs. O povo que padece encontra em Jesus força, cura, libertação. Mas
são necessárias mais pessoas para a missão, pois “A messe é grande, e os operários
são poucos”.
Apóstolo é uma palavra que vem do grego e significa: “o enviado”. Jesus
é quem envia e dá uma série de orientações para que o apostolado, o trabalho
missionário se realize. Dos apóstolos, Jesus pede compaixão. Ter compaixão não
é dó, nem pena. Compaixão é colocar-se no lugar do outro, sofrer com o outro. A
compaixão e a misericórdia são características fundamentais para quem quer seguir
Jesus.
A missão evangelizadora, mais do que uma simples transmissão dos conteúdos
da fé, constitui-se em presença solidária do discípulo e missionário no meio do
povo. Ao nome dos apóstolos podemos acrescentar os nossos nomes, pois devemos
também nós darmos uma resposta positiva ao chamado de Jesus de sermos sal da
terra e luz do mundo.
Somos todos convidados a colocarmos nossos dons e nossas capacidade a
serviço do Reino de Deus. Como seguidores de Jesus continuamos sua missão de
fazer o bem, de irmos ao encontro das pessoas para curar suas feridas, para lutarmos
contra o mal, para sermos promotores de vida e de esperança. Deus não descarta
ninguém, todos somos importantes na grande messe do Senhor.
A partir deste Evangelho de hoje poderíamos dizer que “as necessidades
de nossas comunidades são grandes, mas as pessoas que se dedicam são poucas”.
Portanto, rogamos ao Senhor da messe, que chame e encoraje mais lideranças, para
se dedicarem ao serviço nas diversas pastorais e conselhos de nossas comunidades
e de nossa Igreja.
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Nos tempos que estamos vivendo é importante termos um coração missionário,
nos sentirmos chamados e chamados a proclamarmos o Evangelho da vida de Jesus
Cristo. São muitos os que sofrem de diversos males e não podemos ficar indiferentes
diante dos sofrimentos da humanidade.
Peçamos a intercessão de Maria, que a exemplo do seu Sim, nós também nos
coloquemos a serviço do Evangelho de uma forma alegre e generosa. Que o Espírito
Santo conduza nossos passos e nos ilumine na missão de evangelizar. Que Deus vos
abençoe e vos livre dos males!
Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana
Profissão da fé
Prece dos fiéis
D. Na condição de reconciliados pelo sangue de Cristo e salvos por Ele, como nos
diz São Paulo, apresentemos nossos pedidos a Deus.
A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece!
L. 1. Para que os bispos, pastores de cada Diocese, em comunhão com o Papa,
tenham sempre a participação de muitos colaboradores em seu ministério, nós vos
pedimos:
2. Para que as comunidades sejam fonte abundante de vocações aos diversos
ministérios da Igreja, nós vos pedimos:
3. Para que nossos seminaristas prossigam firmes na sua formação para o sacerdócio,
nós vos pedimos:
4. Para que os formadores de nossos seminários, sustentados por vossa graça na sua
dedicação, vejam os seminaristas chegarem ao sacerdócio, nós vos pedimos:
5. Para que esta semana nacional do migrante sensibilize a todos para a dura realidade
dos que se veem forçados a sair de suas comunidades em busca da sobrevivência,
nós vos pedimos:
6. Para que as pastorais e organizações de promoção humana que acompanham os
migrantes contem com pessoas e recursos em suas iniciativas, nós vos pedimos:
6. (Outras...)
D. Ó Deus que vos compadeceis dos vossos filhos em necessidade, abri nossos
corações para servir com prontidão aos irmãos e irmãs que precisem de uma
palavra de conforto e de um gesto de solidariedade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com nossos dons, apresentemos a Deus o trabalho dos benfeitores das
vocações e dos formadores de nossos seminários.
A. (Nº 217) Ref. Não se deve dizer, nada posso....
D. Ó Deus, que alimentais vossos filhos e filhas pelos frutos da terra generosa

e os fortaleceis com vossa graça, fazei que jamais falte o necessário a todos.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus Pai todo-poderoso, é bom e justo agradecer-vos por vossa ação em
nossa vida, pois sempre levais a todos a procurar a reconciliação, dando-se as
mãos e procurando reencontrar a paz.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque vós quereis que todos superem o ódio pelo
perdão e a vingança pela reconciliação na prática da misericórdia.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Obrigado, ó Deus, porque nos destes vosso Filho para reconduzir-nos a vós e nos
amar-nos uns aos outros.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Conservai-nos, ó Pai de misericórdia, na comunhão da vossa Igreja, com o Papa
N., nosso Bispo N., os padres, diáconos, ministros e todos os que vos procuram
de boa vontade.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Fazei, ó Deus, que assim como aqui nos reunis para acolher a vossa Palavra,
possamos estar unidos com a Virgem Maria, seu esposo São José, todos os santos e
nossos irmãos falecidos na assembleia eterna onde brilha para sempre a vossa paz.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Considerai benignamente nossa louvação, ó Deus, pois a fazemos em nome de
nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Cristo revelou sua misericórdia com todos e pediu para sermos misericordiosos.
No compromisso de segui-lo, rezemos como nos ensinou:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
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D. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem coloca nele a razão de sua vida.
Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Alimentados na mesa do Altar, poderemos superar nossas fraquezas e ajudar
quem está cansado e abatido.
A. (Canto Lit 2020/19) 1. Antes da morte e ressurreição de Jesus,/ Ele, na Ceia,
quis se entregar: deu-se em comida e bebida para nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/
nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a cruz do Senhor,/ nós repetimos, como Ele fez:/
gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos/ e nos prepara a glória do céu./
Ele é força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus pai!/ Quem O recebe, não morrerá./
No último dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós!/ Esta verdade vai anunciar/ a toda
terra, com alegria, cantar.
D. OREMOS. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis

em vosso amor; fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. 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 – Bispo nomeado para a Diocese, Monsenhor Adimir Antonio Mazali;
migrantes, no início da semana a eles dedicada, solenidade do Sagrado Coração de
Jesus, sexta-feira, doentes e seus cuidadores, renovação da fé na presença real de
Cristo na hóstia consagrada, celebrações de Santo Antonio e São João Batista ....)
4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim.: Cristo continua precisando de todos para o serviço da evangelização e para
atender as mais diversas necessidades das pessoas.
A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou realizar, minha vocação, vou realizar.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus volte para nós seu olhar e nos abençoe; Ele ilumine o caminho que devemos
percorrer para responder fielmente ao chamado de Cristo. E que nos abençoe Deus
Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
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Oração pelos Migrantes
Senhor Jesus Cristo, experimentastes desde o berço a dureza de ser um
migrante para proteção dos inimigos da vida. Em companhia de Vossa mãe Maria
e São José, ganhastes honestamente o pão de cada dia como marceneiro em
Nazaré. Fortalecei os migrantes que saem pelo Brasil a fora para trabalhar, longe
do carinho protetor de suas famílias, amigos e comunidades. Sejam sempre bem
acolhidos, compreendidos e integrados pela Igreja e pela sociedade nos lugares
onde forem morar temporariamente.
Amparai-os na integridade de sua saúde e na dignidade de seus direitos.
Sejam mais valorizados e compensados pelo seu exaustivo trabalho na
agroindústria nacional.
Durante o período da migração, sustentai-os na fé e na defesa de valores
humanos e cristãos, herdados das tradições familiares e comunitárias. Que eles
retornem sempre ao seu lar carregando os frutos de digno trabalho e amor às lutas
em favor do progresso de sua comunidade e de Vosso Reino. Amém
Lembretes:
- até o próximo domingo, 35ª Semana Nacional do Migrante; Tema: “Migração e
Acolhida” – Lema: “Onde está teu irmão, tua irmã?”
- Sexta-feira, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - das 09h às 15h, 2º
Encontro Vocacional do ano, no Seminário de Fátima.
- Sábado, às 19h, na Catedral de Cascavel, ordenação episcopal de nosso novo
Bispo, Mons. Adimir Antonio Mazali.
- Domingo, às10h, missão canônica e crismas, com festa do padroeiro, na igreja São
Luiz Gonzaga, Gaurama.
O desafio das migrações
A resposta ao desafio colocado pelas migrações contemporâneas podese resumir em quatro verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Mas
estes verbos não valem apenas para os migrantes e os refugiados; exprimem a
missão da Igreja a favor de todos os habitantes das periferias existenciais, que
devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Se pusermos em
prática estes verbos, contribuímos para construir a cidade de Deus e do homem,
promovemos o desenvolvimento humano integral de todas as pessoas e ajudamos
também a comunidade mundial a ficar mais próxima de alcançar os objetivos de
desenvolvimento sustentável que se propôs e que, caso contrário, dificilmente
serão atingíveis. (Papa Francisco, mensagem para o Dia Mundial do Migrante
e Refugiado 2019).
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Celebração da Palavra de Deus
12º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 21.6.2020

- Em qualquer situação, confiar totalmente em Deus
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
(nº 27) 1. Somos gente da esperança/ que caminha ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança que nos enriquece com seus dons, em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Normalmente, nossa vida tem dificuldades e provações. Para muitos, mais
duras e prolongadas, como os migrantes, lembrados neste seu dia em nosso País, mas
também os do mundo todo, especialmente por causa das guerras, das perseguições
religiosas, da miséria e da fome e agora com as consequências do Coronavírus. Que
não falte a eles e a nós a total confiança em Deus e a solidariedade fraterna.
D. (... 35º Dia Nacional do Migrante – “Migração e Acolhida – Onde está teu irmão, tua
irmã?”; festas de São João Batista; Curso dos padres, terça e quarta-feira; Natividade
de São João Batista, quarta-feira; novo Bispo da Diocese, Dom Adimir Antonio
Mazali, que iniciará seu ministério entre nós próximo dia 12, na Catedral....).
Ato penitencial
D. Quanto mais e maiores as dificuldades, mais precisamos da força de Deus e da ajuda
mútua. Peçamos perdão a Deus se nem sempre colocamos nele nossa segurança e se
não fomos solidários com os que precisavam de nós. (Pausa).
L. Senhor, que nos garantis vossa assistência no testemunho de vossa Palavra, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos identificais com o migrante, o doente, o preso, o excluído, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos ensinais a colocar no Pai a nossa segurança, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus, rico em misericórdia...
A. Amém.
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Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas!
A. Glória, glória, aleluia! ....
D. OREMOS. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e
temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 282-284)
Anim.: Em meio às dificuldades e provações, Deus nunca nos abandona e nos garante
sua graça para perseverarmos na fidelidade a Ele.
1ª Leitura: Jr 20,10-13
Salmo: 69 (68)
S. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor!
A. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor!
S. 1. - Por vossa causa é que sofri tantos insultos,* e o meu rosto se cobriu de confusão;
- eu me tornei como um estranho a meus irmãos,* como estrangeiro para os filhos de
minha mãe. - Pois meu zelo e meu amor por vossa casa * me devoram como fogo
abrasador.
2. - Por isso elevo para vós minha oração * neste tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-me pelo vosso imenso amor,* pela vossa salvação que nunca falha! - Senhor,
ouvi-me, pois suave é vossa graça,* ponde os olhos sobre mim com grande amor!
3. - Humildes, vede isto e alegrai-vos; o vosso coração reviverá,* se procurardes o
Senhor continuamente! - Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres,* e não
despreza o clamor de seus cativos. - Que céus e terra glorifiquem o Senhor * com o
mar e todo ser que neles vive.
2ª Leitura: Rm 5,12-15
Evangelho: Mt 10,26-33
A. Aleluia...
S. O Espírito Santo, a Verdade, de mim irá testemunhar, e vós minhas testemunhas
sereis em todo lugar.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
No final de semana que passou ouvimos Jesus falar sobre a necessidade de
lideranças em nossas comunidades. Ele mesmo escolheu e chamou Doze, aos quais
deu o nome de apóstolos, isto é, enviados em seu nome para evangelizar.
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Na continuação da mensagem, hoje Jesus previne seus seguidores, pedindo para
que não desanimem e não tenham medo. E a razão principal deste encorajamento, por
parte de Jesus, é que os apóstolos não estarão sozinhos. O apóstolo não pode ter medo,
pois ele evangelizará muito mais com o testemunho de sua vida do que com suas
palavras.
Quem sabe hoje, temos muitas situações que nos fazem ter medo. Cresce a
insegurança, a violência, os vírus. Mas é necessário colocar nossa confiança e nossa
esperança em Deus. Jesus previne que a vida de seus discípulos não será fácil. A
segurança de quem segue Jesus está na promessa que Ele é fiel e em nenhum momento
nos abandona. Jesus suscita confiança e firmeza nos missionários diante das tribulações
que surgem na missão. Ele nos liberta do medo e nos reveste de coragem. O Espírito
de Deus cuida de nós na hora da provação.
O evangelista, depois de descrever os desafios da missão, apresenta as orientações
do Mestre no desempenho da obra missionária. Jesus insiste que não devemos ter
medo. O medo bloqueia e paralisa a ação missionária. A maldade e a mentira fazem
sofrer, mas não vencem. A verdade e o bem sempre irão triunfar.
O medo impede o pregador de ser criativo e espontâneo. Ele não permite agir
e fazer aquilo que conduz à realização da vida. No medo, as pessoas se calam diante
da verdade. Com medo desperdiçamos nossas forças e não conseguimos ser sinais
visíveis da construção do Reino de Deus. Como batizados, todos participamos da
missão profética de Cristo. Inibir-se por medo ou por comodidade é ser infiel à missão
evangelizadora que nos foi confiada.
A Palavra de Deus arranca de nós todo o medo que nos inibe e nos reveste de
coragem e confiança no Pai, que cuida com carinho de cada um de nós. A mesma
Palavra nos pede firmeza para sermos comunidade missionária, pronta para darmos
testemunho de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje se encerra com uma promessa: Jesus
reconhecerá diante do Pai aqueles que o tiverem reconhecido diante das pessoas e
diante da sociedade.
Que Deus abençoe, proteja e dê muita força e coragem a esta Comunidade.
Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana
Profissão da fé
---- sugere-se a da página 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim...
Preces dos fiéis
D. Jesus não nos prometeu vida de facilidade, mas nos garante que o Pai nos assiste
sempre, especialmente nas dificuldades. Apresentemos a Ele nossos rogos confiantes.
A. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos!
L. 1. Para que os perseguidos e discriminados por causa da fé e da prática religiosa
tenham sempre vossa força e o apoio de nossa oração, nós Vos pedimos:
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2. Por todos os que vivem situação de desânimo e depressão, a fim de que coloquem
em Vós sua segurança e superem todo medo, nós Vos pedimos:
3. Para que as comemorações de São João Batista criem e fortaleçam relações de boa
convivência, nós Vos pedimos:
4. Para que sejam enfrentadas “nos países de origem, as causas que provocam as
migrações”, guerras, miséria, perseguição religiosa, nós Vos pedimos:
5. Para que sejam adotados “ações nacionais adequadas e planos de cooperação entre
os países de origem e de acolhimento, para eliminar as causas da emigração forçada
dos menores”, nós Vos pedimos:
6. Para cultivarmos sempre o espírito de acolhida e sabermos integrar a quem chega
em nossa comunidade, nós Vos pedimos:
D. Ouvi nossos pedidos, ó Deus, e sustentai-nos com vossa graça em nosso peregrinar
para não nos deixarmos abater pelas dificuldades e provações. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Como o crente bíblico, nós oferecemos a Deus a nossa vida, recordando que
nós mesmos viemos ou nossos antepassados chegaram de outros lugares e receberam
acolhida aqui.
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar./ ....
D. Acolhei, ó Deus, nossa celebração de reconciliação e louvor, e fazei que,

purificados por ela, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. 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 bendizemos, ó Deus, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizestes
todas as coisas, nos criastes à vossa imagem e semelhança e nos confiastes toda
a criação. Mesmo perdendo vossa amizade pelo nosso pecado, viestes ao nosso
encontro com amor e bondade.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque muitas vezes oferecestes vosso
amor à humanidade e lhe renovastes a esperança na salvação através dos profetas. E
de tal modo nos amastes que enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os
oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os que
o seguissem no caminho da Cruz redentora.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação,
aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito
Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, nosso
Bispo José, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com
todas as pessoas de boa vontade.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, Pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria,
nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós para
alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram
na esperança da salvação,(__________---- pode citar nome de falecidos recentes).
Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele que
nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito de Comunhão da Comunhão Eucarística
D. Instruídos pela palavra de Cristo e realizando o que nos ensinou, rezemos:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
D. Cristo nos exorta a não termos medo e a confiar na Providência de Deus Pai. Eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo....
Anim.: Não temos aqui morada definitiva. Caminhamos para a Casa do Pai. Nesta
peregrinação, Cristo nos sustenta e renova nossa esperança com o Pão da Vida.
A. (Canto Lit 2020/19) 1. Antes da morte e ressurreição de Jesus,/ Ele, na Ceia,
quis se entregar: deu-se em comida e bebida para nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/
nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a cruz do Senhor,/ nós repetimos, como Ele fez:/
gestos, palavras, até que volte outra vez.
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3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos/ e nos prepara a glória do céu./ Ele
é força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus pai!/ Quem O recebe, não morrerá./ No
último dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós!/ Esta verdade vai anunciar/ a toda terra,
com alegria, cantar.
D. OREMOS. Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso Filho, nós vos pedimos,

ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que
devotamente estamos celebrando. 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 – Bispo nomeado para a Diocese, Monsenhor Adimir Antonio Mazali; as
diversas pastorais, catequistas, ministros e ministras, celebrações de Santo Antonio
e São João Batista ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Levemos para nós e para todos os que encontrarmos, especialmente os mais
abatidos, as palavras de Cristo: “Não tenhais medo”.
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre ao
teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus, guia dos peregrinos, caminhe à nossa frente para vos conduzir, dar
confiança, renovar a esperança no testemunho do Reino e sua justiça! E que nos
abençoe o mesmo Deus que conduziu seu povo pelo deserto rumo à terra prometida,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
D. Deus seja a vossa força nos caminhos da vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração do Migrante
Ó Cristo Peregrino, Tu que fizeste de tua vida toda uma caminhada ao encontro dos
irmãos, a fim de levá-los ao Pai, nós te pedimos pelos migrantes mais pobres e
abandonados. Senhor, conduze-os para uma terra que os alimente, sem tirar-lhes a
identidade e o coração. Que o teu Espírito sensibilize a Igreja e a sociedade para a
realidade migratória e incentive o povo na acolhida aos migrantes. Faze-nos ajudar
os migrantes a caminharem com coragem e esperança. Maria, Mãe dos Migrantes,
nós os colocamos sob o teu manto protetor. Amém.

- 32 -

Lembretes:
- Seg.-feira, 20h, reunião da Equipe de Past. Voc., na sede par. S. Cristóvão, Erechim.
- Terça e quarta-feira, curso anual de formação dos Presbíteros, no Seminário de
Fátima.
- Quarta-feira, Solenidade da Natividade de S. João Batista - das 19h às 22h, estudo
sobre Evangelho, no Centro Dioc..
- Quinta-feira, das 08h30 às 16h, encontro da Past. da Criança, no Centro Dioc.
- Sábado, 08h30, reunião do Cons. Dioc. da Ação Evangelizadora.
- Domingo, Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Dia do Papa, Coleta do Óbolo de
S. Pedro – festa do padr. e dos 75 anos da comunidade São João Batista, Quatro
Irmãos, Par. Sagr. Cor. de Jesus, Paulo Bento.
Leituras da Semana:
dia 22, 2ªf, S. Paulino de Nola; Ss. João Fisher e Tomás Moro: MFac. 2Rs 17,5-8.1315a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5; dia 23, 3ªf: 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48);
Mt 7,6.12-14; dia 24, 4ªf, NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA: Is 49,1-6;
Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; dia 25, 5ªf: 2Rs 24,8-17; Sl 78(79); Mt
7,21-29; dia 26, 6ªf: 2Rs 25,1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4; dia 27, sáb. S. Cirilo de
Alexandria: Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73(74); Mt 8,5-17; dia 28, dom. 13º DTC - S.
PEDRO e S. PAULO: At 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19;(Tu
és Pedro).
“O desafio das migrações”
As sociedades economicamente mais avançadas tendem, no seu seio, para um
acentuado individualismo que, associado à mentalidade utilitarista e multiplicado
pela rede mediática, gera a «globalização da indiferença». Neste cenário, os
migrantes, os refugiados, os desalojados e as vítimas do tráfico de seres humanos
aparecem como os sujeitos emblemáticos da exclusão, porque, além dos incómodos
inerentes à sua condição, acabam muitas vezes alvo de juízos negativos que os
consideram como causa dos males sociais. A atitude para com eles constitui a
campainha de alarme que avisa do declínio moral em que se incorre, se se continua
a dar espaço à cultura do descarte. Com efeito, por este caminho, cada indivíduo
que não quadre com os cânones do bem-estar físico, psíquico e social fica em risco
de marginalização e exclusão.
(Papa Francisco, mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado
2019).
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Celebração da Palavra de Deus

13º Dom. TC-A, solenidade de S. Pedro e S. Paulo – 28.6.2020

- S. Pedro e S. Paulo, testemunhas fiéis a Cristo até a morte, nossos intercessores.
- Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
Cor litúrgica: VERMELHO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 49) /: Ó Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio
reunir.:/
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia.
5. Pra ser Igreja missionária, aleluia, o Senhor nos, enviou,
aleluia.
8. Pra construir um mundo novo, aleluia, o Senhor nos...
9. Pra caminhar na esperança, aleluia, o Senhor nos...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a misericórdia de Deus Pai em Jesus Cristo, anunciadas por São
Pedro e São Paulo, com a força do Espírito Santo, no início da Igreja, pela qual
deram a vida estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Nossa Igreja conta com a preciosa herança e o valioso testemunho de Nossa
Senhora, dos apóstolos, dos santos e santas, de S. Pedro e S. Paulo que hoje
celebramos com o dia do Papa. Louvemos a Deus pelo ministério de Francisco,
sucessor de Pedro, com os bispos, sucessores dos apóstolos, no compromisso de
comunhão e participação renovada em nossas comunidades, numa Igreja discípula,
missionária e samaritana.
D. (... em São Paulo e São Pedro, a dimensão missionária e a organização da Igreja;
o início do ministério de nosso novo Bispo, Dom Adimir Antonio Mazali, no
próximo dia 12, na Catedral...)
Ato penitencial
D. Ao celebramos S. Pedro e S. Paulo, lembramos que “os discípulos do Senhor
são chamados a viver como comunidade que seja sal da terra e luz do mundo; a
testemunhar, de forma sempre nova, uma pertença evangelizadora”. Reconheçamos
nossas falhas na busca deste ideal e peçamos o perdão de Deus. (Pausa).
L. Senhor, que dais a coroa da justiça a quem persevera na fidelidade até o fim, tende
piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que concedeis à vossa Igreja os pastores de que necessita, tende piedade
de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que prometestes estar com vossa Igreja até o fim dos tempos, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz ....
D. OREMOS. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro

e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes
Apóstolos que nos deram as primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, São Pedro e São Paulo, Paulinas-Paulus, p. 1025-1028)
Anim.: Abrasados de amor por Cristo e fiéis a Ele até a morte, São Pedro e São
Paulo anunciaram o Evangelho, organizaram as primeiras comunidades cristãs e
são colunas da Igreja.
1ª Leitura: At 12,1-11
Salmo: Sl 33 (34)
S. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
A. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em
minha boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se
alegrem!
2. - Comigo engrandecei ao Senhor Deus,* exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu,* e de todos os temores me livrou.
3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos,* e vosso rosto não se cubra de vergonha!
- Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor o libertou de toda angústia.
4. - O anjo do Senhor vem acampar * ao redor dos que o temem, e os salva. - Provai
e vede quão suave é o Senhor! * Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.
2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18
L. Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
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Caríssimo: Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício; aproximase o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida,
guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor,
justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os
que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu
lado e me deu forças, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim
integralmente, e ouvida por todas as nações; e eu fui libertado da boca do leão.
O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu Reino celeste. A ele
a glória, pelos séculos dos séculos! Amém. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mt 16,13-19
A. Aleluia...
L. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha Igreja; e as portas do
inferno não irão derrotá-la.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Mensagem da Liturgia
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Na liturgia de hoje celebramos a solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo,
dois grandes líderes de nossa Igreja, dois gigantes da história da salvação. São
Pedro e São Paulo foram diferentes no pensar e no agir, mas unidos na fé em
Cristo anunciaram o Evangelho de forma exemplar. De formas diferentes os dois
agradaram a Deus. Suas diferenças não comprometeram o trabalho e a missão de
anunciadores e testemunhas do Evangelho de Jesus.
Pedro mais ocupado com a organização da Igreja. Destaca-se como o pastor
da comunidade, aquele que é referência de fé para os irmãos e irmãs. Na pessoa de
Paulo aparece mais o líder missionário, que forma comunidades e faz expandir a fé
em todas as nações, vencendo as dificuldades da missão.
Eles foram fortes no anúncio e corajosos no testemunho do Senhor. O
testemunho deles nos desafia a amarmos sempre mais a nossa comunidade, a
vibrarmos pela nossa Igreja e a testemunharmos sempre Jesus Cristo. Nossa
participação na vida da Igreja nunca pode ter o objetivo de termos elogios e honras
para nós mesmos. Devemos, sim, sempre revestir-nos do espírito de serviço.
Diante da pergunta: Quem é Jesus? Qual seria nossa resposta? É importante
nos perguntarmos. Quem é Jesus para mim? O que Ele representa em minha vida?
Qual é o significado de Jesus em minha vida? Que espaço, que lugar ocupa Jesus em
mim, na minha família? A resposta dada por Pedro deve orientar a nossa resposta:
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“Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. A celebração conjunta de Pedro e Paulo
indica a natureza da Igreja: sacramento de comunhão na diversidade de carismas e
de serviços. A Igreja sempre festejou São Pedro e São Paulo juntos.
Na festa de São Pedro e São Paulo, a Igreja lembra com carinho o Papa,
sucessor direto de Pedro no governo da Igreja e herdeiro do espírito missionário de
Paulo, que sempre de novo recorda que o Evangelho deve ser pregado a todos em
todos os tempos e lugares. A missão de Pedro, como a do Papa hoje, é um serviço
para toda a Igreja. É por causa da comunidade, das necessidades da Igreja que o
Papa existe.
O Papa também é chamado de Sumo Pontífice que significa “construtor de
pontes”. Assim como uma ponte une dois pontos diferentes, o Papa tem como missão
unir povos diferentes, com culturas diferentes. Uma de suas principais tarefas é
promover em todo o mundo a fé, a esperança e a caridade, as três virtudes essenciais
da comunidade cristã.
Ser cristão implica em assumir a postura de Pedro e Paulo. A fé inabalável de
Pedro deve estar presente no coração humano. Mas não pode faltar o entusiasmo e o
encantamento de Paulo. Firmeza e encantamento fortalecem a fé e abrem caminhos
para a missão. Enfrentemos as dificuldades, os desafios, os problemas com a certeza
que Jesus é o Filho de Deus e que quer vida para todos nós. Que Deus vos livre dos
males e vos abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti
Coordenador da Cúria Diocesana
Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder ....
Prece dos fiéis
D. As primeiras comunidades rezavam pelos apóstolos, especialmente quando
sofriam perseguições. A exemplo delas, apresentemos a Deus nossas preces para
a Igreja ser profética e “estar sempre em saída” diante dos desafios da realidade
atual.
A. Senhor, ouvi-nos e socorrei a todos.
L. 1. Para que a Igreja viva o ardor missionário de São Paulo e o zelo pastoral de são
Pedro, nós vos pedimos:
2. Para que nosso Papa Francisco, sucessor de São Pedro, seja sustentado por vossa
graça, pela oração e pelo amor de toda a Igreja, nós vos pedimos:
3. Para que os perseguidos por causa da fé testemunhem sua total fidelidade ao
Evangelho, nós vos pedimos:
4. Para conservarmos sempre a confiança em vós e a participação ativa na missão da
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Igreja, nós vos pedimos:
5. Para que muitos jovens acolham o chamado à vida religiosa e sacerdotal para a
ação evangelizadora de vossa Igreja, nós vos pedimos:
6. Para que nossa comunidade cresça na oração, na vida fraterna, no espírito
missionário e prática da justiça, nós vos pedimos:
7. ...
D. Ó Deus, ouviste a oração da comunidade na prisão de S. Pedro. Atendei a súplica
desta assembleia orante e ajudai-nos a seguir o exemplo dos apóstolos que deram
início à vossa Igreja, nada opondo ao sopro do vosso Espírito, para irradiarmos o
Evangelho da salvação a todos povos. Por Cristo, nosso Senhor.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Agradecidos a Deus pelo serviço generoso de nosso Papa à Igreja e à
sociedade humana, oferecemos recursos para seus gestos de caridade a necessitados
de Roma e em situações de emergência do mundo na coleta de hoje, chamada de
Óbulo de São Pedro.
A. (Nº 224) 1. Um coração para amar...
D. Ó Deus, que a oração de vossos Apóstolos acompanhe nossa disposição de

vos servir e amar e nos alcance realizar nossas celebvrações com o coração
voltado para vós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco! – A. Ele está no meio de nós
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor! – A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso louvor,
especialmente nesta solenidade em que celebramos São Pedro e São Paulo, colunas
da Igreja, corajosos evangelizadores. São Pedro, o primeiro a reconhecer Jesus
de Nazaré como Filho, o Messias por vós prometido, organizou a Igreja sobre o
povo de Abraão, Isac e Jacó. São Paulo, anunciou o Evangelho a povos de outras
nacionalidades e nelas organizou a Igreja.
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 N., com nosso Bispo N., 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; por São José, seu esposo; por São Pedro
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e São Paulo, que por diferentes meios reuniram única família de Cristo, os quais
pela coroa do martírio recebem igual veneração, e pelos santos e santas, por São
(Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a), que vos 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. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o
de Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a
ministro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)
D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Leigos e leigas, religiosos e religiosas, ministros ordenados, com o Papa,
caminhamos na esperança como Igreja que escuta e anuncia a Palavra, serve na
caridade e se alimenta com o Pão da Vida.
A. (Nº 290) 1. Na mesa sagrada se faz unidade,/ no pão
D. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus, por esta celebração, viver de tal modo

na vossa Igreja que, perseverando na oração, na comunhão fraterna, no
ensinamento dos Apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só
coração e uma só alma. 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 – novo Bispo da Diocese, Dom Adimir Antonio Mazali; os
bispos do mundo inteiro, a participação na comunidade, a união e a santificação
das famílias, celebrações de Santo Antonio e São João Batista ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A celebração de S. Pedro e S. Paulo, colunas da Igreja, ressalta nosso
compromisso com ela. Expressemos nossa alegria e nosso compromisso de
caminhar sempre unidos.
A. (Nº 337) Ref. /:Agora é tempo de ser Igreja,/ caminhar juntos, participar.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus todo-poderoso, que nos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo
apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja, derrame sobre nós as suas
bênçãos. A. Amém.
D. Ele, que nos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, nos ensine a
conquistar novos irmãos para Cristo. A. Amém.
D. Que o amor pastoral de Pedro e a atividade missionária de Paulo nos levem à
pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. A.
Amém.
D. Abençoe-nos Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo. A. Amém.
D. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes: - Terça-feira, às 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo,
em Passo Fundo.
- Sexta-feira, dia 3, era aniversário de ordenação presbiteral de Dom Girônimo
Zanandréa (1964).
Leituras da semana:
dia 29, 2ªf: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50); Mt 8,18-22; dia 30, 3ªf, Stos. Protomártires da
Igreja de Roma: Am 3,1-8;4,11-12; Sl 5,5-6.7.8(R/.9a); Mt 8,23-27; dia 1º, 4ªf: Am
5,14-15.21-24; Sl 49(50); Mt 8,28-34; dia 02, 5ªf: Am 7,10-17; Sl 18(19); Mt 9,1-8;
dia 03, 6ªf, S. Tomé: Ef 2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-29; dia 04, sáb, Sta. Isabel
Rainha de Portugal: Am 9,11-15; Sl 84(85); Mt 9,14-17; dia 05, dom. 14º DTC-A: Zc
9,9-10; Sl 144(145); Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 (Chamada dos humildes).
S. Pedro e S. Paulo, testemunhas de vida, de perdão, de Jesus
Os apóstolos Pedro e Paulo aparecem aos nossos olhos como testemunhas.
Nunca se cansaram de anunciar, viver em missão, a caminho, desde a terra de
Jesus até Roma. E aqui levaram o seu testemunho até ao fim, dando a vida como
mártires. Se formos às raízes do seu testemunho, descobrimo-los testemunhas de
vida, testemunhas de perdão e testemunhas de Jesus.
Testemunhas de vida… e, todavia, as suas vidas não foram límpidas nem
lineares. Eram ambos de índole muito religiosa: Pedro, discípulo da primeira hora
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(cf. Jo 1, 41); Paulo, acérrimo defensor das tradições dos pais (cf. Gal 1, 14). Mas
cometeram erros enormes: Pedro chegou a negar o Senhor; Paulo, a perseguir a
Igreja de Deus. Ambos reentram em si por uma pergunta de Jesus: “Simão, filho de
João, tu amas-Me?” (Jo 21, 15); “Saulo, Saulo, porque Me persegues?” (At 9, 4)....
Nisto, encerra-se uma grande lição: o ponto de partida da vida cristã não
está no fato de ser dignos; com aqueles que se julgavam bons, bem pouco pôde
fazer o Senhor. Quando nos consideramos melhores que os outros, é o princípio
do fim. O Senhor não realiza prodígios com quem se crê justo, mas com quem
sabe que é indigente. Não é atraído pela nossa habilidade, não é por isso que nos
ama. Ele ama-nos como somos, e procura pessoas que não se bastam a si mesmas,
mas estão prontas a abrir-Lhe o coração. ...
Pedro e Paulo apresentaram-se assim transparentes diante de Deus. Pedro:
... “Sou um homem pecador” (Lc 5, 8). Paulo escreve que era “o menor dos
apóstolos, nem digno de ser chamado Apóstolo” (1 Cor 15, 9). ...
Testemunhas de perdão. Nas suas quedas, descobriram a força da
misericórdia do Senhor, que os regenerou. No seu perdão, encontraram uma paz
e alegria irreprimíveis. ... Só quando experimentamos o perdão de Deus é que
renascemos verdadeiramente.
Testemunhas de vida, testemunhas de perdão, Pedro e Paulo são sobretudo
testemunhas de Jesus. ... (Papa Francisco, homilia, missa da solenidade de S.
Pedro e S. Paulo, 2019).
Oração do Papa Francisco a São José no final do terço promovido
pelos Bispos Italianos pedindo proteção contra o Coronavírus – 19/3/2020
Protegei, Santo Defensor, este nosso País.
Iluminai os responsáveis pelo bem comum, para que saibam – como vós – cuidar
das pessoas confiadas à responsabilidade deles.
Concedei a inteligência da ciência àqueles que procuram meios adequados para a
saúde e o bem físico dos irmãos.
Sustentai aqueles que se dedicam aos necessitados: os voluntários, os enfermeiros,
os médicos, que estão na linha de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa da
própria incolumidade.
Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a sinal e instrumento
da vossa luz e da vossa bondade.
Acompanhai, São José, as famílias: com o vosso silêncio orante, construí a
harmonia entre os pais e os filhos, de modo particular os mais pequeninos.
Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero do
abandono e do desencorajamento.
Consolai quem é mais frágil, encorajai quem vacila, intercedei pelos pobres.
Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor para que liberte o mundo de toda forma
de pandemia.
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Por fim, quando Jesus sobe para o barco, cessa o vento e aplacam-se as ondas. É
uma bela imagem daquilo que o Senhor realiza na nossa vida e nos tumultos da história, especialmente quando estamos a braços com a tempestade: Ele ordena aos ventos
contrários que se calem, e então as forças do mal, do medo, da resignação deixam de
ter poder sobre nós.
Na vocação específica que somos chamados a viver, estes ventos podem debilitar-nos. Penso em quantos assumem funções importantes na sociedade civil, nos
esposos, que intencionalmente me apraz definir «os corajosos», e de modo especial
penso nas pessoas que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a vossa
fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia que
pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade
dos nossos tempos, o medo do futuro. Coragem, não tenhais medo! Jesus está ao nosso
lado e, se O reconhecermos como único Senhor da nossa vida, Ele estende-nos a mão
e agarra-nos para nos salvar.
E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. Esta é a última palavra da vocação, e pretende ser também o convite a cultivar a atitude interior
de Maria Santíssima: agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre Ela, superando na
fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, Ela fez da sua vida um
cântico eterno de louvor ao Senhor.
Caríssimos, especialmente neste Dia de Oração pelas Vocações, mas também
na ação pastoral ordinária das nossas comunidades, desejo que a Igreja percorra este
caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas no coração de todos os fiéis, para
que cada um possa descobrir com gratidão a chamada que Deus lhe dirige, encontrar
a coragem de dizer «sim», vencer a fadiga com a fé em Cristo e finalmente, como um
cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro.
Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós.
Roma, São João de Latrão, no II Domingo da Quaresma, 8 de março de 2020.
Franciscus

Benção Urbi et Orbi extraordinária
Homilia do Santo Padre
Adoração do Santíssimo - e Bêncão Urbi et Orbi

(«Sagrado» da Basílica de S. Pedro, 27 de março de 2020)
«Ao entardecer…» (Mc 4, 35): assim começa o Evangelho, que ouvimos. Desde há semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram
as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo
dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem:
pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e
perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma
tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos
frágeis e desorientados mas ao mesmo tempo importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, neste barco, estamos
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todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados «vamos
perecer» (cf. 4, 38), assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos.
Rever-nos nesta narrativa, é fácil; difícil é entender o comportamento de Jesus.
Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, Ele está na
popa, na parte do barco que se afunda primeiro... E que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai (é a única vez no Evangelho que vemos
Jesus a dormir). Acordam-No; mas, depois de acalmar o vento e as águas, Ele volta-Se
para os discípulos em tom de censura: «Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes
fé?» (4, 40).
Procuremos compreender. Em que consiste esta falta de fé dos discípulos, que
se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer N’Ele, pois invocam-No; mas vejamos como O invocam: «Mestre, não Te importas que pereçamos?»
(4, 38) Não Te importas: pensam que Jesus Se tenha desinteressado deles, não cuide
deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer:
«Não te importas de mim». É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do
que Ele. De facto, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados.
A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos
projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e
abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade.
A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de «empacotar» e esquecer o que
alimentou a alma dos nossos povos; todas as tentativas de anestesiar com hábitos
aparentemente «salvadores», incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar
as adversidades.
Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos
o nosso «eu» sempre preocupado com a própria imagem; e ficou a descoberto, uma
vez mais, aquela (abençoada) pertença comum a que não nos podemos subtrair: a
pertença como irmãos.
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» Nesta tarde, Senhor, a tua
Palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que
nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa
avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não
nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças
planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo.
Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo
doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: «Acorda, Senhor!»
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» Senhor, lanças-nos um apelo, um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que Tu existes, como sobretudo vir a Ti e
fiar-se de Ti. Nesta Quaresma, ressoa o teu apelo urgente: «Convertei-vos…». «Convertei-Vos a Mim de todo o vosso coração» (Jl 2, 12). Chamas-nos a aproveitar este
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tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso
juízo: o tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros.
E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares, que, no medo, reagiram
oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em
entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e
mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas
grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever
os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras,
trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros que
compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede
o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a
oração sacerdotal de Jesus: «Que todos sejam um só» (Jo 17, 21). Quantas pessoas dia
a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico,
mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram às
nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma
crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos! A oração e o serviço silencioso:
são as nossas armas vencedoras.
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos: precisamos do Senhor como os antigos navegadores, das estrelas. Convidemos Jesus a
subir para o barco da nossa vida. Confiemos-Lhe os nossos medos, para que Ele os
vença. Com Ele a bordo, experimentaremos – como os discípulos – que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus: fazer resultar em bem tudo o que nos acontece,
mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque, com Deus, a vida
não morre jamais.
O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a
estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta, para acordar e reanimar
a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na sua cruz, fomos salvos. Temos um leme:
na sua cruz, fomos resgatados. Temos uma esperança: na sua cruz, fomos curados e
abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste
isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a
falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele ressuscitou
e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos
espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a
graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega (cf. Is 42, 3), que
nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança.
Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de omnipotência e
possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Signifi-
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ca encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz,
fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar
todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do
medo e dá esperança.
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» Queridos irmãos e irmãs, deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao
Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade. Desta colunata que abraça Roma e o mundo desça sobre vós, como um abraço
consolador, a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto
aos corações! Pedes-nos para não ter medo; a nossa fé, porém, é fraca e sentimo-nos
temerosos. Mas Tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: «Não tenhais medo!» (Mt 14, 27). E nós, juntamente com Pedro, «confiamos-Te
todas as nossas preocupações, porque Tu tens cuidado de nós» (cf. 1 Ped 5, 7).
Fonte: Vatican News

Mensagem Urbi et Orbi 2020 do Papa Francisco
no Domingo da Ressurreição

12 de abril de 2020
Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!
Hoje ecoa em todo o mundo o anúncio da Igreja: «Jesus Cristo ressuscitou»;
«ressuscitou verdadeiramente»!
Como uma nova chama, se acendeu esta Boa Nova na noite: a noite dum mundo
já a braços com desafios epocais e agora oprimido pela pandemia, que coloca a dura
prova a nossa grande família humana. Nesta noite, ressoou a voz da Igreja: «Cristo,
minha esperança, ressuscitou!» (Sequência da Páscoa).
É um «contágio» diferente, que se transmite de coração a coração, porque todo
o coração humano aguarda esta Boa Nova. É o contágio da esperança: «Cristo, minha
esperança, ressuscitou!»
Não se trata duma fórmula mágica, que faça desvanecerem-se os problemas.
Não! A ressurreição de Cristo não é isso. Mas é a vitória do amor sobre a raiz do mal,
uma vitória que não «salta» por cima do sofrimento e da morte, mas atravessa-os
abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem: marca exclusiva do
poder de Deus.
O Ressuscitado é o Crucificado; e não outra pessoa. Indeléveis no seu corpo
glorioso, traz as chagas: feridas que se tornaram frestas de esperança. Para Ele, voltamos o nosso olhar para que sare as feridas da humanidade atribulada.
Hoje penso sobretudo em quantos foram atingidos diretamente pelo coronavírus: os doentes, os que morreram e os familiares que choram a partida dos seus queridos e por vezes sem conseguir sequer dizer-lhes o último adeus.
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O Senhor da vida acolha junto de Si no seu Reino os falecidos e dê conforto
e esperança a quem ainda está na prova, especialmente aos idosos e às pessoas sem
ninguém. Não deixe faltar a sua
consolação e os auxílios necessários a quem se encontra em condições de particular vulnerabilidade, como aqueles que trabalham nas casas de cura ou vivem nos
quartéis e nas prisões.
Para muitos, é uma Páscoa de solidão, vivida entre lutos e tantos incómodos que
a pandemia está a causar, desde os sofrimentos físicos até aos problemas económicos.
Esta epidemia não nos privou apenas dos afetos, mas também da possibilidade de
recorrer pessoalmente à consolação que brota dos Sacramentos, especialmente da Eucaristia e da Reconciliação. Em muitos países, não foi possível aceder a eles, mas o Senhor
não nos deixou sozinhos! Permanecendo unidos na oração, temos a certeza de que Ele
colocou sobre nós a sua mão (cf. Sal 139/138, 5), repetindo a cada um com veemência:
Não tenhas medo! «Ressuscitei e estou contigo para sempre» (cf. Missal Romano).
Jesus, nossa Páscoa, dê força e esperança aos médicos e enfermeiros, que por
todo o lado oferecem um testemunho de solicitude e amor ao próximo até ao extremo das forças e, por vezes, até ao sacrifício da própria saúde. Para eles, bem como
para quantos trabalham assiduamente para garantir os serviços essenciais necessários
à convivência civil, para as forças da ordem e os militares que em muitos países contribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da população, vai a nossa saudação
afetuosa juntamente com a nossa gratidão.
Nestas semanas, alterou-se improvisamente a vida de milhões de pessoas. Para
muitos, ficar em casa foi uma ocasião para refletir, parar os ritmos frenéticos da vida,
permanecer com os próprios familiares e desfrutar da sua companhia. Mas, para muitos outros, é também um momento de preocupação pelo futuro que se apresenta incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras consequências que
acarreta a atual crise. Encorajo todas as pessoas que detêm responsabilidades políticas
a trabalhar ativamente em prol do bem comum dos cidadãos, fornecendo os meios e
instrumentos necessários para permitir a todos que levem uma vida digna e favorecer
– logo que as circunstâncias o permitam – a retoma das atividades diárias habituais.
Este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está a sofrer e deve
sentir-se unido ao enfrentar a pandemia. Jesus ressuscitado dê esperança a todos os
pobres, a quantos vivem nas periferias, aos refugiados e aos sem abrigo. Não sejam
deixados sozinhos estes irmãos e irmãs mais frágeis, que povoam as cidades e as
periferias de todas as partes do mundo. Não lhes deixemos faltar os bens de primeira
necessidade, mais difíceis de encontrar agora que muitas atividades estão encerradas,
bem como os medicamentos e sobretudo a possibilidade duma assistência sanitária
adequada. Em consideração das presentes circunstâncias, sejam abrandadas também
as sanções internacionais que impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os Estados acudir às maiores necessidades do momento atual, reduzindo – se não mesmo perdoando – a dívida que pesa
sobre os orçamentos dos mais pobres.
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Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a
todos e não faz distinção de pessoas. Dentre as muitas áreas do mundo afetadas pelo
coronavírus, penso de modo especial na Europa. Depois da II Guerra Mundial, este
Continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade, que lhe permitiu superar as rivalidades do passado. É muito urgente, sobretudo nas circunstâncias presentes, que tais rivalidades não retomem vigor; antes, pelo contrário, todos
se reconheçam como parte duma única família e se apoiem mutuamente. Hoje, à sua
frente, a União Europeia tem um desafio epocal, de que dependerá não apenas o futuro
dela, mas também o do mundo inteiro. Não se perca esta ocasião para dar nova prova
de solidariedade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras. Como alternativa, resta
apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação dum regresso ao passado,
com o risco de colocar a dura prova a convivência pacífica e o progresso das próximas
gerações.
Este não é tempo para divisões. Cristo, nossa paz, ilumine a quantos têm responsabilidades nos conflitos, para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um
cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para
continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam
ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ao contrário, seja o tempo em que
finalmente se ponha termo à longa guerra que ensanguentou a amada Síria, ao conflito no Iémen e às tensões no Iraque, bem como no Líbano. Seja este o tempo em
que retomem o diálogo israelitas e palestinenses para encontrar uma solução estável
e duradoura que permita a ambos os povos viverem em paz. Cessem os sofrimentos
da população que vive nas regiões orientais da Ucrânia. Ponha-se termo aos ataques
terroristas perpetrados contra tantas pessoas inocentes em vários países da África.
Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos a enfrentar não nos
faça esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas.
Que o Senhor da vida Se mostre próximo das populações da Ásia e da África que estão
a atravessar graves crises humanitárias, como na Região de Cabo Delgado, no norte de
Moçambique. Acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por
causa de guerras, seca e carestia. Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos
deles crianças, que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na
fronteira entre a Grécia e a Turquia. E não quero esquecer a ilha de Lesbos. Faça com
que na Venezuela se chegue a soluções concretas e imediatas, destinadas a permitir
a ajuda internacional à população que sofre por causa da grave conjuntura política,
socioeconómica e sanitária.
Queridos irmãos e irmãs,
Verdadeiramente palavras como indiferença, egoísmo, divisão, esquecimento
não são as que queremos ouvir neste tempo. Mais, queremos bani-las de todos os
tempos! Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o medo e a morte, isto
é, quando não deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso coração e na nossa vida. Ele,
que já derrotou a morte abrindo-nos a senda da salvação eterna, dissipe as trevas da
nossa pobre humanidade e introduza-nos no seu dia glorioso, que não conhece ocaso.
Com estas reflexões, gostaria de vos desejar a todos uma Páscoa feliz.
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Cristo, Pão da Vida

