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Papa no 50º Dia Mundial da Terra
Audiência Geral, Biblioteca do Palácio Apostólico,                         

quarta-feira, 22 de abril de 2020
Bom dia, estimados irmãos e irmãs!
Hoje celebramos o 50º Dia Mundial da Terra. É uma oportunidade para 

renovar o nosso compromisso de amar a nossa casa comum e de cuidar dela e dos 
membros mais fracos da nossa família. Como a trágica pandemia do Coronavírus nos 
demonstra, só unidos e cuidando dos mais frágeis podemos vencer os desafios globais. 
A Carta Encíclica Laudato si’ tem precisamente este subtítulo: “Sobre o cuidado da 
casa comum”. Hoje refletiremos um pouco juntos sobre esta responsabilidade que 
distingue «a nossa passagem por esta terra» (LS, n. 160). Temos que crescer na 
consciência do cuidado da casa comum.

Somos feitos de matéria terrena, e os frutos da terra sustentam a nossa vida. 
Mas, como nos recorda o Livro do Génesis, não somos simplesmente “terrestres”: 
temos em nós também o sopro vital que vem de Deus (cf. Gn 2, 4-7). Portanto, 
vivemos na casa comum como uma família humana e na biodiversidade com as 
outras criaturas de Deus. Como imago Dei, imagem de Deus, somos chamados 
a cuidar e respeitar todas as criaturas e a nutrir amor e compaixão pelos nossos 
irmãos e irmãs, especialmente pelos mais fracos, à imitação do amor de Deus por 
nós, manifestado no seu Filho Jesus, que se fez homem para partilhar conosco esta 
situação e para nos salvar.

Devido ao egoísmo, falhamos na nossa responsabilidade de guardiães e 
administradores da Terra. «Basta olhar a realidade com sinceridade para ver que 
há uma grande deterioração da nossa casa comum» (ibid., n. 61). Poluímo-la, 
saqueámo-la, colocando em perigo a nossa própria vida. Por isso, formaram-se 
vários movimentos internacionais e locais para despertar as consciências. Aprecio 
sinceramente estas iniciativas e ainda será necessário que os nossos filhos saiam às 
ruas para nos ensinar o que é óbvio, ou seja, que não há futuro para nós se destruirmos 
o meio ambiente que nos sustenta.

Falhamos na preservação da terra, da nossa casa-jardim, e na tutela dos nossos 
irmãos. Pecamos contra a terra, contra o nosso próximo e, em última análise, contra 
o Criador, o bom Pai que vela sobre todos e quer que vivamos juntos em comunhão 
e prosperidade. E como reage a Terra? Há um ditado espanhol que é muito claro 
sobre isto, e diz assim: “Deus perdoa sempre; nós, homens, às vezes; a terra, nunca”. 
A terra não perdoa: se deteriorarmos a terra, a resposta será terrível.

Como podemos restabelecer uma relação harmoniosa com a Terra e com o 
resto da humanidade? Uma relação harmoniosa... Muitas vezes perdemos a visão 
da harmonia: a harmonia é obra do Espírito Santo. Inclusive na casa comum, na 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#160
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#61
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Terra, até no nosso relacionamento com as pessoas, com o próximo, com os mais 
pobres, como podemos restabelecer esta harmonia? Precisamos de uma nova forma 
de considerar a nossa casa comum. Atenção, ela não é um depósito de recursos 
a explorar. Para nós crentes, o mundo natural é o “Evangelho da Criação”, que 
exprime o poder criador de Deus de plasmar a vida humana e de fazer com que 
o mundo exista juntamente com quanto contém para sustentar a humanidade. A 
narração bíblica da Criação conclui da seguinte forma: «Deus contemplou toda a 
sua obra, e viu que tudo era muito bom» (Gn 1, 31). Quando vemos estas tragédias 
naturais, que são a resposta da Terra aos nossos maus-tratos, penso: “Se agora eu 
perguntar ao Senhor o que pensa Ele disto, acho que não me dirá que é algo muito 
bom. Fomos nós que arruinamos a obra do Senhor!

Ao celebrarmos hoje o Dia Mundial da Terra, somos chamados a reencontrar 
o sentido do respeito sagrado pela Terra, porque ela não é apenas a nossa casa, mas 
também a casa de Deus. É daqui que brota em nós a consciência de estarmos num 
terreno sagrado!

Caros irmãos e irmãs, «despertemos o sentido estético e contemplativo que Deus 
colocou em nós» (Exortação Apostólica pós-sinodal Querida Amazonia, 56). A profecia 
da contemplação é algo que aprendemos sobretudo dos povos originários, os quais nos 
ensinam que não podemos cuidar da Terra se não a amamos nem a respeitamos. Eles 
têm esta sabedoria do “bem-viver”, não no sentido de passar bem, não: mas de viver em 
harmonia com a Terra. Eles chamam a esta harmonia “bem-viver”.

Ao mesmo tempo, precisamos de uma conversão ecológica que se exprima 
em obras concretas. Como família única e interdependente, temos necessidade de 
um plano compartilhado, para prevenir as ameaças contra a nossa casa comum. 
«A interdependência obriga-nos a pensar num único mundo, num projeto 
comum» (LS, n. 164). Estamos conscientes da importância de colaborar como 
comunidade internacional para a salvaguarda da nossa casa comum. Exorto 
quantos têm autoridade a liderar o processo que levará a duas grandes Conferências 
internacionais: a COP15 sobre a Biodiversidade, em Kunming (China), e a COP26 
sobre as Mudanças Climáticas, em Glasgow (Reino Unido). Estes dois encontros 
são deveras importantes.

Gostaria de encorajar a organização de ações conjuntas também a nível 
nacional e local. É bom convergir de todas as condições sociais e criar também 
um movimento popular “a partir de baixo”. Foi precisamente assim que nasceu o 
próprio Dia Mundial da Terra, que hoje celebramos. Cada um de nós pode dar a sua 
pequena contribuição: «E não se pense que estes esforços são incapazes de mudar o 
mundo. Estas ações espalham na sociedade um bem que frutifica sempre para além 
do que é possível constatar; provocam no seio desta terra um bem que tende sempre 
a difundir-se, às vezes invisivelmente» (LS, n. 212). 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#A_profecia_da_contemplação
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#212
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Celebração da Palavra de Deus
14º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 05.7.2020

 - Cristo, Messias pacífico, justo e humilde, anuncia o Reino e conforta na provação 
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS              www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
 A. (Nº 45) Ref. /:Conversão, justiça, comunhão/ ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, manso e 

humilde de coração, que bendiz o Pai e oferece alívio a todos 
os que estão sobrecarregados, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Nas ocasiões de grandes necessidades, como a pandemia do Coronavírus, 

inúmeras pessoas e instituições realizam gestos de solidariedade e ajuda 
generosa aos mais atingidos. São expressões da misericórdia e bondade de Deus 
que confortam na provação e fazem crescer o seu Reino de amor e de justiça.  
Agradecidos, celebramos a ternura com que envolve a todos, especialmente os que 
se sentem cansados e abatidos.

D. (... A confiança em Deus dos simples e humildes / Dia de oração pelas vocações 
e da partilha / mês do agricultor e do motorista / início do ministério episcopal 
de Dom Adimir Antonio Mazali na Diocese de Erexim, no próximo domingo / 
esforço comum de todos e de todas as instituições na superação das consequências 
da pandemia...)

Ato penitencial
D. Revelação da misericórdia do Pai, Jesus se faz próximo de todos, dando consolo 

nas provações e abrindo caminho para superá-las, ao contrário da sociedade do 
consumo e da cultura de morte que oprimem e descartam os mais vulneráveis. 
Porque nem sempre anunciamos e testemunhamos a bondade e solidariedade de 
Deus, peçamos seu perdão. 

L. Senhor, que vindes a nós na pobreza e na fragilidade humana, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sois manso e humilde de coração e ofereceis a suavidade do vosso 

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Senhor, que garantis conforto aos abatidos pelo peso da vida, tende piedade de 
nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém. 

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

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

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

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

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

o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
D. OREMOS. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o 

mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos 
que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 14º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 288-290)
Anim.: Humilde e misericordioso, Cristo revela a ternura do Pai e se faz solidário 

com todos, especialmente dos que mais sofrem pelas carências, fruto das injustiças, 
dando-lhes alívio, conforto e fortaleza. 

 
1ª Leitura: Zc 9,9-10

Salmo: 144 (145)
A. Bendirei eternamente, vosso nome, ó Senhor!
S. 1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei,* e bendizer o vosso nome pelos 

séculos. - Todos os dias haverei de bendizer-vos,* hei de louvar o vosso nome para 
sempre. 

2. Misericórdia e piedade é o Senhor,* ele é amor, é paciência, é compaixão. - O 
Senhor é muito bom para com todos,* sua ternura abraça toda criatura. 

3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,* e os vossos santos com louvores 
vos bendigam! - Narrem a glória e o esplendor do vosso reino * e saibam proclamar 
vosso poder!
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4. O Senhor é amor fiel em sua palavra,* é santidade em toda obra que ele faz. - Ele 
sustenta todo aquele que vacila * e levanta todo aquele que tombou.

2ª Leitura: Rm 8,9.11-13

Evangelho: Mt 11,25-30
A. /:Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!:/
S. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra; os mistérios do teu Reino 

aos pequenos, Pai, revelas!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Mês de julho, mês que lembramos os agricultores e motoristas. Na estação do 

inverno somos convidados a aquecer nossa fé e nossa solidariedade, que deve ser 
uma atitude permanente. 

O texto do Evangelho de hoje nos apresenta Jesus rezando, de uma forma 
sincera, com palavras que brotam do seu coração. Mostra também a sua profunda 
intimidade e sintonia com Deus Pai. Jesus se alegra, louva ao Pai do Céu que revela 
maravilhas aos simples e humildes.  Jesus oferece descanso, alívio, consolo a todos 
os que estão abatidos, sobrecarregados. Jesus não quer aumentar o peso dos nossos 
sofrimentos, pelo contrário se mostra misericordioso. 

O Evangelho nos traz consolo, alívio. Em meio a tantas preocupações e 
aflições temos alguém que se preocupa conosco: Jesus. Ele nos convida a irmos ao 
seu encontro para nos revitalizarmos, nos animarmos. “Vinde a mim!”. Devemos ir 
a Jesus. Se temos situações que pesam sobre nossos ombros busquemos em Jesus 
alívio e conforto. 

Jesus fala do seu coração: “Sou manso e humilde de coração”. O coração de Jesus 
é um coração que ama, perdoa, é um coração misericordioso.  Nosso coração também 
deve ser semelhante ao coração de Jesus. Um coração puro e simples é disponível diante 
de Deus. É puro e simples o coração desprendido. É puro e simples o coração vazio de 
interesses egoístas. É puro e simples o coração que não julga os outros.

Na primeira leitura encontramos as palavras do profeta que anuncia um Messias 
simples e humilde. Com esta profecia Zacarias inverte o conceito de rei: não é um rei 
que é servido, mas  que serve e coloca os outros no centro das suas atenções.

Jesus exalta a sabedoria dos simples diante dos planos de Deus Pai. Sua 
oração evidencia que Deus não se deixa comover apenas por longos discursos e 
belas palavras. Jesus, não afasta ninguém de sua presença. Pelo contrário, atrai e 
aproxima. As pessoas achegam-se confiantes a Ele. 
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Podemos nos perguntar: quem são, hoje, os cansados e aflitos que Jesus chama 
para juntos de si? Cansados e aflitos podem ser todos aqueles que  estão doentes, os 
que passam por grandes necessidades, os tristes e abandonados, os sofredores. 

Peçamos a Maria, a mãe da consolação e da misericórdia, para que nossas 
comunidades sejam um espaço de vida, de esperança, onde os que mais sofrem se 
sintam confortados e animados. 

Com muita alegria queremos lembrar de nosso bispo D. Adimir, que vai 
iniciar sua missão em nossa Diocese no próximo domingo. Rezemos por nosso pai e 
pastor para que possa, junto ao nosso povo, ser a presença do Cristo o Bom Pastor. 

 Que o Bom Deus vos abençoe e vos proteja.  
                                                                                      Pe. Cleocir Bonetti

                                                         Coordenador da Cúria Diocesana
Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Confortados pelas palavras de Cristo que nos garante alívio e consolo, elevemos 

ao Pai nossas preces, pedindo por nós e pelas necessidades da Igreja e do mundo.
A. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja, inspirada na solicitude de Cristo com os sofredores, ofereça 

amparo aos excluídos e promova sua inclusão social, nós vos pedimos, ó Deus.
2. Para que governantes e organizações da sociedade civil desenvolvam as ações 

mais necessárias em favor dos que mais sofrem as consequências da pandemia do 
Coronavírus, nós vos pedimos. 

3. Para sabermos oferecer gestos de solidariedade e de conforto a quem passa por 
momentos de depressão e desânimo, nós vos pedimos.

4. Para que Dom Adimir, com a graça de Deus e nossa participação corresponsável, 
possa realizar fecundo ministério episcopal em nossa Diocese, nós vos pedimos. 

5. Para que os pais ajudem os filhos a cultivarem a simplicidade, os sentimentos e 
gestos de Cristo com as pessoas sofridas, nós vos pedimos.

D. No próximo domingo, nossa Diocese recebe seu novo Bispo, Dom Adimir 
Antonio Mazali. Ele respondeu ao chamado de Deus ao sacerdócio. Peçamos que 
mais jovens deem seu sim ao chamado divino às diversas vocações, rezando: 

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

da pandemia do Coronavírus, apresentemos-lhe o que realizamos com sua graça.
A. (Canto Lit. 2020/13) 1. As sementes que me deste/ e que não eram pra 

guardar,/ pus no chão da minha vida,/ quis fazer frutificar.
Ref. /:Dos meus dons que recebi/ pelo Espírito do amor,/ trago os frutos que 

colhi/ e em tua mesa quero pôr.:/ 
2. Pelos campos deste mundo/ quero sempre semear/ os talentos que me deste 

para eu mesmo cultivar. 
3. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher, quanto mais eu for 

colhendo, mais terei a oferecer.
D. Possamos, ó Deus, ser santificados pelos dons de nossa vida que vos 

consagramos; que eles nos levem a viver sempre mais a vida do vosso reino. 
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. 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!
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 N., nosso Bispo 
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N.,, 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 da Comunhão Eucarística
D. (De pé – ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados 

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

A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

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

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Jesus nos diz continuamente: vinde a mim. Agora, nos convida para receber 

o Pão do céu para nossa caminhada nesta terra.  
A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1. Povo de Deus, foi assim:/ Deus cumpriu a 

palavra que diz:/ “Uma virgem irá conceber”,/ e a visita de Deus me fez mãe!/ 
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo aprender/ a humildade, a 
confiança total,/ e escutar o teu Filho que diz: 

Ref. /:Senta comigo à minha mesa,/ nutre a esperança, reúne os irmãos!/ Planta 
meu Reino, transforma a terra,/ mais que coragem, tens minha mão!:/

2. Povo de Deus, foi assim:/ nem montanha ou distância qualquer/ me impediu 
de servir e sorrir./ Visitei com meu Deus. Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa 
mãe,/ nós queremos contigo aprender/ desapego, bondade, teu “Sim”,/ e 
acolher o teu Filho o que diz:

3. Povo de Deus, foi assim:/ meu menino cresceu e entendeu/ que a vontade do 
Pai conta mais,/ e a visita foi Deus quem nos fez./ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ 
nós queremos contigo aprender:/ a justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu 
Filho que diz: 
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4. Povo de Deus, foi assim:/ da verdade jamais se afastou./ Veio a morte e ficou 
nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós 
queremos contigo aprender/ a verdade, a firmeza, o perdão,/ e seguir o teu 
filho que diz:

D. OREMOS. Nós vos pedimos, ó Deus, que, enriquecidos coon tenuamente 
por vossos dons, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar 
vosso louvor. 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  – superação dos problemas decorrentes da pandemia do 
Coronavírus  / Início do ministério episcopal de Dom Adimir em nossa Diocese a 
partir do próximo domingo / vocações sacerdotais e religiosas ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Assim como nos convida a Ele em nossas fadigas, Cristo nos envia aos 

irmãos e às irmãs pra partilhar com eles “o peso da vida” . 
A. (Ref. 491) Ref. Vem! Vamos juntos caminhar, / pois, sozinho, ninguém pode 

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

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

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

A. Amém.
D. A mansidão e a humildade do Coração de Jesus sejam vossa força. Ide em paz e 

que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Senhor da messe
   Senhor da messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e 

suave convite: Vem e segue-me. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Que ele nos 
dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que 
a Messe não se perca por falta de operários. 

   Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. 
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino na vida religiosa e consagrada. 
Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de 
nossos Bispos, Padres e Ministros. 
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   Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para 
o ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-
nos para o serviço do teu povo. 

   Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder 
SIM. Amém.

Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, às 08h30, reunião do Apostolado da Oração no Centro Diocesano; 

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

- sábado, Dia Mundial da População. 
- domingo, 16h, Catedral São José, início do ministério episcopal de Dom Adimir 

Antonio Mazali na Diocese de Erexim.

Leituras da Semana:
Dia 06, 2ªf, Sta. Maria Goretti: Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144(145); Mt 9,18-26; Dia 

07, 3ªf: Os 8,4-7.11-13; Sl 113B(115); Mt 9,32-38; Dia 08, 4ªf, Sto. Agostinho 
Zhao Rong. e Comps.: Os 10,1-3.7-8.12; Sl 104(105); Mt 10,1-7; Dia 09, 5ªf, Sta. 
Paulina do Coração Agonizante de Jesus: Os 11,1-4.8c-9; Sl 79(80); Mt 10,7-15; 
Dia 10, 6ªf: Os 14,2-10; Sl 50(51); Mt 10,16-23; Dia 11, Sáb., S. Bento: Is 6,1-
8; Sl 92(93); Mt 10,24-32; dia 12, dom. 15º DTC-A, Is 55,10-11; Sl 64(65); Rm 
8,18-23; Mt 13,1-23; (Parábola do semeador);

Dom Adimir Antonio Mazali:
Nascimento: 16/5/1966, em Ouro Verde do Piquiri no município de Corbélia, 

PR. Licenciatura em Filosofia: 1988. Conclusão da Teologia: 1992. Ordenação 
diaconal: 12/7/1992, na Paróquia N. Sra. da Penha, Corbélia; presbiteral: 05/12/ do 
mesmo ano, na mesma cidade. Como padre, (08/1999 a 08/2001) fez Mestrado em 
Teologia Patrística e História da Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana.  

    Trabalhou na formação de futuros padres, como Diretor Espiritual, Reitor 
de Seminário Maior, Secretário Acadêmico, Diretor e Professor da Faculdade 
Missioneira do Paraná, FAMIPAR, em diversas áreas da Teologia. Foi Professor 
no Centro Interdiocesano de Teologia de Cascavel, CINTEC. 

    Foi vigário e administrador paroquial e Pároco em 4 Paróquias; Assessor 
de Pastoral Familiar na Arquidiocese de Cascavel e no Regional Sul 2 da CNBB 
(Paraná).

Acesse o site da Diocese – www.diocesedeerexim.org.br  
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Celebração da Palavra de Deus
15º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 12.7.2020

 - Os frutos da semente dependem do terreno em que é semeada 
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 41) [com o novo Bispo] Ref. Juntos como irmãos, 

membros da Igreja.................
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo, Palavra 

que nos comunica a vida plena, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: “Somos feitos de matéria terrena e os frutos da terra sustentam nossa 

vida”. Mas assim como as sementes precisam de terra favorável para dar frutos, 
a semente da Palavra de Deus precisa de corações generosos para frutificar em 
justiça e santidade. Que todos sejamos terreno favorável para frutuoso ministério 
episcopal de Dom Adimir em nossa Diocese, a partir deste domingo, 

D. (... mês do agricultor e do motorista / neste domingo, início do ministério 
episcopal de Dom Adimir Antonio Mazali em nossa Diocese – seu lema: Sal da 
terra, Luz do mundo; ...). 

Ato penitencial
D. Não adianta lançar boa semente em terreno improdutivo. Porque nem sempre 

somos terreno acolhedor para a semente da Palavra de Deus e, por isso, não 
produzimos os frutos que o Divino Semeador esperava daquela que lançou em 
nossa vida, peçamos seu perdão. 

L. Senhor, que sempre semeais vossa Palavra libertadora em nossos corações, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos dais a felicidade de conhecer vossas obras e ouvir vossos 

ensinamentos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que esclareceis e alimentais nossa fé com vossa Palavra de vida, tende 

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ..............
D. OREMOS. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para 

retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que 
não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 15º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 291-295)
Anim.: Os frutos das sementes do plantio dos agricultores dependem do terreno 

escolhido para elas. Os da semente da Palavra de Deus dependem da disposição 
daqueles a quem é anunciada. 

1ª Leitura: Is 55,10-11

Salmo: Sl 64 (65)
S. A semente caiu em terra boa e deu fruto. 
A. A semente caiu em terra boa e deu fruto. 
S. 1. - Visitais a nossa terra com as chuvas,* e transborda de fartura. - Rios de Deus 

que vêm do céu derramam águas,* e preparais o nosso trigo.
2. - É assim que preparais a nossa terra:* vós a regais e aplainais, - os seus sulcos 

com a chuva amoleceis* e abençoais as sementeiras.
3. - O ano todo coroais com vossos dons,* os vossos passos são fecundos; - transborda 

a fartura onde passais,* brotam pastos no deserto.
4. - As colinas se enfeitam de alegria,* e os campos, de rebanhos; - nossos vales se 

revestem de trigais:* tudo canta de alegria!

2ª Leitura: Rm 8,18-23

Evangelho: Mt 13,1-23 
A. Aleluia...
S. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador; todo aquele que o encontra, 

vida eterna encontrou!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
No mês do agricultor, a liturgia de hoje, nos apresenta uma parábola bastante 

conhecida: a parábola do semeador. Jesus é o Semeador. A semente é a Palavra de 
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Deus. Nós somos o terreno. Jesus o Bom Semeador, o semeador generoso lança na 
terra de nossa vida a semente fecunda de sua Palavra. A atividade de semear é uma 
atividade humana que implica certeza e confiança. É todo um processo de trabalho 
cuidadoso de preparar a terra, escolher a semente e semeá-la no tempo certo, de 
regar e esperar que ela germine, cresça, amadureça e produza os frutos desejados.

A semente é de excelente qualidade. Ela tem a garantia de Deus. O problema 
pode estar na terra que recebe a semente. Podemos ser o terreno pedregoso, cheio de 
espinhos, o terreno seco. Devemos ser terreno fértil. O desafio de fazer frutificar, de 
produzir é nosso.   Jesus nos deixa livres para receber ou não a semente. Ele nunca 
impõe nada. A decisão é sempre nossa.

Mais do que nunca, hoje somos convidados a refletir sobre a força da Palavra 
de Deus. Ela fortifica nossa fé e nos torna capazes de conhecer a verdade e reconhecer 
o caminho que leva à vida. A disponibilidade interior é fundamental para que a 
palavra de Deus possa agir em nós e transformar o nosso ser, nossa vida.

A Palavra de Deus traz uma mensagem de salvação que não pode ser sufocada 
em nosso coração, é preciso deixar que ela produza em nós os seus frutos. A Palavra 
não produz frutos nos corações endurecidos e fechados; é pouco fecunda nos 
corações vazios e superficiais; seu dinamismo é anestesiado pelas preocupações 
materiais exageradas.

A missão da Igreja, a nossa missão é de semear. Semear em todos os ambientes 
onde marcamos presença. A parábola do semeador é um apelo à comunidade de 
fé, em vista de sua perseverança e do bom testemunho. Existe um ditado que diz: 
“Quem semeia vento colhe tempestade”. A parábola do semeador traz presente a 
missão de todos os que seguem Jesus Cristo. Seguir Jesus é lançar continuamente 
a semente do amor, do perdão, da justiça, da paz. Mesmo que parte da semente se 
perca, importa não desistir de semear. 

Peçamos a Maria, nossa mãe, para que neste mundo de tantas palavras e tantos 
desencontros, a Palavra de Deus possa ser semeada pelo nosso testemunho de fé e 
de amor. Que o nosso coração seja um “terreno fértil” e esteja sempre aberto para 
acolher a Palavra de Deus.

Neste domingo, D. Adimir, nosso bispo diocesano, inicia seu ministério 
episcopal. Ele tem como lema: “Sal da terra, luz do mundo”. Bem vindo D. Adimir! 
Nos alegramos com sua presença em nossa diocese. Que São José interceda pela sua 
missão de nosso pai e pastor. 

 Que o Bom Deus abençoe e proteja nosso bispo e nossa diocese! 

Pe. Cleocir Bonetti
                                                                           Coordenador da Cúria Diocesana
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Profissão da fé
(Fórmula mais extensa, página 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)
D. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, 
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai 

antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas 
foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: e 
se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. 
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor 
que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica 
e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a 
ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 

Oração dos fiéis
D. A Palavra de Deus lançada em nosso coração nos indica compromissos a seguir 

e motiva a súplica confiante a Quem nele a semeou.  
A. Ouvi-nos, ó Deus de misericórdia.
L.1. Para que a Igreja lance a semente da vossa Palavra com confiança e perseverança 

na sociedade desafiadora de hoje, nós vos pedimos:
2. Para sermos, com o novo Bispo, Dom Adimir, acolhedores da vossa Palavra, 

produzindo abundantes frutos de justiça e solidariedade, nós vos pedimos:
3. Para que a vinda do novo Bispo, Dom Adimir, dê novo impulso à nossa Diocese 

rumo ao seu jubileu de ouro no próximo ano, nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias cultivem e façam frutificar a vossa Palavra através de sua 

frequente leitura orante, nós vos pedimos:
5. Para que, recordando os agricultores, neste seu mês, renovemos nosso cuidado 

com a Casa Comum, um dos aspectos do cuidado pedido pela Campanha da 
Fraternidade, nós vos pedimos:

6. Para que todos os motoristas obedeçam rigorosamente as leis do trânsito, para 
evitarem o mais possível os acidentes, nós vos pedimos: 

7. ...
D. Ó Deus, Criador onipotente, que não deixais a chuva voltar aos céus sem que 

tenha feito germinar as sementes na terra, fazei dar bons e abundantes frutos à 
semente da Palavra que lançais em nosso coração. Por Cristo, Senhor nosso. 

A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com os frutos do nosso trabalho, apresentemos a Deus a vida e o ministério 

de nosso novo Bispo, Dom Adimir.
A. (Canto Lit. 2020/13) 1. As sementes que me deste/ e que não eram pra 

guardar,/ pus no chão da minha vida,/ quis fazer frutificar.
Ref. /:Dos meus dons que recebi/ pelo Espírito do amor,/ trago os frutos que 

colhi/ e em tua mesa quero pôr.:/ 
2. Pelos campos deste mundo/ quero sempre semear/ os talentos que me deste 

para eu mesmo cultivar. 
3. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher, quanto mais eu for 

colhendo, mais terei a oferecer.
D. Acolhei, ó Deus, os dons desta comunidade em oração, e fazei crescer em 

santidade os fiéis que participam celebração de vossa Palavra com a comunhão 
eucarística. 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.
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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....)
D. Deus revela sempre a todos a sua bondade. Felizes os que colocam nele sua 

confiança. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: A força criadora de Deus faz a terra dar frutos às sementes nela lançadas. 

O Pão do Céu nos fortalece para fazermos frutificar a semente de sua Palavra em 
nossa vida. 

A. (Nº 291) 1. Não pode faltar a palavra, não pode ...
D. OREMOS. Alimentados pela vossa Palavra e pelo Pão Vida, nós vos pedimos, 

ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos vosso 
amor. 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  – ministério episcopal de Dom Adimir em nossa Diocese 
a partir deste domingo / superação dos problemas decorrentes da pandemia do 
Coronavírus  / preparação das comemorações do agricultor e do motorista /...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: De sua parte, a Palavra de Deus é sempre eficaz, mas depende do terreno 

que encontra. 
A. (Ref. 398) /:Põe a semente na terra, não será em vão./ Não te preocupe a 

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

a fim de que, sustentados por Ele em nossas ações, produzamo muitos frutos de 
justiça e de paz. E que nos abençoe Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. A Palavra do Senhor produza muitos frutos em vossa vida; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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Lembretes:
- preparação ou celebração das comemorações do agricultor e motorista. 
- Domingo, festa do Agricultor e do Motorista na comunidade N. Sra. das Dores, 

Chapadão, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 13, 2ªf, Sto Henrique: Is 1,10-17; Sl 49(50); Mt 10,34-11,1; dia 14, 3ªf, S. Camilo 

de Lélis: Is 7,1-9; Sl 47(48); Mt 11,20-24; dia 15, 4ªf, S. Boaventura: Is 10,5-7.13-
16; Sl 93(94); Mt 11,25-27; dia 16, 5ªf, Nossa Senhora do Carmo: Zc 2,14-17; Cânt: 
Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55(R/.49); Mt 12,46-50; dia 17, 6ªf, Bv. Inácio 
de Azevedo e Comps.: Is 38,1-6.21-22.7-8; Cânt. Is 38,10.11.12.16 (R/.cf.17b); Mt 
12,1-8; dia 18, sáb, Mq 2,1-5; Sl 9B (10); Mt 12,14-21; dia 19, dom. 16º DTC-A; 
Sb 12,13.16-19; Sl 85(86); Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (Semente boa e má);

   Oração a Maria

Ó Maria,
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho

como um sinal de salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos,

que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento 
de Jesus,

mantendo firme a vossa fé.

Vós, Salvação do Povo Romano,
sabeis do que precisamos

e temos a certeza de que no-lo providenciareis
para que, como em Caná da Galileia,

possa voltar a alegria e a festa
depois desta provação.

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor,
a conformar-nos com a vontade do Pai
e a fazer aquilo que nos disser Jesus,

que assumiu sobre Si as nossas enfermidades
e carregou as nossas dores

para nos levar, através da cruz,
à alegria da ressurreição. Amen.

À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova mas livrai-nos de todos os perigos, ó 
Virgem gloriosa e bendita (Papa Francisco, na Carta aos fiéis pra o mês de maio de 2020).

Acesse o site da Diocese – notícias, informativo diocesano e de paróquias de cada semana, artigos, 
documentos, este folheto, celebrações dominicais da Palavra de Deus,

jornal diocesano mensal: www.diocesedeerexim.org.br  
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.

http://www.diocesedeerexim.org.br


- 20 -

Celebração da Palavra de Deus
16º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 19.7.2020

 - A prática perseverante do bem na realidade do mundo marcada pelo mal
  Cor litúrgica: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 52) 1. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto .....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça, a bondade e o perdão de Deus, Pai 

misericordioso e paciente, e de Cristo, que veio buscar e salvar o que estava 
perdido, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: A prática do bem, da justiça, do amor se dá com paciência e tempo na 

realidade concreta, a ser transformada pois está marcada pela corrupção, pela 
mentira, pela criminalidade e outros males. Para sermos perseverantes, o Espírito 
vem em nosso auxílio e nos faz entender o plano de Deus, que conduz tudo com 
clemência e consideração, faz o bem crescer apesar do mal e dá tempo a todos para 
a conversão.

D. (... realização ou preparação das comemorações do agricultor e do motorista / 
presença do novo Bispo da Diocese desde domingo passado...).

Ato penitencial
D. Por vezes, cedemos ao mal e acabamos contribuindo para que ele prejudique a 

família, a comunidade e a sociedade toda. Peçamos que Deus nos perdoe.
L. Senhor, que concedeis esperança e perdão aos pecadores, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais a luz de vossa Palavra para vencermos nossas dúvidas e 

fraquezas, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que nos anunciais o Reino e nos exortais a buscá-lo com perseverança, 

tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de poder e clemência...
A. Amém. 

http://www.diocesedeerexim.org.br


- 21 -

Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja ...
D. OREMOS. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e 

multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança 
e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 16º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 296-300)
 Anim.: Numa realidade marcada pela maldade, Deus, infinitamente misericordioso, 

nos dá o tempo necessário para fazermos crescer a justiça e a paz, com a garantia 
de que Ele dará a recompensa pelo bem realizado.

1ª Leitura: Sb 12,13.16-19

Salmo: Sl 85(86)
S. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel!
A. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel!
S. 1. - Ó Senhor, vós sois bom e clemente,* sois perdão para quem vos invoca. - 

Escutai, ó Senhor, minha prece,* o lamento da minha oração!
2. - As nações que criastes virão* adorar e louvar vosso nome. - Sois tão grande e 

fazeis maravilhas: * vós somente sois Deus e Senhor!
3. - Vós, porém, sois clemente e fiel,* sois amor, paciência e perdão. - Tende pena e 

olhai para mim! * Confirmai com vigor vosso servo. 

2ª Leitura: Rm 8,26-27

Evangelho: Mt 13,24-43
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/ 
L. Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, Senhor da terra: os mistérios do teu Reino 

aos pequenos, Pai, revelas!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
 Neste domingo, Jesus nos fala sobre o Reino de Deus, revelando a paciência 

de Deus em relação às pessoas e ao mundo. Deus acredita no ser humano e na sua 
conversão. O mal existe, mas o bem é muito mais forte que o mal. Isto nos faz 
lembrar que o Reino de Deus se realiza no silêncio, na simplicidade, nos gestos e 
atitudes que revelam nosso seguimento a Jesus.
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 O agricultor percebe que, junto com a plantação cultivada, cresce também 
o inço, o joio. Em nossa vida pessoal, na família, na comunidade e na sociedade, 
também verificamos que o bem e o mal estão presentes, assim como crescem juntos 
o trigo e o joio. 

A primeira preocupação nossa não deve ser de fazer a separação entre os bons 
e os maus, porque podemos nos enganar, confundindo trigo com joio. Não nos cabe, 
em nome de Deus, afirmar que somos bons e os outros maus. O bem e o mal podem 
até estar na mesma pessoa. 

A Parábola do Evangelho nos incentiva à compreensão, à tolerância, à não 
violência, ao respeito mútuo. Convida-nos a sermos mais tolerantes e compreensivos 
com os outros. Precisamos ter um cuidado maior, pois facilmente caímos na tentação 
de dividir as pessoas em dois grupos: as boas e as más, as amigas e as inimigas. 
Dessa distinção nascem a intolerância e a ansiedade para resolver com rapidez e 
com violência as tensões e conflitos que surgem. 

A primeira leitura nos ensina que Deus não usa a sua força para castigar as 
pessoas, mas para salvá-las e quer que nós todos façamos o mesmo. A força que 
Deus usa é sempre a força do amor. Deus sempre dá um prazo maior porque quer 
realmente cuidar das pessoas, levá-las à conversão e à mudança de vida, mostrar a 
elas misericórdia e benevolência. 

As parábolas deste domingo são um estímulo às comunidades, uma luz aos 
desanimados na vivência da fé, que enxergam o mundo de uma forma pessimista. 
Existem muitos sinais positivos do Reino de Deus entre nós. Assim como o grão de 
mostarda, uma semente bem pequena se torna uma árvore, assim é o Reino de Deus.  
O fermento na massa desaparece, mas produz o seu efeito, faz a massa toda crescer. 
O Reino de Deus tem força, os seus sinais parecem pequenos, mas são capazes de 
provocar grandes transformações. 

Que Nossa Senhora de Fátima nos ajude a fazermos crescer os sinais de vida 
e de esperança em nossas comunidades e em nossa sociedade. Que o bom Deus 
vos abençoe e proteja. Abençoe e proteja, de modo especial, nossos agricultores e 
motoristas!

                                                                                      Pe. Cleocir Bonetti
                                               Coordenador da Cúria Diocesana

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

Oração dos fiéis
D. O Espírito Santo “vem sempre em socorro de nossa fraqueza”.  Com sua 

assistência, apresentemos nossas preces a Deus Pai. 
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A. Ouvi-nos, ó Deus, paciente e misericordioso. 
L.1. Para que a Igreja, em meio ao mal presente no mundo, com paciência e 

perseverança, semeie e cultive as sementes da verdade, da justiça e do amor, nós 
vos pedimos: 

2. Para que nossas famílias sejam formadoras de pessoas com os princípios do 
Evangelho, nós vos pedimos:

3. Para perseverarmos na fidelidade a Vós, em favor da vida, numa realidade que 
propõe outros caminhos, nós vos pedimos:

4. Para que haja sempre mais unidade e cooperação entre órgãos de governo e 
organizações da sociedade civil na busca da superação das consequências da 
pandemia do Coronavírus, nós vos pedimos:

5. Para que todos os motoristas e motociclistas, com a proteção de São Cristóvão e 
obedecendo às leis de trânsito, tenham o máximo de cuidado por sua vida e a dos 
outros, nós vos pedimos:

6. Para que os agricultores, cultivando a terra, preservem a natureza e sejam 
recompensados pelos alimentos saudáveis que produzem, nós vos pedimos: 

7. ...
D. Concedei, ó Deus, que o bem semeado por vós no coração de cada ser humano 

não seja sufocado pelas tentações do maligno. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com os frutos da terra cultivada pelos agricultores, ofereçamos a Deus 

também as atividades daqueles que transportam pessoas e produtos agrícolas e 
industrializados.

A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos.... (menos 3ª estrofe....)
D. Ó Deus, que na entrega total de Cristo pela nossa salvação, nos concedeis 

a salvação, acolhei os dons que cada um trouxe em vossa honra nesta 
celebração litúrgica. 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.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, devemos sempre vos louvar e bendizer porque nos destes vosso 

Filho que manifestou sua misericórdia com todos, especialmente com os doentes, 
os pecadores, os pobres e mais fracos da sociedade.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Por vossa bondade, ó Deus, nossa comunidade recorda a Ressurreição do Senhor, 
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na esperança de participar de sua glória eterna, quando louvaremos sem fim a 
vossa misericórdia.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nó vos damos graças, Deus de bondade, pela vossa Igreja que realiza sua missão 

nas diversas realidades sociais, conduzida pelo Papa N., guiada pelo Bispo N., 
animada pelo(s) padre(s) N., com o serviço dos ministros e agentes de pastoral de 
todas as comunidades.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nossa gratidão, ó Deus de amor, pela proteção da Virgem Maria, nossa Mãe, 

pelos Santos e Santas. Que sua fidelidade sustente a todos nós na caminhada para 
Vós.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nós vos agradecemos, Pai clementíssimo, pelo bem realizado entre nós pelos 

irmãos já falecidos (pode citar os últimos...) em nossas famílias e em nossa 
comunidade.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, nós vos apresentamos nossos louvores por 

aquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. .... motiva a oração do Pai Nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e 

coloca sobre o altar....)
D. Cristo nos garantiu que Ele é o Pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá 

eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com a luz do Espírito, podemos distinguir bem o que é trigo e o que é joio 

em nossa vida pessoal, na família e na sociedade. Com o Pão do céu, temos o 
sustento para realizar sempre e só o bem. 

A (Nº 292) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei as saídas como o Pai me 
pediu;/ Portas eu cheguei para abri-las./ Eu curei as feridas como nunca se 
viu.

Ref. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz!/ Fala, Senhor, na vossa 
voz, em nossa vida./ Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim!/ Que 
o pão da vida nos revigore no nosso “SIM”!

2. Vejam, fiz de novo a leitura/ das raízes da vida, que meu Pai vê melhor./ 
Luzes acendi com brandura./ Para a ovelha perdida não medi meu suor.

3. Vejam, procurei bem aqueles/ que ninguém procurava e falei de meu Pai./ 
Pobres, a esperança que é deles/ eu não quis ver escrava de um poder que 
retrai.
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4. Vejam, semeei consciência/ nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim./ 
Tramas, enfrentei prepotência/ dos que temem o novo qual perigo sem fim.

5. Vejam, eu quebrei as algemas,/ levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos./ 
Laços, recusei os esquemas,/eu não quero oprimidos, quero um povo de 
irmãos.

D. OREMOS. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos mikstérios 
do vosso reino, para que, despojando-nos da velha criatura, passemos a uma 
vida nova. 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  – superação dos problemas decorrentes da pandemia do 
Coronavírus / celebrações pelo dia do agricultor e do motorista...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O joio e o trigo, o bem e o mal marcam nossa vida e todos os ambientes. 

Importa fazer crescer a semente do bem, por menor que seja, com a força do 
fermento, na certeza de que Deus, no fim de tudo, fará a separação. 

A. (Ref. nº 335) /:Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás!/ Estarei 
convosco e serei vossa luz na missão!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos enriqueça com sua graça e nos torne santos e puros diante dele. Derrame 

sobre nós sua sabedoria, instruindo-nos com as palavras da verdade, formando-
nos pelo evangelho da salvação e inflamando-nos de amor por todos. Que vos 
abençoe, pois, Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
D. Sede pacientes e perseverantes no bem; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Oração do agricultor para pedir tempo favorável
Senhor, Pai Santo, que ordenastes ao homem e à mulher trabalhar a terra e preservá-la, 
afastai os perigos do mau tempo, seca, enchente, granizo (geada), vendavais e dignai-
vos multiplicar as sementes lançadas à terra e conceder-nos abundante colheita, para 
a nossa mesa e a de nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. (do Livro de 
Oração do Cristão Católico, Frei Alberto Bechhäuser, OFM, Vozes, 2004). 
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Oração do motorista
Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, prudência e perfeito controle, 
para que eu possa fazer uma boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu que 
és o Autor da vida, faze que eu não sofra nenhum acidente, não atropele, não fira 
ninguém e nem seja causa de morte. Desperta, Senhor, em mim sentimentos de 
bom samaritano e de Simão Cireneu. Dá-me calma e paciência no tráfego difícil. 
Protege-me de toda imperícia, de todo acidente e de toda desgraça. Ampara os 
meus companheiros de viagem. Ensina-me a respeitar as leis e os sinais de trânsito, 
a usar do carro para o bem e a moderar-me no desejo da velocidade. Que tua graça 
me acompanhe sempre nas minhas viagens. Amém.

Lembretes: (a confirmar)
- Quarta-feira, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Diocesano.
- Sábado e domingo, festa do Padroeiro, dos Agricultores e dos Motoristas na sede 

paroquial São Cristóvão, Erechim. 
- Domingo, 10h, missa com crismas e festa da padroeira na sede paroquial Santa Ana, 

Carlos Gomes. 

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf, Sto. Apolinário Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50); Mt 12,38-42; dia 21, 3ªf, S. Lourenço 

de Bríndisi: Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85); Mt 12,46-50; dia 22, 4ªf, Sta. Maria Madalena: 
Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18; dia 23, 5ªf, Sta. Brígida: Jr 2,1-
3.7-8.12-13; Sl 35(36); Mt 13,10-17; dia 24, 6ªf, S. Charbel Makhluf: Jr 3,14-17; Cânt.; 
Jr 31,10.11-12ab.13(R/.cf.10d); Mt 13,18-23; dia 25, sáb., S. Tiago (Maior): 2Cor 4,7-
15; Sl 125(126); Mt 20,20-28; dia 26, dom.,17º DTC. 1Rs 3,5.7-12; Sl 118(119); Rm 
8,28-30; Mt 13,44-52;(Parábolas do Reino).

Oração do Papa Francisco, inspirada em São José, “particularmente quando foi forçado a 
fugir para o Egito a fim de salvar o Menino”, na conclusão da mensagem para o 106º Dia 

Mundial do Migrante e Refugiado de 2020:
“Pai, confiastes a São José o que tínheis de mais precioso: o Menino Jesus e sua mãe, para 

os proteger de perigos e ameaças dos malvados.
Concedei-nos, também a nós, a graça de experimentar a sua proteção e ajuda. Tendo ele 

provado o sofrimento de quem foge por causa do ódio dos poderosos, fazei que possa confortar e 
proteger todos os irmãos e irmãs que, forçados por guerras, pobreza e carências, deixam a sua casa 
e a sua terra a fim de se lançarem ao caminho como refugiados rumo a lugares mais seguros.

Ajudai-os, pela sua intercessão, a terem força para prosseguir, conforto na tristeza, coragem 
na provação.

Dai a quem os recebe um pouco da ternura deste pai justo e sábio, que amou Jesus como um 
verdadeiro filho e amparou Maria ao longo do caminho.

Ele, que ganhou o pão com o trabalho das suas mãos, possa prover àqueles a quem a vida 
tudo levou, dando-lhes a dignidade dum trabalho e a serenidade duma casa.

Nós Vo-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que São José salvou fugindo para o Egito, 
e por intercessão da Virgem Maria, a quem ele amou como esposo fiel segundo a vossa vontade.”
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Celebração da Palavra de Deus
17º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 26.7.2020

  - Com a ajuda de Deus, dedicar a vida a serviço do Reino dos céus, tesouro já presente entre nós 
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 46) Ref. /:Vamos, irmãos, agradecer ao Deus da .....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
A. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em 

nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e vida na liturgia
Anim.: Numa economia que coloca o dinheiro acima das pessoas, conta o que mais 

rende, não considerando se os meios para alcançá-lo são honestos e justos. No 
seguimento de Cristo, a melhor escolha é colocar dons e recursos a serviço do seu 
Reino, nosso bem maior e absoluto. 

D. (... celebrações do dia do agricultor e do motorista/ dia dos avôs e avós / ...).

Ato penitencial
D. Continuamente precisamos realizar escolhas e confirmar as já assumidas. Elas 

devem ser coerentes com o ensinamento de Jesus e a serviço do Reino.  Como nem 
sempre as realizamos assim, peçamos o perdão de Deus. 

L. Senhor, que por vossa Palavra nos ofereceis o conhecimento da justiça, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos apresentais o tesouro do Reino, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos renovais com a permanente novidade da vossa Palavra, tende 

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

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

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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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, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso 
auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, 
para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 17º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 301-304)
Anim.: Com a luz da Palavra de Deus, que ensina coisas antigas e novas, podemos escolher 

sempre o que nos garante o tesouro do Reino de Deus e a sua recompensa eterna.

1ª Leitura: 1Rs 3,5.7-12

Salmo: Sl 118(119)
S. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra! 
A. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra! 
S. 1. - É esta a parte que escolhi por minha herança:* observar vossas palavras, ó 

Senhor! - A lei de vossa boca, para mim,* vale mais do que milhões em ouro e prata.
2. Vosso amor seja um consolo para mim,* conforme a vosso servo prometestes. - 

Venha a mim o vosso amor e viverei,* porque tenho em vossa lei o meu prazer!
3. Por isso amo os mandamentos que nos destes,* mais que o ouro, muito mais que o 

ouro fino! - Por isso eu sigo bem direito as vossas leis,* detesto todos os caminhos 
da mentira.

4. Maravilhosos são os vossos testemunhos,* eis por que meu coração os observa! - 
Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina,* ela dá sabedoria aos pequeninos. 

2ª Leitura: Rm 8,28-30

Evangelho: Mt 13,44-52
A. Aleluia...
S. Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, Senhor da Terra; os mistérios do teu Reino 

aos pequenos, Pai, revelas!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Na liturgia deste final de semana, Jesus, no Evangelho continua falando do 

Reino de Deus e com o que podemos compará-lo. O Reino de Deus é comparado 
a um tesouro, a uma pérola preciosa e a uma rede.  Com isto Jesus nos chama a 
atenção que o Reino de Deus é o maior tesouro a ser buscado. Mesmo que exige 
sacrifício de nossa parte.

O Reino é um bem supremo que enche de alegria quem aposta tudo para 
possuí-lo. Para colocar o Reino de Deus no topo da escala de valores, a comunidade 
precisa de discernimento e da sabedoria que vem de Deus.

A primeira leitura e o Evangelho estão unidos pelo tema da procura de um 
valioso tesouro. Para o rei Salomão o maior tesouro foi a sabedoria para poder 
governar bem o seu povo. Para nós o tesouro é o Reino de Deus. Quem o descobre 
fica repleto de alegria e está disposto a mudar por completo a própria vida. 

Há muita gente que ouviu falar do Evangelho, mas nunca o considerou como 
um tesouro. Jesus gostava de falar em parábolas. As parábolas sempre contêm 
símbolos e comparações. É difícil falar das coisas de Deus apenas com palavras. 

As parábolas não devem ser interpretadas em seus pormenores, mas na lição 
central. Por exemplo, na parábola do tesouro encontrado, do evangelho de hoje, a lição 
é esta: o Reino de Deus vale mais que todos os outros bens que uma pessoa possa ter. 

A parábola da pérola preciosa tem exatamente o mesmo significado da do tesouro. 
Mas faz um acréscimo importante. Retoma o velho tema da procura, da busca. É verdade 
que o Reino de Deus é graça e concedido gratuitamente. Mas não se dispensa o esforço 
de procurá-lo. O Reino de Deus é dom, é graça mas é busca, é procura.

A rede lançada ao mar lembra que todos são convidados a fazer parte do Reino 
de Deus, mas é necessário, em nossa vida, fazermos escolhas que façam gerar vida 
e esperança. É isto que Jesus veio trazer: Vida e vida em abundância. Lembremos 
ainda o que aparece em comum nas três parábolas: a alegria. Fazer parte do Reino 
de Deus nos traz alegria, e alegria verdadeira. Alegria de fazermos a diferença num 
mundo de indiferença.

Sabemos que, de modo geral, nós gastamos nosso dinheiro e nosso tempo 
naquilo para o qual damos valor. Os agricultores, por exemplo, investem recursos em 
sua terra porque têm a esperança de uma boa colheita. A Palavra de Deus nos aponta 
para o tesouro da verdadeira felicidade, o Reino de Deus. Por isso é importante 
empenhar dons e bens  tendo em vista um tesouro maior: O Reino de Deus, que já 
está presente no meio de nós. 

Que esta celebração renove nossa alegria de termos encontrado o tesouro do 
Evangelho: Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida. E que, a exemplo de Salomão, 
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conforme ouvimos na leitura, saibamos pedir a sabedoria para praticar a justiça e ter 
um coração compassivo e capaz de discernir entre o bem e o mal.

Que Maria nos ajude a nós valorizarmos o tesouro da fé, da família, da 
comunidade. Sejamos anunciadores do Reino de Deus. Que o Bom Deus vos 
abençoe!

                                                                                Pe. Cleocir Bonetti
                                                                           Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Em sua oração, Salomão pediu a Deus coração capaz de distinguir entre o bem e 

o mal e sabedoria para praticar a justiça. Inspirados nele, dirijamos nossa oração 
a Deus, pensando nas necessidades da comunidade, da Igreja e no bem do povo. 

A. Atendei nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja apresente a todos os povos, com o testemunho de seus 

membros, as coisas novas e velhas da vossa Palavra, nós vos pedimos: 
2. Para que todas as autoridades governem com a sabedoria da vossa verdade e o 

compromisso com a justiça, especialmente diante dos desafios da pandemia do 
Coronavírus, nós vos pedimos: 

3. Para que os idosos, junto com as crianças, as pontas da vida, sejam contemplados 
com os cuidados necessários e as oportunidades de participar segundo suas 
condições, nós vos pedimos:

4. Para que as iniciativas de ajuda aos mais atingidos pelas consequências do 
Coronavírus tenham a participação generosa de todos, nós vos pedimos: 

5. Para que as pessoas em depressão, desânimo, angústia contem sempre com vossa 
graça e o carinho das pessoas mais próximas, nós vos pedimos:

6. Para que os agricultores que produzem alimentos tenham seu trabalho dignamente 
recompensado e os motoristas sejam cuidadosos com a própria vida e a dos outros, 
nós vos pedimos:

7. ...
D. Concedei-nos sempre, ó Deus, a vossa sabedoria para valorizarmos os 

ensinamentos da experiência da vida e estarmos abertos à permanente novidade 
da vossa Palavra. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com a oferta de nossos dons, apresentemos a Deus a vida e o trabalho dos 

agricultores e dos motoristas.
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ revestes o mundo 
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da mais fina flor;/ restauras o fraco que a ti se confia/ e junto aos irmãos, em 
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai e Senhor,/ Por tua bondade, recebe o louvor!:/
2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ por quem aprendeu o gesto de amor:/ colher 

a fartura e ter a beleza/ de ser a partilha dos frutos da mesa.
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida e amor./ A quem 

aguardava um canto de festa,/ A mesa promete eterna seresta.
D. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e vos apresentamos 

nesta celebração comunitária. Fazei que vossa graça nos santifique na vida 
presente e nos conduza à eterna alegria. 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, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos 

porque nos destes vosso Filho Jesus, que veio realizar as vossas promessas. 
A. Suba a vós, ó Deus, o nosso louvor e a nossa oração confiante. 
D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 

misericórdia na sucessão do tempo e das gerações por meio de pessoas simples e humildes 
que acolhem vossos enviados e lhes oferecem seus bens para realizar sua missão.

A. Suba a vós, ó Deus, o nosso louvor e a nossa oração confiante. 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

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

A. Suba a vós, ó Deus, o nosso louvor e a nossa oração confiante. 
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, com São 

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

A. Suba a vós, ó Deus, o nosso louvor e a nossa oração confiante. 
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 

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

A. Suba a vós, ó Deus, o nosso louvor e a nossa oração confiante. 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Procurando atender o convite de seguir Cristo sem colocar nenhuma condição, 

rezemos como Ele nos ensinou:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
D. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Na Palavra de Deus, encontramos a sabedoria que nos faz descobrir o tesouro 

do Reino e por ele empenhar toda nossa vida. Na mesa do altar, o sustento para 
permanecer fiéis a ele.

A. (Nº 283) 1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor/ e, ....
D. OREMOS. Celebramos, ó Deus, por esta ação litúrgica, a vida nova que 

nos concedeis pela Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho; fazei que 
o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. 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  – avôs e avós e, seu dia, neste domingo; / superação dos 
problemas decorrentes da pandemia do Coronavírus  / aniversário de instalação 
da Diocese de Erexim, sábado, dia primeiro de agosto...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A Palavra nos indicou claramente o tesouro maior pelo qual vale a pena 

empenhar toda a vida. Ela também nos garante a sabedoria e a força para assumir 
este projeto.

A. Ref. /:Dar as mãos e construir, passo a passo, o caminhar./ O que queres tu 
de mim? Eis-me aqui, ó meu Senhor!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos dê a sabedoria de sua Palavra para distinguir entre o bem e o mal, 

nos conceda o discernimento para agir sempre com justiça e nos mantenha no 
caminho do Reino. E nos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, 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.

Oração do agricultor antes do plantio
- Senhor providentíssimo, Pai de todos os seres humanos, desde a origem do mundo 

fizestes, em vossa providência, germinar a terra em verdura e produzir toda espécie de 
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frutos. Forneceis as sementes ao semeador e as fazeis produzir os frutos necessários à 
manutenção das vidas. Ao prepararmos as glebas para o plantio, concedei que sejam 
enriquecidas por vossa generosidade e transbordem de abundantes frutos, de tal modo 
que, repletos dos bens por vós concedidos, vos louvemos agora e sempre. Amém. (do 
Livro de Oração do Cristão Católico, Frei Alberto Bechhäuser, OFM, Vozes, 2004). 

Oração a São Cristóvão 
- Ó São Cristóvão, que , segundo a tradição, transportastes em vossos ombros Cristo, 

Senhor do mundo, intercedei-me junto a Deus Pai firmeza e vigilância no volante para 
que eu chegue ao meu destino sem acidentes. Protegei a todos os que viajam e ajudai 
os condutores a dirigir com prudência. Que eu, ao dirigir, descubra vossa presença na 
natureza, nas rodovias, nas ruas, nas criaturas, e em tudo aquilo que me rodeia. São 
Cristóvão, intercedei a todos a proteção em suas idas e vindas e a saber viver com 
alegria, agora e sempre. Amém!

Lembretes: - (a confirmar)
– Terça-feira, reunião da Cáritas, no Centro Diocesano.
- Sábado, aniversário de instalação da Diocese de Erexim (1971 – 49 anos). 
- Sábado e domingo, Missões Jovens na Paróquia Santa Luzia no Bairro Atlântico, 

Erechim com início da acolhida às 11h. 
– Domingo, mês vocacional – Vocação ao ministério ordenado - Festa do Padroeiro São 

Caetano, sede paroquial, Severiano de Almeida.

Leituras da semana:
dia 27, 2ªf: Jr 13,1-11; Cânt. Dt 32,18-19.20.21(R/.cf.18a); Mt 13,31-35; dia 28, 3ªf: Jr 

14,17-22; Sl 78(79); Mt 13,36-43; dia 29, 4ªf, Sta. Marta: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34); Jo 
11,19-27; dia 30, 5ªf, S. Pedro Crisólogo: Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt 13,47-53; dia 31, 
6ªf, Sto. Inácio de Loyola: Jr 26,1-9; Sl 68(69); Mt 13,54-58; dia 01, sáb, Sto. Afonso 
Maria de Ligório: Jr 26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12; dia 02, dom. 18º DTC-A;  Is 
55,1-3; Sl 144(145); Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 (Multiplicação dos pães).

Agosto – mês vocacional – Desde 1981, a Igreja no Brasil dedica o mês de agosto 
às vocações. Alguns objetivos: criar consciência vocacional; despertar todos os 
cristãos para suas responsabilidades na Igreja, assumidas no Batismo; envolver 
todas as pastorais para a importância da Pastoral Vocacional na Pastoral Orgânica da 
Igreja local; enfatizar “que todos os membros da Igreja, sem exceção, têm a graça e 
a responsabilidade do cuidado pelas vocações” (Pastores Dabo Vobis - PDV 41, # 2); 
privilegiar um tempo na Igreja para “uma pregação direta sobre o mistério da vocação 
na Igreja, sobre o valor do sacerdócio ministerial, e sobre a sua urgente necessidade 
para o Povo de Deus” (PDV 39, # 2); responder eclesialmente ao mandato do Senhor: 
“A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da messe que 
mande mais trabalhadores para sua vinha” (Mt 9,37-38).
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Neste tempo pascal de renovação, esforcemo-nos por amar e apreciar o 
magnífico dom da terra, nossa casa comum, e por cuidar de todos os membros da 
família humana. Como irmãos e irmãs que somos, imploremos juntos ao nosso Pai 
celestial: «Enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra» (cf. Sl 104, 30).

Saudações
Saúdo de coração os fiéis de língua portuguesa, fazendo votos de que este 

tempo de Páscoa, que lembra que a Ressurreição de Cristo é o início da nova 
Criação, vos impulsione a comprometer-vos ainda mais no cuidado com a casa 
comum, certos, como nos ensina São Paulo, que «a criação espera com impaciência 
a manifestação dos filhos de Deus» (Rm 8, 19). Deus vos abençoe!

Homilia do Papa Francisco no domingo          
da Divina Misericórdia

Igreja do Santo Espírito em Sassia, II Domingo de Páscoa,            
19 de abril de 2020

No domingo passado, celebramos a ressurreição do Mestre, hoje assistimos 
à ressurreição do discípulo. Passou uma semana; semana esta, que os discípulos, 
apesar de ter visto o Ressuscitado, transcorreram cheios de medo, mantendo «as 
portas fechadas» (Jo 20, 26), sem conseguir sequer convencer da ressurreição o 
único ausente, Tomé. Que faz Jesus perante esta incredulidade medrosa? Regressa, 
coloca-Se na mesma posição, «no meio» dos discípulos, e repete a mesma saudação: 
«A paz esteja convosco!» (Jo 20, 19.26). Começa de novo. A ressurreição do 
discípulo começa daqui, desta misericórdia fiel e paciente, da descoberta que Deus 
não Se cansa de estender-nos a mão para nos levantar das nossas quedas. Quer que O 
vejamos assim: não como um patrão com quem devemos ajustar contas, mas como 
o nosso Papai, que sempre nos levanta. Na vida, caminhamos tateando, como uma 
criança que começa a andar, mas cai; dá alguns passos e cai novamente; cai e volta 
a cair, mas sempre o pai a levanta. A mão que nos levanta sempre é a misericórdia: 
Deus sabe que, sem misericórdia, ficamos caídos no chão; ora, para caminhar, 
precisamos de ser postos de pé.

Podes objetar: «Mas, eu não paro mais de cair»! O Senhor sabe disso, e está 
sempre pronto a levantar-te de novo. Não quer ver-nos a pensar continuamente nas 
nossas quedas, mas que olhemos para Ele, que, nas quedas, vê filhos a levantar; 
nas misérias, vê filhos a amar com misericórdia. Hoje, nesta igreja que se tornou 
santuário da misericórdia em Roma, no domingo que São João Paulo II dedicou 
à Misericórdia Divina há vinte anos, acolhamos confiadamente esta mensagem. A 
Santa Faustina, disse Jesus: «Eu sou o amor e a misericórdia em pessoa; não há 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000430_faustina_po.html
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miséria que possa superar a minha misericórdia» (Diário, 14/IX/1937). Outra vez, 
quando a Santa confidenciava feliz a Jesus que Lhe oferecera toda a sua vida, tudo o 
que tinha, ouviu d’Ele uma resposta que a surpreendeu: «Não me ofereceste aquilo 
que é verdadeiramente teu». Que teria então guardado para si a santa freira? Diz-lhe 
amavelmente Jesus: «Filha, dá-me a tua miséria» (Diário, 10/X/1937). Podemos, 
também nós, interrogar-nos: «Dei a minha miséria ao Senhor? Mostrei-Lhe as 
minhas quedas, para que me levante?» Ou há algo que conservo ainda dentro de 
mim? Um pecado, um remorso do passado, uma ferida que trago dentro, rancor 
contra alguém, mágoa contra uma pessoa em particular... O Senhor espera que Lhe 
levemos as nossas misérias, para nos fazer descobrir a sua misericórdia.

Voltemos aos discípulos… Durante a Paixão, tinham abandonado o Senhor e 
sentiam-se em culpa. Mas Jesus, ao encontrá-los, não lhes prega um longo sermão. 
A eles, que estavam feridos dentro, mostra as suas chagas. Tomé pode tocá-las, e 
descobre o amor: descobre quanto Jesus sofrera por ele, que O tinha abandonado. 
Naquelas feridas, toca com mão a terna proximidade de Deus. Tomé, que chegara 
atrasado, quando abraça a misericórdia, ultrapassa os outros discípulos: não acredita 
só na ressurreição, mas também no amor sem limites de Deus. E faz a profissão de fé 
mais simples e mais bela: «Meu Senhor e meu Deus!» (Jo 20, 28). Eis a ressurreição 
do discípulo: realiza-se quando a sua humanidade, frágil e ferida, entra na de Jesus. 
Aqui dissolvem-se as dúvidas; aqui Deus torna-Se o meu Deus; aqui recomeça a 
aceitar-se a si mesmo e a amar a própria vida.

Queridos irmãos e irmãs, na provação que estamos a atravessar, também 
nós, com os nossos medos e as nossas dúvidas como Tomé, nos reconhecemos 
frágeis. Precisamos do Senhor, que, mais além das nossas fragilidades, vê em nós 
uma beleza indelével. Com Ele, descobrimo-nos preciosos nas nossas fragilidades. 
Descobrimos que somos como belíssimos cristais, simultaneamente frágeis e 
preciosos. E se formos transparentes diante d’Ele como o cristal, a sua luz – a luz da 
misericórdia – brilhará em nós e, por nosso intermédio, no mundo. Eis aqui o motivo 
para exultarmos «de alegria – como diz a primeira Carta de Pedro –, se bem que, por 
algum tempo, [tenhamos] de andar aflitos por diversas provações» (1, 6).

Nesta festa da Divina Misericórdia, o anúncio mais encantador chega através 
do discípulo mais atrasado. Só faltava ele, Tomé. Mas o Senhor esperou por ele. 
A misericórdia não abandona quem fica para trás. Agora, enquanto pensamos 
numa recuperação lenta e fadigosa da pandemia, é precisamente este perigo que 
se insinua: esquecer quem ficou para trás. O risco é que nos atinja um vírus ainda 
pior: o da indiferença egoísta. Transmite-se a partir da ideia que a vida melhora se 
vai melhor para mim, que tudo correrá bem se correr bem para mim. Começando 
daqui, chega-se a selecionar as pessoas, a descartar os pobres, a imolar no altar 
do progresso quem fica para trás. Esta pandemia, porém, lembra-nos que não há 
diferenças nem fronteiras entre aqueles que sofrem. Somos todos frágeis, todos 
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iguais, todos preciosos. Oxalá mexa connosco dentro o que está a acontecer: é 
tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde da 
humanidade inteira! Aprendamos com a comunidade cristã primitiva, que recebera 
misericórdia e vivia usando de misericórdia, como descreve o livro dos Atos dos 
Apóstolos: os crentes «possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e 
distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um» (At 2, 
44-45). Isto não é ideologia; é cristianismo.

Naquela comunidade, depois da ressurreição de Jesus, apenas um ficara para 
trás e os outros esperaram por ele. Hoje parece dar-se o contrário: uma pequena 
parte da humanidade avançou, enquanto a maioria ficou para trás. E alguém poderia 
dizer: «São problemas complexos, não cabe a mim cuidar dos necessitados; outros 
devem pensar neles». Depois de encontrar Jesus, Santa Faustina escreveu: «Numa 
alma sofredora, devemos ver Jesus Crucificado e não um parasita nem um fardo... 
[Senhor], dais-nos a possibilidade de nos exercitarmos nas obras de misericórdia, 
e nós exercitamo-nos nas murmurações» (Diário, 06/IX/1937). Mas, um dia, ela 
própria se lamentou com Jesus dizendo que, para ser misericordiosa, passava por 
ingénua: «Senhor, muitas vezes abusam da minha bondade». E Jesus retorquiu: 
«Não importa, minha filha! Não te preocupes! Tu sê sempre misericordiosa para 
com todos» (Diário, 24/XII/1937). Para com todos: não pensemos só nos nossos 
interesses, nos interesses parciais. Aproveitemos esta prova como uma oportunidade 
para preparar o amanhã de todos, sem descartar ninguém. De todos. Porque, sem 
uma visão de conjunto, não haverá futuro para ninguém.

Hoje, o amor desarmado e convincente de Jesus ressuscita o coração do 
discípulo. Também nós, como o apóstolo Tomé, acolhamos a misericórdia, que é a 
salvação do mundo. E usemos de misericórdia para com os mais frágeis: só assim 
reconstruiremos um mundo novo.

Homilia no centenário do                    
nascimento de São Paulo II

Basílica São Pedro, capela do túmulo de São João Paulo II,           
18 de maio de 2020

“O Senhor ama o seu povo” (Sl 149,4), cantamos, era o refrão do canto entre 
as leituras e também uma verdade que o povo de Israel repete, gostava de repetir: “O 
Senhor ama o seu povo” e nos momentos difíceis, sempre “o Senhor ama”; deve-se 
esperar como este amor se manifestará. Quando o Senhor por este amor enviava um 
profeta, um homem de Deus, a reação do povo era: “Deus visitou o seu povo” (Lc 
7,16 cf. Lc 1,68 Êx 4,31), porque o ama, “o visitou”. E o mesmo dizia a multidão que 
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seguia Jesus vendo as coisas que Jesus fazia: “Deus visitou o seu povo”. E hoje nós 
aqui podemos dizer: cem anos atrás o Senhor visitou o seu povo, enviou um homem, 
o preparou para ser bispo e guiar a Igreja. Recordando São João Paulo II retomemos 
isto: “O Senhor ama o seu povo”, o Senhor visitou o seu povo, enviou um pastor.

E quais são, digamos, “os traços” de bom pastor que podemos encontrar em 
São João Paulo II? Muitos! Mas digamos três deles somente. Como dizem que os 
jesuítas sempre dizem as coisas... três, digamos três: a oração, a proximidade ao 
povo, e o amor pela justiça. São João Paulo II era um homem de Deus porque rezava 
e rezava muito. Mas como pode um homem que tem tanto o que fazer, tanto trabalho 
para guiar a Igreja... ter tanto tempo para oração? Ele bem sabia que a primeira 
tarefa de um bispo é rezar e isso não foi o Vaticano II que disse, o disse São Pedro, 
quando com os Doze escolheu os diáconos, disseram: “E a nós bispos, a oração e o 
anúncio da Palavra” (cf At 6,4).

A primeira tarefa de um bispo é rezar. E ele sabia disso, ele o fazia. Modelo 
de bispo que reza, a primeira tarefa. E nos ensinou que à noite, quando um bispo faz 
o exame de consciência, deve perguntar-se: hoje, quantas horas rezei? Um homem 
de oração.

Segundo traço, um homem de proximidade. Não era um homem separado do 
povo, aliás, ia encontrar o povo e rodou o mundo inteiro, encontrando o seu povo, 
buscando o seu povo, fazendo-se próximo. E a proximidade é um dos traços de 
Deus com o seu povo. Recordemos que o Senhor diz ao povo de Israel: “Olha, qual 
povo teve deuses tão próximos como eu contigo?” (cf. Dt 4,7). Uma proximidade 
de Deus com o povo que depois se torna estreita em Jesus, se torna forte em Jesus. 
Um pastor é próximo do povo, do contrário, se não o é, não é pastor, é um hierarca, 
é um administrador, talvez bom, mas não é pastor. Proximidade ao povo. E São 
João Paulo II nos deu o exemplo desta proximidade: próximo dos grandes e dos 
pequenos, próximo dos de perto e dos de longe, sempre próximo, se fazia próximo.

Terceiro traço, o amor pela justiça. Mas a justiça plena! Um homem que queria 
a justiça, a justiça social, a justiça dos povos, a justiça que afasta as guerras. Mas 
a justiça plena! Por isso, São João Paulo II era o homem da misericórdia, porque 
justiça e misericórdia caminham juntas, não se podem distinguir, estão juntas: justiça 
é justiça, misericórdia é misericórdia, mas uma sem a outra não está bem. E falando 
do homem da justiça e da misericórdia, pensemos o muito que São João Paulo II fez 
para que as pessoas entendessem a misericórdia de Deus. Pensemos como ele levou 
adiante a devoção a Santa Faustina cuja memória litúrgica, a partir de hoje, será para 
a Igreja no mundo inteiro. Ele havia sentido que a justiça de Deus tinha esta face de 
misericórdia, esta atitude de misericórdia. E este é um dom que ele nos deixou: a 
justiça-misericórdia e a misericórdia justa.

Peçamos a ele hoje, que nos dê a todos nós, especialmente aos pastores da 
Igreja, mas a todos, a graça da oração, a graça da proximidade e a graça da justiça-
misericórdia, misericórdia-justiça.
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Carta do Papa Francisco aos 
Movimentos Populares

 Aos irmãos e irmãs  dos movimentos e organizações populares. 
Queridos amigos,
Lembro-me com frequência de nossos encontros: dois no Vaticano e um em 

Santa Cruz de la Sierra e confesso que essa “memória” me faz bem, me aproxima 
de vocês, me faz repensar em tantos diálogos durante esses encontros e em tantas 
esperanças que ali nasceram e cresceram e muitos delas se tornaram realidade. 
Agora, no meio dessa pandemia, eu me lembro de vocês de uma maneira especial e 
quero estar perto de vocês. 

Nestes dias de tanta angústia e dificuldade, muitos se referiram à pandemia 
que sofremos com metáforas bélicas. Se a luta contra o COVID-19 é uma guerra, 
vocês são um verdadeiro exército invisível que luta nas trincheiras mais perigosas. 
Um exército sem outra arma senão a solidariedade, a esperança e o sentido da 
comunidade que reverdecem nos dias de hoje em que ninguém se salva sozinho. 
Vocês são para mim, como lhes disse em nossas reuniões, verdadeiros poetas sociais, 
que desde as periferias esquecidas criam soluções dignas para os problemas mais 
prementes dos excluídos. 

Eu sei que muitas vezes vocês não são reconhecidos adequadamente porque, para 
este sistema, são verdadeiramente invisíveis. As soluções do mercado não chegam às 
periferias e a presença protetora do Estado é escassa. Nem vocês têm os recursos para 
realizar as funções próprias do Estado. Vocês são vistos com suspeita por superarem 
a mera filantropia por meio da organização comunitária ou por reivindicarem seus 
direitos, em vez de ficarem resignados à espera de ver se alguma migalha cai daqueles 
que detêm o poder econômico. Muitas vezes mastigam raiva e impotência quando 
veem as desigualdades que persistem mesmo quando terminam todas as desculpas 
para sustentar privilégios. No entanto, vocês não se encerram na denúncia: arregaçam 
as mangas e continuam a trabalhar para suas famílias, seus bairros, para o bem comum. 
Essa atitude de vocês me ajuda, questiona e ensina muito. 

Penso nas pessoas, especialmente mulheres, que multiplicam o pão nos 
refeitórios comunitários, cozinhando com duas cebolas e um pacote de arroz um 
delicioso guisado para centenas de crianças, penso nos doentes, penso nos idosos. Elas 
nunca aparecem na mídia convencional. Tampouco os camponeses e os agricultores 
familiares, que continuam a trabalhar para produzir alimentos saudáveis, sem 
destruir a natureza, sem monopolizá-los ou especular com a necessidade do povo. 
Quero que saibam que nosso Pai Celestial olha para vocês, vos valoriza, reconhece 
e fortalece em sua escolha.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
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Quão difícil é ficar em casa para quem mora em uma pequena casa precária ou 
para quem de fato não tem teto. Quão difícil é para os migrantes, as pessoas privadas 
de liberdade ou para aqueles que realizam um processo de cura para dependências. 
Vocês estão lá, colocando seu corpo ao lado deles, para tornar as coisas menos 
difíceis, menos dolorosas. Congratulo a vocês e agradeço do fundo do meu coração. 
Espero que os governos entendam que os paradigmas tecnocráticos (sejam centrados 
no estado, sejam centrados no mercado) não são suficientes para enfrentar esta crise 
e nem os outros problemas importantes da humanidade. Agora, mais do que nunca, 
são as pessoas, as comunidades, os povos que devem estar no centro, unidos para 
curar, cuidar, compartilhar.

Eu sei que vocês foram excluídos dos benefícios da globalização. Não 
desfrutam daqueles prazeres superficiais que anestesiam tantas consciências. Apesar 
disso, vocês sempre sofrem os danos dessa globalização. Os males que afligem a 
todos, a vocês atingem duplamente. Muitos de vocês vivem o dia a dia sem nenhum 
tipo de garantias legais que os protejam. Os vendedores ambulantes, os recicladores, 
os feirantes, os pequenos agricultores, os pedreiros, as costureiras, os que realizam 
diferentes tarefas de cuidado. Vocês, trabalhadores informais, independentes ou 
da economia popular, não têm um salário estável para resistir a esse momento ... 
e as quarentenas são insuportáveis para vocês. Talvez seja a hora de pensar em 
um salário universal que reconheça e dignifique as tarefas nobres e insubstituíveis 
que vocês realizam; capaz de garantir e tornar realidade esse slogan tão humano e 
cristão: nenhum trabalhador sem direitos.

Também gostaria de convidá-los a pensar no “depois”, porque esta tempestade 
vai acabar e suas sérias consequências já estão sendo sentidas. Vocês não são 
uns improvisados, têm a cultura, a metodologia, mas principalmente a sabedoria 
que é amassada com o fermento de sentir a dor do outro como sua. Quero que 
pensemos no projeto de desenvolvimento humano integral que ansiamos, focado no 
protagonismo dos Povos em toda a sua diversidade e no acesso universal aos três 
T que vocês defendem: terra e comida, teto e trabalho. Espero que esse momento 
de perigo nos tire do piloto automático, sacuda nossas consciências adormecidas 
e permita uma conversão humanística e ecológica que termine com a idolatria do 
dinheiro e coloque a dignidade e a vida no centro. Nossa civilização, tão competitiva 
e individualista, com suas taxas frenéticas de produção e consumo, seus luxos 
excessivos e lucros desmedidos para poucos, precisa mudar, se repensar, se regenerar. 
Vocês são construtores indispensáveis dessa mudança urgente; além disso, vocês 
possuem uma voz autorizada para testemunhar que isso é possível. Vocês conhecem 
crises e privações ... que com modéstia, dignidade, comprometimento, esforço e 
solidariedade, conseguem transformar em uma promessa de vida para suas famílias 
e comunidades. 
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Mantenham vossa luta e cuidem-se como irmãos. Oro por vocês, oro com 
vocês e quero pedir ao nosso Deus Pai que os abençoe, encha vocês com o seu amor 
e os defenda ao longo do caminho, dando-lhes a força que nos mantém vivos e não 
desaponta: a esperança. Por favor, orem por mim que eu também preciso.

Fraternalmente,
Francisco
Cidade do Vaticano, 12 de abril de 2020, Domingo de Páscoa.

Homilia do Papa Francisco no                         
“Dia de fraternidade, penitência e oração”

Capela da Casa Santa Marta, quinta-feira, 14 de maio de 2020
Introdução
O Alto Comité para a Fraternidade Humana convocou hoje um Dia de oração e 

jejum para pedir a Deus misericórdia e piedade neste trágico momento da pandemia. 
Somos todos irmãos! São Francisco de Assis dizia: “Todos irmãos”. E por esta razão, 
homens e mulheres de todas as confissões religiosas, unamo-nos hoje em oração e 
penitência, para pedir a graça da cura desta pandemia.

Homilia
Na primeira leitura, ouvimos a história de Jonas, no estilo da época (cf. Jn 3, 

1-10). Dado que houve “alguma pandemia”, não sabemos, na cidade de Nínive, uma 
“pandemia moral”, talvez [a cidade] estivesse prestes a ser destruída (cf. v. 4). E 
Deus envia Jonas para pregar: oração e penitência, oração e jejum (cf. vv. 7-8). Face 
a essa pandemia [primeiro], Jonas assustou-se e fugiu (cf. 1, 3). Depois, o Senhor 
chamou-o pela  segunda vez e ele aceitou partir para pregar (cf. 3, 1-3). E hoje todos 
nós, irmãos e irmãs de todas as tradições religiosas, rezemos: um dia de oração, jejum 
e penitência, convocado pelo Alto Comité para a Fraternidade Humana. Cada um de 
nós reza, as comunidades oram, as confissões religiosas rezam, oram a Deus: todos 
irmãos, unidos na fraternidade que nos irmana neste momento de dor e tragédia.

Não esperávamos esta pandemia, ela veio sem que nós a esperássemos, mas 
agora está aqui. E muitas pessoas morrem. Tantas pessoas morrem sozinhas e muitas 
morrem sem poder fazer nada. Muitas vezes pode vir o pensamento: “Não me atingiu, 
graças a Deus estou salvo”. Mas pensa nos outros! Pensa na tragédia e também nas 
consequências económicas, nas consequências para a educação, nas consequências... 
o que acontecerá a seguir. E por isso todos, irmãos e irmãs de todas as denominações 
religiosas, oremos hoje a Deus. Talvez haja alguém que diga: “Isto é relativismo 
religioso e não se pode fazer assim”. Mas como não se pode fazer assim, rezar ao 
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Pai de todos? Cada um reza como sabe, como pode, como recebeu da sua própria 
cultura. Não rezamos uns contra os outros, esta tradição religiosa contra aquela, não! 
Estamos todos unidos como seres humanos, como irmãos, orando a Deus, segundo a 
própria cultura, a própria tradição, as próprias crenças, mas irmãos e orando a Deus, 
isto é importante! Irmãos, jejuando, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, 
para que o Senhor tenha misericórdia de nós, a fim de que o Senhor nos perdoe, para 
que o Senhor ponha fim a esta pandemia. Hoje é um dia de fraternidade, olhando 
para o único Pai: irmãos e paternidade. Dia de oração!

No ano passado, em novembro do ano passado, não sabíamos o que era 
uma pandemia: veio como um dilúvio, chegou de repente. Agora acordamos um 
pouco. Mas há muitas outras pandemias que fazem as pessoas morrer e não nos 
apercebemos, olhamos para o outro lado. Estamos um pouco inconscientes perante 
as tragédias que acontecem no mundo neste momento. Só gostaria de vos citar uma 
estatística oficial dos primeiros quatro meses deste ano, que não fala da pandemia 
do coronavírus, mas de outra. Nos primeiros quatro meses deste ano 3,7 milhões 
de pessoas morreram de fome. A pandemia da fome. Em quatro meses, quase 4 
milhões de pessoas! A oração de hoje, para pedir ao Senhor que ponha fim a esta 
pandemia, deve fazer-nos refletir sobre as outras pandemias no mundo. São muitas! 
A pandemia das guerras, da fome e muitas outras. Mas o importante é que hoje - 
juntos e graças à coragem que este Alto Comité para a Fraternidade Humana teve - 
fomos convidados a rezar juntos de acordo com a nossa tradição e a fazer um dia de 
penitência, de jejum e também de caridade, de ajuda aos outros. Isto é importante! 
No livro de Jonas, ouvimos que quando o Senhor viu a reação do povo - que se tinha 
convertido - o Senhor arrependeu-se, e não fez o que queria fazer. 

Deus ponha termo a esta tragédia, que Ele acabe com esta pandemia. Deus 
tenha piedade de nós e ponha fim também às outras terríveis pandemias: da fome, 
da guerra, das crianças sem escola. É isto que pedimos como irmãos, todos juntos. 
Deus nos abençoe a todos e tenha piedade de nós!

Oração para fazer a Comunhão espiritual
Meu Jesus, creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos 

acima de tudo e a minha alma suspira por Vós. Mas dado que agora não posso 
receber-vos no Santíssimo Sacramento, vinde, pelo menos espiritualmente, ao meu 
coração. Abraço-vos come se já estivésseis comigo: uno-me inteiramente a Vós. Ah! 
Não permitais que eu volte a separar-me de Vós!

No final da missa
Gostaria de agradecer ao senhor Tommaso, o técnico de som que hoje trabalha 

aqui para a transmissão. Acompanhou-nos nestas emissões, trabalha no Dicastério 
para a Comunicação e está prestes a aposentar-se, hoje é o último dia de trabalho. 
Que o Senhor o abençoe e o acompanhe na nova etapa da vida. 
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POSICIONAMENTO DA CNBB
EM DEFESA DA DEMOCRACIA, PELA JUSTIÇA E PELA PAZ!

Brasília, 30 de abril de 2020
CNBB conclama a sociedade e os responsáveis pelos poderes 

públicos a se unirem pela prevenção e pelo combate à Covid-19P 
– Nº. 0271/20

“Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem: buscai o direito,
socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva.
Então, sim, podemos discutir” (Is 1,16b-18a).
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio do seu Conselho 

Episcopal Pastoral, reafirma, com veemência, seu compromisso com o “Pacto pela Vida e 
pelo Brasil”, de 7 de abril passado, assinado inicialmente por seis respeitadas instituições 
da sociedade civil e, posteriormente, por mais de 150 entidades, considerando que “a hora 
é grave e clama por liderança ética, arrojada, humanística, que ecoe um pacto firmado por 
toda a sociedade, como compromisso e bússola para a superação da crise atual”.

Diante da mais grave crise sanitária dos últimos tempos, com o sistema de saúde 
já entrando na fase de colapso, consideramos este momento dificílimo, que clama pelo 
efetivo exercício da solidariedade e da caridade. É tempo das palavras e atitudes serenas 
de paz, de fé e de esperança, de respeito às leis e à democracia. É com perplexidade e 
indignação que assistimos manifestações violentas contra as medidas de prevenção ao 
coronavírus; que ouvimos declarações enviesadas de desprezo pela vida, por parte de 
agentes públicos sobre a morte de milhares de brasileiros e brasileiras contaminados 
pelo covid-19; que vimos acontecer eventos atentatórios à ordem constitucional, com 
a participação de autoridades públicas, onde se defendeu o fechamento do Congresso 
Nacional e do Supremo Tribunal Federal, a volta do AI-5 e o retorno aos sombrios tempos 
da ditadura; que todo o Brasil soube de denúncias acerca da politização da justiça, ferindo 
sua necessária autonomia de investigação.

A Doutrina Social da Igreja ensina, com clareza a intocável harmonia e cooperação 
entre os Poderes, base constitutiva da República, garantia do Estado Democrático de 
Direito, o princípio de que “é preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes 
e outras esferas de competência que o mantenham no seu justo limite. Este é o princípio 
do ‘Estado de direito’, no qual é soberana a lei, e não a vontade arbitrária dos homens.” 
(CDSI, 408).

Portanto, buscar soluções para os problemas do Brasil fora da institucionalidade 
democrática e em confronto com os poderes da República, coloca em risco a democracia 
e a integridade do povo brasileiro. Nessa perspectiva, não são toleráveis as manifestações 
sociais que atentam contra a Constituição, assim como não é tolerável que qualquer 
autoridade viole os preceitos constitucionais e despreze a vida. Espera-se das instituições 
republicanas, garantidoras do Estado de direito, a devida responsabilização dos que 
atentam contra a ordem democrática.

Reiterando o posicionamento contido no “Pacto pela Vida e pelo Brasil”, a CNBB 
conclama a sociedade e os responsáveis pelos poderes públicos a se libertarem dos vírus 
mortais da discórdia, da violência, do ódio e a se unirem no único confronto que a todos 
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nos interessa nesse momento: a prevenção e o combate à Covid-19, em defesa da vida, 
especialmente a dos mais pobres e vulneráveis.

O cuidado da saúde das pessoas e da economia são fundamentais para a garantia 
da vida em sua plenitude e não se opõem. Na perspectiva da Doutrina Social da Igreja, a 
economia está a serviço da vida: “o princípio da destinação universal dos bens convida a 
cultivar uma visão da economia inspirada em valores morais que permitam nunca perder de 
vista nem a origem, nem a finalidade de tais bens, de modo a realizar um mundo equitativo 
e solidário, em que a formação da riqueza possa assumir uma função positiva.” (CDSI, 174).

Sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, Maria, mãe discípula de Jesus, 
irmanamo-nos na luta empenhada por justiça e paz e pela democracia plena, onde deve 
prevalecer o bem comum e a dignidade de cada pessoa, como partícipe da construção de 
uma nova sociedade marcada pela solidariedade, como nos ensina o Papa Francisco: “o 
risco é que possamos ser atingidos por um vírus ainda pior, o da indiferença egoísta. Um 
vírus que se espalha pelo pensamento de que a vida é melhor se for melhor para mim e que 
tudo ficará bem se for bom para mim.” (Papa Francisco, 19/04/2020).

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte – MG Presidente 
da CNBB

Dom Jaime Spengler, OFM, Arcebispo de Porto Alegre – RS, 1º Vice-Presidente
Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima – RR, 2º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado, Bispo Auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro - RJ 

Secretário-Geral da CNBB - Fonte: CNBB

Da Mensagem aos Trabalhadores e Trabalhadoras
1º de maio de 2020

Comissão para a Ação Sociotransformadora da CNBB
...inspirada na missão de Cristo (cf. Lc 4,16-21), continuada pela Igreja, manifesta-

se por ocasião do Dia 1º de Maio, solidária às justas reivindicações dos trabalhadores e 
trabalhadoras e de todos os setores socialmente excluídos deste país, pela universalização 
de direitos e defesa integral da vida...

A pandemia, subestimada especialmente pelo Executivo Federal, está sendo 
desastrosa sobretudo para os mais pobres, concentrados em grandes centros urbanos, onde 
os hospitais não dão conta da grande demanda e os profissionais da saúde, especialmente 
do SUS, sem adequados e suficientes Equipamentos de Proteção Individual, insumos e 
medicamentos, doam suas vidas para salvar a vida dos demais.

Em meio a essa crise, são exemplares os que mantêm serviços essenciais; 
apoiam desempregados, sem teto, sem-terra, povos indígenas, quilombolas, migrantes e 
refugiados; promovem a economia popular solidária e a agricultura familiar orgânica; 
reivindicam mais recursos públicos, sobretudo para a saúde e a educação; implementam 
ações ecológicas; e sustentam psicológica e espiritualmente os decaídos.

Pedimos a Deus, por intercessão de São José Operário, que essa crescente 
solidariedade entrelace sempre mais os corações e as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras 
do Brasil e reavive a esperança do mundo fraterno e solidário, abraço.




