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CARTA DO PAPA FRANCISCO AO PRESIDENTE DA COLÔM-
BIA POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

 A Sua Excelência, Senhor Iván Duque Márquez, Presidente da República 
da Colômbia

Senhor Presidente!
Tenho o prazer de me dirigir a si, a todos os membros organizadores e aos 

participantes no Dia Mundial do Ambiente, que este ano deveria ter sido celebrado 
em Bogotá, mas devido à pandemia de Covid-19, será realizado de forma virtual. 
É um desafio que nos recorda que, perante a adversidade, há sempre novas formas 
de estarmos unidos como uma grande família humana.

A proteção do meio ambiente e o respeito pela “biodiversidade” do planeta 
são questões que dizem respeito a todos nós. Não podemos pretender ser saudáveis 
num mundo que está doente. As feridas causadas à nossa mãe terra sangram tam-
bém em nós. O cuidado pelos ecossistemas precisa de um olhar para o futuro que 
não se limite apenas ao imediato, procurando um lucro rápido e fácil; um olhar 
cheio de vida e que procure a preservação para benefício de todos.

A nossa atitude perante o presente do planeta deveria responsabilizar-nos 
e obrigar-nos a testemunhar a gravidade da situação. Não podemos ficar calados 
perante o clamor quando demonstramos os custos muito elevados da destruição e 
exploração do ecossistema. Não é tempo de continuar a olhar para o outro lado, in-
diferentes aos sinais de um planeta que está a ser saqueado e violado, por ganância 
de lucro e — muito frequentemente — em nome do progresso. Temos a oportuni-
dade de inverter a marcha e de apostar num mundo melhor e mais saudável a legar 
às gerações futuras. Tudo depende de nós; se realmente o quisermos.

Celebrámos recentemente o quinto aniversário da Carta Encíclica Laudato 
si’, que chama a atenção para o grito que chega a nós da mãe terra. Convido-vos 
também a participar no ano especial que anunciei para refletir à luz deste docu-
mento. E, assim, todos juntos, tomar mais consciência dos cuidados e da proteção 
pela nossa casa comum, bem como dos nossos irmãos e irmãs mais frágeis e des-
cartados da sociedade.

Por fim, encorajo-vos nesta tarefa que assumistes, para que as vossas de-
cisões e conclusões sejam sempre a favor da construção de um mundo cada vez 
mais habitável e de uma sociedade mais humana, na qual haja espaço para todos e 
ninguém seja considerado a mais.

E, por favor, peço-vos que rezeis por mim. Que Jesus vos abençoe e que a 
Virgem Santa cuide de vós.

Cordialmente,
Francisco
Vaticano, 5 de junho de 2020

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200524.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200524.html
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ENCONTRO COM UMA DELEGAÇÃO DE PARTICI-
PANTES NO MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO 

“WE RUN TOGETHER - SIMUL CURREBANT”
Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 20 de maio de 2020
- Discurso improvisado
- Mensagem
 DISCURSO IMPROVISADO
 Agradeço a todos vós o trabalho que desempenhais: cada um faz algo pela 

comunidade, pelos outros. E esta é a alegria, não é verdade? A alegria de fazer algo 
pelos outros. E depois, como resultado, recebe-se dos outros. Mas o que o Cardeal 
mencionou, a alegria de dar, de oferecer, de oferecer a beleza do desporto, a pos-
sibilidade de cada um: oferecer algo que tenho, para a alegria e a felicidade dos 
outros. E isto é bom, é uma atitude humana, criativa. E as pessoas oferecem até a 
vida pelos outros: as mães pelos filhos, os pais pelos filhos, e muitos outros... Dar 
aos outros algo que é meu. E vós dais aos outros a beleza, a beleza do desporto. 
Isto é importante: compreender como dar a beleza. Isto ajuda, pois o que fazeis não 
é um exercício, digamos assim, de prática de velocidade ou de jogos, não! Isto é 
verdade, mas há mais. É dar aos outros. O lema da associação é muito importante: 
não estais separados dos outros, “You run together”, correis juntos, juntos!

E há sempre uma atitude que encontramos no trecho do Evangelho, dos dois 
discípulos que correram ao sepulcro de Jesus, na manhã da Ressurreição (cf. Jo 
20, 3-6). O mais novo [João] chega primeiro, e o mais velho [Pedro] fica para trás. 
Mas há sempre o respeito de esperar o outro. E existe uma antiga regra medieval 
para os peregrinos, para quem fazia peregrinações a santuários na Idade Média 
— ainda hoje, pensemos por exemplo em Santiago de Compostela — uma regra 
que diz: é preciso caminhar ao ritmo do mais fraco, daquele que caminha mais 
devagar. “Não, eu vou primeiro...”. Não. É preciso ir ao ritmo. Como fez João: 
sim, chegou primeiro, mas aguardou o outro. É algo muito bom que, como hu-
manidade, devemos aprender: ir ao ritmo das pessoas que têm outro passo, ou pelo 
menos considerá-las e integrá-las no nosso ritmo. Obrigado, obrigado por tudo 
isto! E agora gostaria de fazer um... sejamos francos: um discurso. Assim, a todas 
as associações, a todos vós, para que permaneça como uma mensagem a todos os 
presentes neste encontro convosco.

MENSAGEM 
Prezados amigos e amigas desportivos! 
Amanhã, 21 de maio, ter-se-ia realizado em Castel Porziano o encontro in-

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2020/may/documents/papa-francesco_20200520_atletica.html#DISCURSO_IMPROVISADO
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2020/may/documents/papa-francesco_20200520_atletica.html#MENSAGEM
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 18º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 02.8.2020

 - Com solidariedade e partilha, há alimento para todos 
 - Mês Vocacional – “Amados e chamados por Deus” – “És precioso aos meus olhos ... eu te amo” (cf Is 43,4)
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS              www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 477) Ref. Senhor, que queres que eu faça? ....

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor infinito de Deus Pai, a vida plena de nosso Se-

nhor Jesus Cristo, que tem compaixão das multidões sofredo-
ras, e a luz do Espírito Santo estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Para pai e mãe é muito doloroso não ter comida para colocar na mesa. Na 

pandemia, vemos  maravilhosas iniciativas de partilha fraterna. E este é o desejo 
de Deus, Pão do Altar e pão da mesa para todos. Ele chama a todos a partilhar com 
os pobres. Chama também os trabalhadores da messe para servir o Pão da Palavra 
e o Pão do céu a seus irmãos no ministério ordenado, cuja vocação celebramos 
neste primeiro domingo do mês vocacional. 

D. (...neste sábado 49 anos de instalação da Diocese – início do  ano do seu jubileu 
de ouro, com a presença do novo Bispo, Dom Adimir; início do mês vocacional –/ 
Vocação ao ministério ordenado, diáconos, padres, bispos)

Pedido de perdão
D. Por sua Palavra, Deus nos indica o caminho da vida, nos sustenta nas dificuldades 

e nos exorta a gestos de solidariedade, como na dura provação da pandemia do 
Coronavírus. Porque resistimos a este apelo e porque não fazemos como Jesus, 
que se compadeceu diante da multidão faminta e nos chama a servir a todos, pe-
çamos perdão a Deus. 

L. Senhor, que fizestes a terra e todos os seus bens para todos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que providenciastes o pão para o povo faminto, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que chamais muitos ao serviço pastoral no ministério ordenado, tende 

piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos ...
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor,/ com o Espírito Divino de Deus 

Pai o resplendor.
D. OREMOS. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os fi-

lhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, 
restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 18º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 305-307)
Anim.: Conscientes de sermos amados por Deus, acolhamos com prontidão filial 

sua palavra a nos revelar sua bondade e o seu chamado a construirmos uma socie-
dade com dignidade e alimento para todos. 

1ª Leitura: Is 55,1-3

Salmo: Sl 144 (145)
S. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
A. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
S. 1. 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.
2. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam* e vós lhes dais no tempo certo o ali-

mento; - vós abris a vossa mão prodigamente* e saciais todo ser vivo com fartura.
3. É justo o Senhor em seus caminhos,* é santo em toda obra que ele faz. - Ele está 

perto da pessoa que o invoca,* de todo aquele que o invoca lealmente.

2ª Leitura: Rm 8,35.37-39

Evangelho: Mt 14,13-21
A. Aleluia....
S. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de 

Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia, Aleluia!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Mês de agosto, mês vocacional! Na certeza de sermos “Amados e chamados 

por Deus”, queremos refletir sobre a nossa vocação. Neste primeiro final de semana 
lembramos a vocação sacerdotal e por isso queremos rezar pelos nossos padres e 
pedirmos mais operários para a messe do Senhor. 

O Evangelho deste final de semana nos apresenta uma multidão faminta se-
guindo Jesus e escutando suas palavras. Jesus tem um sentimento de compaixão 
para com estas pessoas que procuravam cura, palavras de força e encorajamento, 
queriam um pouco de luz para as trevas de suas vidas. Já era o cair da tarde e a mul-
tidão permanecia aí com Jesus. O que fazer?  Os discípulos dizem pra Jesus mandar 
embora, despedir as pessoas. A resposta de Jesus é: não é necessário, dai-lhes vós 
mesmos de comer. Com os cinco pães e dois peixes, Jesus realiza o milagre da mul-
tiplicação.

Jesus não manda embora as pessoas no momento que estão famintas, necessi-
tadas. Com a compaixão e a ação, faz com que a multidão tenha alimento. 

Quem não sente compaixão, quem permanece acomodado e indiferente di-
ficilmente terá motivação para fazer algo no sentido de ajudar os outros. Diante 
do povo que estava faminto, Jesus poderia ter feito um belo discurso, mas não, ele 
preferiu se esforçar para resolver o problema da fome de uma forma concreta. Não 
podemos esquecer que Deus destinou os bens da criação para todos. Mas cada vez 
mais percebemos que o banquete da vida se tornou privilégio de poucos.

O Evangelho relata que Jesus mandou o povo sentar-se sobre o gramado. Sen-
tar para comer juntos tem tudo a ver com pessoas livres, que fazem a experiência 
da partilha fraterna. O próprio alimento ali partilhado é sentido então como puro 
dom de Deus, deixando de ser objeto de lucro e exploração para se tornar gesto de 
partilha e fraternidade. Foi por isso que, antes de partir o pão, Jesus fez uma oração 
de bênção.

O que eram cinco pães e dois peixes para aquela multidão faminta? Nas mãos 
de Jesus o pouco se torna muito. O gesto de partilha, a generosidade e a ação divina 
transformam as nossas carências, multiplicam aquilo que parece pouco e gera vida 
e esperança. Muitos necessitam de um pouco do nosso tempo; outros necessitam de 
uma visita, de um abraço. O milagre da partilha não se fecha nas coisas materiais. 

Nossa comunidade é chamada a ser espaço de partilha e generosidade. A vi-
vência da comunhão e da fraternidade na fé deve nos ajudar a superar o egoísmo e a 
ganância. Deve nos fazer acreditar na força divina que multiplica nossos gestos de 
amor, de paz, de solidariedade. 
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Dentro do mês vocacional, o primeiro domingo de agosto é dedicado à vo-
cação sacerdotal, é o dia do padre. Sua missão é construir comunidades, entender 
a alma humana, evangelizar, unir e alimentar a comunidade pela Palavra e pela 
Eucaristia. 

Que Deus abençoe a todos e especialmente os padres da nossa Diocese. 
                                                                                        Pe. Cleocir Bonetti

                                                               Coordenador da Cúria Diocesana
Profissão da fé
(Fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese...)

Oração dos fiéis
D. Diante da imensa obra do anúncio da Boa Nova, Jesus mandou pedir ao Pai os 

trabalhadores para a messe e na oração que nos deixou, incluiu o pedido pelo pão 
de cada dia. No início do mês vocacional e do ano do cinquentenário de nossa 
Diocese, façamos nossas preces, especialmente pelas vocações sacerdotais.

A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece.
L 1. Para que a Igreja seja cada vez mais misericordiosa e samaritana, indo ao en-

contro dos mais necessitados, nós vos pedimos, Senhor. 
2. Para que nossa Diocese, na celebração do aniversário de sua instalação a caminho 

dos seus 50 anos, revigore sua ação evangelizadora e tenha novo florescer de vo-
cações para o ministério ordenado, nós vos pedimos. 

3. Para que os ministros ordenados, bispos, padres e diáconos, tenham sempre o 
apoio, a oração e a participação de todos em seu serviço ministerial, nós vos pe-
dimos. 

4. Pela perseverança de nossos seminaristas e para que seus formadores se sintam 
amparados pela vossa graça, pela oração e estímulo de todos, nós vos pedimos.

5. Para que as pastorais sociais e todas as iniciativas públicas de promoção humana 
tenham os recursos necessários para a superação da miséria e da fome, nós vos 
pedimos.

6. ... 
D. No início do mês vocacional, rezemos como sempre no primeiro domingo de 

cada mês em nossa Diocese,
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.: Com poucos pães e peixes, Jesus alimentou a multidão. Com a partilha ge-

nerosa e permanente de todos, ninguém passaria fome. Que nossa vida seja cons-
tante doação.

A. (Nº 218) Ref. Esta mesa nos ensina todo bem que a ....
D. Dignai-vos, ó Deus, acolher nossos dons e, aceitando-os, fazei de nós uma ofe-

renda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 

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

nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos ben-
dizemos.

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

vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na diversi-
dade dos que formamos esta comunidade.

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

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

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

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

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

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

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

cialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias 

no Sacrário...)
D. Deus Pai nos diz que devemos escutar o que seu Filho nos diz. Eis o cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo....
Anim.: A comunhão na mesa do altar de que podemos participar exige de nós esfor-

ço para que todos tenham o pão de cada dia.
A. (Nº 302) 1. Tanta gente vai andando na procura .....
D. OREMOS. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes 

com o pão do céu e, como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da 
salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

ra por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e 
do mundo / Ministros ordenados / ano do cinquentenário da Diocese....)

 
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: As comunidades eclesiais precisam de ministros ordenados. As multidões 

famintas precisam de gestos concretos de partilha fraterna. Realizando-os, o mun-
do será diferente.

A. (Nº 299) Ref. Na festa da partilha, Jesus, és nosso pão,/ presença que anuncia 
a mesa dos irmãos!/ Se houver acesso igual aos bens do nosso chão,/ justiça e 
paz, na terra, então, se abraçarão!

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus derrame sua bênção sobre nós, nossas famílias, a Diocese e suas lideranças.
A. Amém. 
D. Que sua graça revigore as comunidades para delas desabrochar as vocações para 

a animação pastoral e missionária da Igreja. 
A. Amém. 
D. Que Deus mantenha em todos nós a compaixão ativa por todos os necessitados 

para gestos generosos de solidariedade fraterna.
A. Amém. 
D. Abençoe-nos Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Sede testemunhas da compaixão do Senhor! Ide em paz e o Senhor vos acompa-

nhe. 
A. Graças a Deus. 
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Oração do 2º Congresso Vocacional do Brasil
Senhor da Vinha e Pastor do Rebanho, somos vossa Igreja, Povo de Deus 

a serviço da Vida. Criai em nós a consciência missionária, ajudai-nos a sermos 
corresponsáveis na Evangelização, escutando o vosso mandato: Ide também vós 
para a minha vinha! 

Dai-nos, Senhor, servidores do vosso Reino: bispos, presbíteros, diáconos, 
irmãs e irmãos de Vida Consagrada e cristãos leigos e leigas. Que todos respon-
dam com alegria e disponibilidade à vossa convocação: Ide também vós para a 
minha vinha! 

Transformai o coração da tua Igreja. Que ela seja acolhedora de todas as 
vocações, saiba discernir com sabedoria a diversidade de dons e carismas susci-
tados pelo vosso Espírito e esteja atenta às necessidades do vosso Povo, especial-
mente dos pobres e excluídos, respondendo ao vosso apelo: Ide também vós para 
a minha vinha! 

Senhor, fazei que, sob o olhar carinhoso de Maria, Mãe e modelo de todos 
os vocacionados, possamos trabalhar juntos na vossa vinha. Amém!

Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, confraternização dos padres pelo seu dia; 18h30, reunião do Cons. 

Ec., no Centro Dioc. de Past. e Adm.; às 20h, reunião da Equipe de Past. Voc., em 
Marcelino Ramos.

- Terça-feira, dia do Padre, motivado por S. João Maria Vianey, Cura D’Ars, cele-
brado neste dia.

- Quarta-feira, 19h30, reunião da Área Past, de S. Valentim, em Barão de Cotegipe.
- Quinta-feira – Dia de oração pelos cristãos perseguidos. 
- Sexta-feira, às 09h, reunião das coord. paroquiais da Animação Bíblico-Catequé-

tica, no Centro Dioc.
- Sáb. e dom. – sede paroquial São Roque, Itatiba do Sul, festa do padroeiro.
- Dom., Dia dos Pais, até dia 15, Vocação à vida matrimonial, Semana Nacional da 

Família – “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor” (Josué, 24,15).

Leituras da Semana:
Dia 03, 2ªf: Jr 28,1-17; Sl 118(119); Mt 14,22-36; Dia 04, 3ªf, S. João Maria Vian-

ney: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 15,1-2.10-14; Dia 05, 4ªf, Dedicação 
da Basílica de Sta. Maria Maior: Jr 31,1-7; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13(R/.cf.10d); 
Mt 15,21-28; Dia 06, 5ªf, Transfiguração do Senhor: Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 
1,16-19; Sl 96(97); Mt 17,1-9; Dia 07, 6ªf, S. Sixto II e Comps. Mts. e S. Caetano: 
Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Cânt.: Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41(R/.39c); Mt 16,24-28; Dia 
08, sáb., S. Domingos: Hab 1,12-2,4; Sl 9A(9); Mt 17,14-20; dia 09, dom., 19º 
do TC-A, 1Rs 19,9a.11-13a; Sl 84(85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33; (Jesus e Pedro 
caminham sobre a água).
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Celebração da Palavra de Deus
19º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 09.8.2020

 - Nas tempestades da vida (pandemia), “acordar e renovar nossa fé pascal
 - Mês Vocacional – “Amados e chamados por Deus” – “És precioso aos meus olhos ... eu te amo” (cf Is 43,4)
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2011, nº 14) Ref.: /:Bendita és tu, Maria, / Mãe 

da Família e Mãe da Igreja! / Que o teu amor nos guarde,/ 
nos fortaleça e nos proteja!/:

1. Que nas famílias haja paz e união/ e todo o dia seja a hora 
do perdão!/ Que pais e filhos se acolham com amor/ e não 
se esqueçam de servirem ao Senhor!

2. Que os teus filhos vivam sua vocação/ no testemunho de 
entrega aos irmãos!/ Que a Igreja busque em ti a esperança/ de um mundo novo, de 
ternura e segurança.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor que sempre encaminha nossos corações para o amor de Deus Pai e para 

a comunhão fraterna, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: No dia dos pais, no início da Semana Nacional da Família, no contexto do mês 

vocacional, lembramos os que são chamados à vocação do Matrimônio. Louvamos a 
Deus pelas famílias, pedindo-lhe que as mantenhas firmes na fé e fortes na esperança 
nas dificuldades que enfrentam, especialmente as consequências da pandemia da 
covid-19.  Bendizemos também a Deus porque sempre nos ampara e nos sustenta. 

D. (---mês vocacional – “Amados e chamados por Deus” – “És precioso aos meus olhos ... 
eu te amo” [cf Is 43,4] / terça-feira, reunião dos padres e diáconos, no Seminário).

Pedido de perdão
D. Nosso Papa lembra que o matrimônio é uma grande vocação a ser vivida com a 

graça divina, amor generoso, fiel e paciente. A alegria do amor vivido nas famílias 
é também o júbilo da Igreja. Pelas nossas faltas em nossos lares e por tudo o que 
vai contra a família, peçamos perdão a Deus que nos acompanha com sua presença 
misteriosa.  

L. Senhor, que sempre nos assistis e vos revelais sobretudo no silêncio e na 
contemplação, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que vindes ao nosso encontro nos momentos de dúvida e insegurança, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que manifestais vossa força em nossa fraqueza humana, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! 
A. Glória, glória, aleluia!....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-

nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que 
prometestes. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 19º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 308-310)
Anim.: Com a percepção da fé, reconhecemos a presença de Deus em todas as 

circunstâncias da vida e renovamos nossa confiança n’Ele.  

1ª Leitura: 1Rs 19,9a.11-13a
L. Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, ao chegar a Horeb, o monte de Deus, o profeta Elias entrou 

numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida 
nestes termos: “Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o 
Senhor vai passar”. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, 
que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava 
no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no 
terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no 
fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo 
isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 84 (85)
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei!
A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei!
S. 1. - Quero ouvir o que o Senhor irá falar:* é a paz que ele vai anunciar. - Está perto 

a salvação dos que o temem,* e a glória habitará em nossa terra.
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2. - A verdade e o amor se encontrarão,* a justiça e a paz se abraçarão; - da terra 
brotará a fidelidade,* e a justiça olhará dos altos céus.

3. O Senhor nos dará tudo o que é bom,* e a nossa terra nos dará suas colheitas; - a 
justiça andará na sua frente* e a salvação há de seguir os passos seus.   

2ª Leitura: Rm 9,1-5

Evangelho: Mt 14,22-33
A. (Nº 162) /:Aleluia, aleluia! / Aleluia! Aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluias ao 

Senhor!:/
1. Quando meu barco vacila / nas ondas bravas do mar,/ tua Palavra me anima: 

“Coragem, sou Eu!”
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade ______________________
  Na certeza de sermos “Amados e chamados por Deus”, no mês vocacional, 

lembramos, neste final de semana, a vocação matrimonial. Rezamos, de modo 
especial, pelos nossos pais, vivos ou falecidos e recordamos, com todo carinho, de 
nossas famílias.

O Evangelho deste final de semana relata que os discípulos de Jesus estão num 
barco e enfrentam uma tempestade. Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as 
águas. Os discípulos se assustam achando que fosse um fantasma. Neste momento 
Jesus diz:“ Não tenhais medo”.  É esta expressão, que Jesus diz a cada um de nós, 
quando estamos com o barco de nossa vida sendo agitado pelos ventos contrários. 

Pode-se fazer uma comparação da barca de Pedro com a Igreja de Cristo. Como 
nas águas do mar da Galileia, onde navegava a barca de Pedro, a Igreja vai navegando 
ao longo da história, agitada por ondas fortes e por vendavais, mas segue seu rumo.

Na realidade em que vivemos hoje, sentimos forte os ventos que causam medo a 
todos nós. A pandemia, o clima de insegurança, as ondas da violência e da corrupção, 
as dificuldades de toda ordem nos deixam inseguros. A celebração litúrgica de cada 
domingo é justamente o momento de sentirmos mais de perto que Jesus está conosco. 

Neste segundo domingo do mês vocacional, dirigimos uma saudação especial a 
todos os pais desta comunidade. Parabéns pelo seu dia! A vida e a missão de vocês são 
muito importantes na vida da família e da comunidade. Deus os acompanhe todos os dias 
e os ilumine nas decisões de cada dia, nas dificuldades que enfrentam. Que as famílias de 
vocês sejam as primeiras a lhes reconhecerem todo o bem que vocês realizam.

Lembrando dos nossos pais lembramos de nossas famílias! Neste domingo 
iniciamos a Semana Nacional da Família. Deus quis ser família! Para o Papa Bento 
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XVI, a família é uma comunidade íntima de amor, querida por Deus; um dos bens 
mais preciosos da humanidade; fundamento da própria sociedade; primeira escola das 
virtudes sociais. Portanto, olhe com gratidão e amor para sua família. Os momentos 
mais significativos, alegres ou tristes, que marcam nossa vida, passam pela família. 

A família deve ser espaço de vida, o primeiro meio de socialização do ser 
humano, é uma escola de humanidade. É nela que aprendemos a respeitar os outros, 
a perdoar, a partilhar. Nela aprendemos a amar a Deus e aos irmãos e vivermos em 
comunidade. É nela que fazemos a primeira experiência de Deus. A família cristã é a 
primeira comunidade chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana. E os pais, 
mediante o seu testemunho, são os primeiros anunciadores do Evangelho aos filhos. 

Parabéns aos pais e que as bênçãos do Bom Deus se estendam a todas as famílias.
Pe. Cleocir Bonetti 

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

Oração dos fiéis
D. Com a experiência da oração mais intensa e da celebração do domingo em família 

no tempo da pandemia, apresentemos nossos pedidos a Deus Pai pelas necessidades 
de nossos lares e de nossas comunidades. 

A. (Nº 195) Ó Senhor, que fazeis maravilhas, dai o dom do amor às famílias. 
L.1. Para que a Igreja ajude a todos a descobrir vossa presença em todas as circunstâncias 

e a confiar na vossa graça nas provações da vida, como as consequências da 
pandemia, nós vos pedimos:

2. Para que nossas famílias, à luz da vossa Palavra, vos sirvam sempre com fidelidade 
absoluta, nós vos pedimos: 

3. Para que os pais sigam o exemplo de São José, assumindo a defesa e a promoção de 
nossas famílias, com coragem, ternura e generosidade, nós vos pedimos:

4. Para que os estudantes tenham as condições necessárias de estudo, cresçam no 
conhecimento da ciência e também da vossa verdade, a partir da família, nós vos 
pedimos. 

5. ... outras...
D. Neste dia dos pais, iniciando a Semana Nacional da Família, com nosso Papa 

Francisco, rezemos: Jesus, Maria e José, a vós, Sagrada Família de Nazaré, dirigimos 
o olhar com admiração e confiança;

A. em vós contemplamos a beleza da comunhão no amor verdadeiro; a vós confiamos 
todas as nossas famílias; para que se renovem nas maravilhas da graça.

D. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do santo Evangelho:
A. ensina-nos a imitar as tuas virtudes com uma sábia disciplina espiritual.
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D. Sagrada Família de Nazaré, guardiã fiel do mistério da salvação:
A. faze renascer em nós a estima pelo silêncio, torna as nossas famílias cenáculo 

de oração e transforma-as em pequenas Igrejas domésticas, renova o desejo de 
santidade, sustenta o nobre cansaço do trabalho, da educação, da escuta, da 
recíproca compreensão e do perdão.

D. Sagrada Família de Nazaré,
A. desperta na nossa sociedade a consciência do caráter sagrado e inviolável da 

família, bem inestimável e insubstituível.
D. Cada família seja morada acolhedora de bondade e de paz
A. para as crianças e para os idosos, para quem está doente e sozinho, para quem 

é pobre e necessitado. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus a vida e o trabalho de nossos pais.
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes a esta vossa comunidade 

e que ela agora vos oferece. Fazei que esta celebração transforme nossa vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-Vos 

porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o caminho 
da salvação.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
D. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que 

nos enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos bendizemos 

pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos santos e santas, 
cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com 

o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre 
frutuosa, com a força de vossa graça.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
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D. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos nossos 
falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória eterna.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de 

vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias 

no Sacrário...)
D. Disse Jesus: eu sou o Pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno/a....
Anim.: A família fortalece sua convivência ao redor da mesa de seu lar. A comunidade 

se revigora com o Pão da Vida na mesa do altar.
A. (Canto Lit. 2015/18) 1. Que renovemos a nossa família/ pelos valores do amor e 

da fé./ Tendo o modelo daquela família/ que foi Jesus, com Maria e José.
Ref. /:Seja a família, de verdade,/ comunidade onde vive o Senhor/ No testemunho 

de sua palavra:/ “Permanecei no meu amor!”:/
2. Nossas famílias, em renovação,/ evangelizem, mostrando Jesus./ Na relação 

‘pais e filhos e irmãos’,/ da esperança e da vida Ele é luz.
3. Assim também se renove a paróquia,/ comunidade de Cristo que é./ Que seja, 

como as nossas famílias,/ educadora do amor e da fé!
4. Que nos renove o amor de Maria/ que, há muitos anos, fez a aparição,/ e que 

pediu, por um mundo de paz,/ que se fizesse bem mais oração.
5. Nós te louvamos, senhora de Fátima:/ Salve rainha do santo rosário!/ Renova, 

ó Mãe, essas nossas famílias,/ em nossa marcha ao cinquentenário!
D. OREMOS. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a 

salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 
(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 / os pais / a família / ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “Nas famílias todas as vocações nascem e se encontram”.  Peçamos a graça de 

Deus para as famílias e renovemos nosso compromisso com elas.
A. (Nº 345) Ref. Que a família comece e termine sabendo onde vai./ E que o 

homem carregue nos ombros a graça de um pai./ Que a mulher seja um céu de 
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ternura, aconchego e calor./ E que os filhos conheçam a força que brota do amor./ 
Abençoa, Senhor, as famílias, amém!/ Abençoa, Senhor, a minha também!/ 
Abençoa, Senhor, as famílias, amém!/ Abençoa, Senhor, a minha também!

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

a fim de que, sustentados por Ele em nossas ações, produzamos muitos frutos de 
justiça e de paz. E que nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. O Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
(a confirmar) - Segunda-feira, 19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, 

no Centro Diocesano.
- Terça-feira, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário. 
- Sábado e domingo, festa de São Roque, dos padroeiros das comunidades e das 

capelinhas na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.
- Domingo, Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada.

Leituras da Semana:
dia 10, 2ªf, S. Lourenço: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-26; dia 11, 3ªf, Sta. Clara: 

Ez 2,8-3,4; Sl 118(119); Mt 18,1-5.10.12-14; dia 12, 4ªf: Ez 9,1-7; 10,18-22; Sl 
112(113); Mt 18,15-20; dia 13, 5ªf, Ss. Ponciano e Hipólito: Ez 12,1-12; Sl 77(78); 
Mt 18,21-19,1; dia 14, 6ªf, S. Maximiliano Maria Kolbe: Ez 16,1-15.60.63 ou Ez 
16,59-63; Cânt. Is 12,2-4.5-6 (R/.1c); Mt 19,3-12; dia 15, sáb.: Ez 18,1-10.13b.30-
32; Sl 50(51); Mt 19,13-15; dia 16, dom. 20º do TC-A ASSUNÇÃO DE NOSSA 
SENHORA:  Ap 11,-19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44(45); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 
(Cântico de Maria);

Do subsídio “Hora da Família” da Semana Nacional da Família 2020 – Na 
alegria do Evangelho queremos viver plenamente a vontade do Senhor em nossas 
vidas, em nossas famílias, em nossas casas. Estamos vivendo com intensidade as 
nossas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, fortalecendo a casa da nossa fé 
com os alicerces da Palavra, Pão, Caridade e Missão. Não pode ser diferente na 
Pastoral Familiar que cuida da primeira Igreja: a família. Neste ano, o subsídio 
Hora da Família convoca todos os grupos de reflexão a vivenciarem a dimensão do 
serviço. (Dom Ricardo Hoepers, Bispo de Rio Grande, RS, Presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB).
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Celebração da Palavra de Deus
20º DTC-A – Assunção de Nossa Senhora – 16/8/2020

 - Maria, glorificada por sua fé e fidelidade, modelo para os discípulos de seu Filho
 - Mês Vocacional – “Amados e chamados por Deus” – “És precioso aos meus olhos ... eu te amo”  (cf Is 43.4)
  Cor litúrgica: BRANCA Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Cantos dedicados a Maria/1) 1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave, 

Maria!/ És a alegria do Povo de Deus! Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade! Ave, Maria!/ És ditosa por Deus 

escolhida! Ave, Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria!/ És o refúgio do 

Povo de Deus! Ave, Maria!
4. O que fizeste agradou ao Senhor! Ave, Maria!/ Bendita sejas por 

Deus poderoso! Ave Maria!
5. Povos da terra, louvai a Maria! Ave, Maria!/ Eternamente aclamai o Seu nome! 

Ave, Maria!
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça, o perdão e o amor de Deus, que olhou para a humildade de sua serva Maria 

e a escolheu para ser a Mãe de seu Filho Unigênito, pela ação do Espírito Santo, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Com Maria, Mãe de Cristo, da Igreja e de todos nós, assunta ao céu, glorificamos 

a Deus por tudo o que sempre nos concede, especialmente pelos homens e mulheres 
que lhe dão seu sim generoso na vida consagrada, os religiosos e religiosas, hoje 
lembrados de modo especial no mês vocacional. Que ela nos ampare e nos ajude a 
chegarmos também à glória da ressurreição eterna.  

D. (... mês vocacional, vocação à vida consagrada – “Amados e chamados por Deus” 
– “És precioso aos meus olhos ... eu te amo”  [cf Is 43.4] / ...)

Pedido de perdão
D. Com alegria, festejamos a glória de nossa Mãe Maria Santíssima e lhe pedimos 

sua intercessão junto a Deus para alcançarmos o perdão de nossas faltas a fim de 
podermos viver dignamente esta celebração litúrgica.

L. Senhor, que nos destes Maria por Mãe e modelo de vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que unis a Vós como membros da mesma família quem ouve e observa a 

Palavra do Pai, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos concedeis a proteção da Mãe da Misericórdia, tende piedade de 

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

Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e ...
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes à glória do céu em 

corpo e alma a imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver 
atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 20º DTC, Assunção de Nossa Senhora, Paulinas-Paulus, p. 

1037-1040)
Anim.: Como Maria, a humilde serva do Senhor, devemos reconhecer as maravilhas 

de Deus e testemunhar a Boa nova da Salvação que ele oferece para todos. 

1ª Leitura: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
Abriu-se o Templo de Deus que está no céu e apareceu no Templo a arca da Aliança. 

Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua 
debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Então apareceu 
outro sinal no céu: um grande Dragão, cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez 
chifres e, sobre as cabeças, sete coroas. Com a cauda, varria a terça parte das 
estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O Dragão parou diante da Mulher que 
estava para dar à luz, pronto para devorar o seu Filho, logo que nascesse. E ela 
deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de 
ferro. Mas o Filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu 
para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz 
forte no céu, proclamando: “Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do 
nosso Deus, e o poder do seu Cristo”. - Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 44 (45)
S. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.  
A. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.  
1. = As filhas de reis vêm ao vosso encontro, + e à vossa direita se encontra a Rainha 

* com veste esplendente de ouro de Ofir.
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2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: * “Esquecei vosso povo e a casa paterna! - 
Que o Rei se encante com vossa beleza! * Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!

3. - Entre cantos de festa e com grande alegria, * ingressam, então, no palácio real”.

2ª Leitura: 1Cor 15,20-27a

Evangelho: Lc 1,39-56
A. Aleluia ...
L. Maria é elevada aos céus, alegrem-se os coros dos anjos.
A. Aleluia ...

Mensagem da Palavra de Deus e profissão da fé
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Hoje celebramos a Festa da Assunção de Nossa Senhora. Maria, glorificada na 

Assunção, é a criatura que atingiu a plenitude da salvação. A Assunção de Maria nos 
ajuda a compreender melhor o nosso destino e de toda a humanidade.

A liturgia de hoje nos apresenta Maria como modelo de fé. Ela é a Mulher e Mãe 
cheia de graça. Ela rezou e nos ensinou a rezar. Ela aprendeu a ler os acontecimentos e a 
perceber neles a ação de Deus. Percebeu-se também como parte importante nessa grande 
missão. Por isso, ela é modelo do cristão que vai crescendo na sua resposta a Deus.

Maria recebe por antecipação o que Deus reservou para todos aqueles que forem 
fiéis ao seguimento deste novo caminho de vida. Assim como ela foi a primeira a 
disponibilizar todo o seu ser na acolhida do Filho de Deus, ela também, pela graça de 
Deus se torna a primeira a experimentar a recompensa que Ele reserva a cada um de nós. 

O Evangelho nos apresenta Maria como exemplo de vida cristã. Depois de Mãe, 
Maria tornou-se discípula. Com Maria aprendemos o caminho para seguir Jesus. Com 
Maria aprendemos também a humildade e o serviço. A mãe de Jesus é a imagem da 
Igreja. Ela é a mãe de Jesus e também discípula. Maria foi a primeira missionária, 
carregando o próprio Jesus em seu ventre, ela foi em missão ao encontro de Isabel para 
ajudá-la, oferecer-lhe seu apoio, sua atenção, seu serviço. 

Maria vai às pressas encontrar sua prima Isabel, vai correndo contar a novidade 
de que seria a Mãe do Salvador. É a bem aventurada, feliz porque acreditou. Ao ser tão 
bem acolhida Maria glorifica ao Senhor porque o Todo Poderoso realizou maravilhas. 
Manifestemos nossa alegria pelo Sim de Maria, por termos Mãe, uma Mãe que sempre 
está próxima de seus filhos e filhas.

No dia da Assunção de Maria aos céus, lembramos, dentro do mês vocacional, o 
dia dos religiosos e religiosas que encontram na Mãe de Jesus o ideal da consagração da 
vida a serviço dos irmãos e irmãs. Apresentam ao mundo um modo simples e alegre de 
viver. Marcam presença nos lugares de maiores necessidades. São homens e mulheres 
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que consagram a existência a serviço da caridade e da evangelização. Por isso, todos 
nós somos convidados a rezar pela Vocação à Vida Religiosa e reconhecemos que ela 
é um dom precioso aos olhos de Deus.

Toda a nossa ação pastoral precisa refletir o exemplo de serviço e humildade de 
Maria na sua fidelidade e no seu “sim” a Deus. A festa da Assunção deve nos ajudar a 
perceber e reconhecer que nenhuma outra criatura humana foi mais amada e invocada, 
na alegria ou na dor do que ela. Nenhum homem ou mulher tem na face da terra mais 
títulos do que ela. Ela tem o rosto de cada povo.

Que Deus abençoe todos os religiosos e religiosas que trabalham em nossa 
Diocese. 

                                                                              Pe. Cleocir Bonetti
                                                                      Coordenador da Cúria Diocesana

Oração dos fiéis
D. Cotando com a intercessão de Maria assunta ao céu, elevemos nossos pedidos ao 

Pai de misericórdia, que nos deu seu Filho para nossa salvação e nos enriquece com 
os dons do seu Espírito. 

A. (Nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor! 
L. 1. Para que a Igreja, a exemplo de Maria, testemunhe vosso amor misericordioso a 

todos, nós vos pedimos, Senhor:
2. Para que vossa e nossa Mãe Maria ajude a todas as comunidades cristãs a serem 

fonte de vocações de que a Igreja necessita, nós vos pedimos:
3. Para que os religiosos e religiosas, sustentados por vossa graça, vivam com 

perseverança e fidelidade os compromissos assumidos, nós vos pedimos: 
4. Para que muitos jovens respondam ao vosso chamado assumindo com a alegria a 

Vida Religiosa, nós vos pedimos:
5. Para que este ano rumo ao cinquentenário de nossa Diocese nos ajude a sermos 

“Igreja de comunhão e participação, em saída, rumo à plenitude”, nós vos pedimos:
6. Para que os mais atingidos pelas consequências da pandemia da covid-19 contem com 

vossa graça e iniciativas públicas e comunitárias de solidariedade, nós vos pedimos.
7. ... 
D. Concedei-nos, ó Deus, percorrer o caminho e imitar as virtudes de Maria, a fim de 

alcançarmos, como ela, a plenitude de vida que a todos reservais. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com a gratidão de Maria a Deus e sua disponibilidade em servi-lo, 

apresentemos-lhe nossos dons, especialmente a consagração e a vida dos religiosos 
e religiosas.  

A. (Nº 219) 1. Bendito sejas Deus por esta paz.....
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D. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e, pela intercessão da Virgem Maria, 
elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos 

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

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 

misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade e a 
fidelidade de vossa serva, a Virgem Maria, a elevastes à glória do céu e a tornastes 
consolo e esperança para vosso povo ainda peregrino para vossa casa.

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

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

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
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. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
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. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

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

ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro coloca as  hóstias sobre o altar).
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D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa caminhada 
para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Alimentados pelo Pão do Vida, poderemos viver fielmente nossa missão na 

caminhada para a glória eterna, com Maria, assunta ao céu. 
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: 

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. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação, 
concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, chegar à 
glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(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  / religiosos e religiosas / desempregados / agricultores ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Com Maria e Isabel, poderemos reconhecer a ação de Deus nos pobres e 

humildes e trabalhar para que a Boa Nova da Salvação chegue a todas as pessoas.
A. (Nº 520) Ref. Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus,/ que um dia teu 

povo desperta e, na certa, vai ver a luz;/ que um dia teu povo se anima e caminha 
com teu Jesus.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
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D. Deus, que nos salvou pelo Filho de Maria, nos enriqueça com sua bênção, nos faça 
sentir sempre e por toda a parte sua proteção e vos dê, um dia, a ressurreição eterna.  
E que nos abençoe Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. A exemplo de Maria, glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Oração a Maria pelas vocações:
Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos apóstolos, multiplicai as vocações sacerdotais 

e religiosas. Que elas sejam focos de luz e calor para o mundo. São elas, na Igreja e no 
mundo, sinais da presença de Deus e de seu amor gratuito. Na oração, na penitência e 
no sacrifício, nas atividades apostólicas, são o sal da terra, consolando os que sofrem, 
orientando e infundindo coragem, testemunhando a todos o Reino de Deus.

Maria, alcançai-lhes a graça da fidelidade dinâmica ao chamado de Deus, de 
uma contínua renovação, para que se opere em todos o crescimento de Cristo. 

Mãe dos sacerdotes, Rainha dos religiosos, concedei-nos partilhar vossa 
alegria e a vossa glória, no céu. Amém.

Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, reunião das representantes paroquiais da Animação Bíblico-

catequética, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, às 19h, em Itatiba do Sul, reunião da Área de Aratiba e em Entre Rios 

do Sul, da Área de Jacutinga; 19h30, reunião da Área de Severiano de Almeida, em 
Severiano de Almeida.

- De sexta-feira a domingo, Escola Catequética do Regional Sul 3 da CNBB, em Porto 
Alegre e reunião das coordenações diocesanas do Setor de Animação Bíblico-catequética.

- Sábado, 13h30 às 18h, na sala de reuniões da sede paroquial de Barão de Cotegipe, 
preparação ao casamento.

- Domingo, Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo – Das 08h30 às 16h, 
celebração dos 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese no Centro de Eventos 
do Seminário e no Santuário de Fátima.

Leituras da Semana:
dia 17, 2ªf: Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 32,18-19.20.21; Mt 19,16-22; dia 18, 3ªf: Ez 28,1-

10; Cânt.: Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab; dia 19, 4ªf, S. João Eudes: Ez 34,1-
11; Sl 22(23); Mt 20,1-16a; dia 20, 5ªf, S. Bernardo: Ez 36,23-28; Sl 50(51); Mt 
22,1-14; dia 21, 6ªf, S. Pio X: Ez 37,1-14; Sl 106(107); Mt 22,34-40; dia 22, sáb., 
Nossa Senhora Rainha:  Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 1,26-38; dia 23, dom., 21º do 
TC-A: Is 22,19-23; Sl 137(138); Rm 11,33-36; Mt 16,13-20; (Confissão de Pedro). 
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Celebração da Palavra de Deus
21º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 23/8/2020

  - Pela fé, reconhecer e testemunhar Cristo Filho de Deus, na sua Igreja, diante do mundo

 - Mês Vocacional – “Amados e chamados por Deus” – “És precioso aos meus olhos ... eu te amo” (cf Is 43,4)
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

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

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

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

2. Fermento na massa, na história, no mundo,/ sinais de espe-
rança num campo fecundo.

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

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o amor infinito do 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Pela sabedoria de Deus, podemos chegar ao conhecimento do seu mistério e 

de Cristo e sua missão bem como ao compromisso pessoal com Ele, testemunha-
do em nosso jeito de ser e de viver. Pela mesma sabedoria, quem exerce função 
pública saberá vivê-la com justiça e compromisso com o bem comum.  Por ela, 
os leigos e leigas, lembrados hoje no mês vocacional, podem assumir ministérios 
e serviços na comunidade cristã e sua presença profética nos ambientes sociais.

D. (... Mês vocacional – “Amados e chamados por Deus” – “És precioso aos meus 
olhos ... eu te amo” [cf Is 43,4]” / vocação dos leigos e leigas / Neste domingo, no 
Seminário, celebração dos 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese/ sex-
ta-feira, encontro vocacional no Seminário /  sábado, retiro dos diáconos na sede 
paroquial S. Pedro, Erexim ...)

Pedido de perdão
D. O vigor do anúncio do Evangelho pela Igreja depende do testemunho de cada ba-

tizado.  Peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas que enfraquecem nosso amor 
a Ele e o serviço aos irmãos e irmãs. 

http://www.diocesedeerexim.org.br


- 27 -

L. Senhor, Filho do Deus vivo, que vindes congregar-nos no amor fraterno, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa.
L. Cristo, que construís a Igreja sobre a rocha da fé de Pedro, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa
L. Senhor, que garantis a obra do vosso amor contra o poder do maligno, tende pie-

dade de nós. 
A. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa.
D. Deus Criador e Senhor da história...
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 Uni-

gênito,/ 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 unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, 

dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, 
na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encon-
tram as verdadeiras alegrias. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 21º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 314-316)
Anim.: Na clareza e convicção da fé, que o próprio Deus nos concede, podemos 

testemunhar que Ele é o princípio de tudo e que Cristo é seu Filho, o Messias 
prometido.  

1ª Leitura: Is 22, 19-23

Salmo: 137 (138)
S. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! Completai em mim a obra começada!
A. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! Completai em mim a obra come-

çada!
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S.1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,* porque ouvistes as palavras dos meus 
lábios! - Perante os vossos anjos vou cantar-vos * e ante o vosso templo vou pros-
trar-me.

2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,* porque fizestes muito mais que prome-
testes; - naquele dia em que gritei, vós me escutastes * e aumentastes o vigor da 
minha alma.

3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres,* e de longe reconhece os orgulhosos. 
= Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! + Eu vos peço: não deixeis inacabada 
* esta obra que fizeram vossas mãos!

2ª Leitura: Rm 11,33-36

Evangelho: Mt 16,13-20
A. Aleluia...
V. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; e os poderes do reino das 

trevas jamais poderão contra ela!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de ______________________ 
Já estamos no quarto domingo do mês de agosto, dia em que destacamos a 

vocação e missão dos cristãos leigos e leigas na Igreja e no mundo. 
No Evangelho deste domingo, Jesus interroga os discípulos sobre sua fé, que 

precisa ser diferente das opiniões do mundo. Por isso, Pedro responde para Jesus: 
“Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. E Jesus o confirma em sua missão, dan-
do-lhe o nome de Pedro. O convite é para que nós também vivamos nossa missão 
com responsabilidade neste mundo, onde há também muita frieza e indiferença em 
relação à fé em Deus.

Embora Jesus tenha usado a figura da pedra para simbolizar a estabilidade dos 
fundamentos da Igreja, foi sobre uma pessoa humana, Pedro, instável como todas, que 
ele colocou como base da sua Igreja. E afirma ainda que a Igreja, até o fim dos tempos, 
estará sempre em construção, passará por crises de adaptação, procurando a maturidade.

Entre as mais comoventes lições do Evangelho de hoje, está a grande confian-
ça que Jesus deposita na criatura humana como sua parceira na história da salvação. 
Muitos cristãos que vão à Missa e recebem os sacramentos não se sentem Igreja. 
Falam da Igreja como se fosse uma entidade da qual se servem, quando precisam e 
na medida que precisam. Não se sentem participantes e responsáveis.

Na Igreja, que é comunidade viva de fé, esperança e caridade, se fundem o 
divino e o humano, o celeste e o terrestre, o agora e a eternidade. Que confiança teve 
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Jesus na criatura humana pecadora, fraca e formar com ela a Igreja, a nova família 
de Deus.

Sobre a Igreja desceram os dons do Espírito Santo. Eles são múltiplos, são 
diferentes. E se manifestam, na Igreja, de maneiras diversas. Podemos dizer que a 
Igreja é uma pluralidade de situações, de situações e de serviços que não se opõem 
à unidade. Quantas pessoas, que colocam os seus dons a serviço da comunidade e 
assumem ministérios continuando assim a missão de Jesus. 

A todos vocês, cristãos leigos e leigas, louvo e bendigo a Deus pela vida e 
missão de vocês, por tudo o que vocês são e fazem na  família, na comunidade e na 
sociedade. Peço que o Espírito do Senhor seja para vocês luz que ilumina, força de 
comunhão e ânimo no caminho. Continuem sendo “Igreja, povo de Deus a serviço 
da vida”. Que vocês possam revestir de fé todas as suas atividades no mundo e prin-
cipalmente nos serviços pastorais da Igreja.

Felizmente, é grande o número de homens e mulheres que ajudam na evan-
gelização.

Que Deus recompense tanta generosidade e amor.
                                                                        Pe. Cleocir Bonetti

                                                                      Coordenador da Cúria Diocesana

Profissão de fé
(Fórmula mais extensa, página 14 do livro de cantos da Diocese)

Oração dos fiéis
D. A Deus, fonte da sabedoria, princípio e fim de tudo, que concedeu a São Pedro 

reconhecer e testemunhar Jesus de Nazaré como o Messias prometido, apresente-
mos nossas súplicas.

A. Ouvi-nos, ó Deus clementíssimo.
L. 1. Para que nosso Papa Francisco, sucessor de São Pedro, tenha como ele a firme-

za da fé e do testemunho de Cristo, vosso Filho, nosso Redentor, nós vos pedimos, 
ó Deus:  

2. Para que os perseguidos por sua fé em Cristo, com a força de vossa graça, e o 
estímulo de suas comunidades, sejam fiéis e perseverantes, nós vos pedimos: 

3. Para cultivarmos, através dos diversos meios de formação cristã, fé sempre mais 
esclarecida e comprovada por nosso jeito de viver, nós vos pedimos:

4. Para que s cristãos e todas as pessoas de boa vontade trabalhem solidariamente na 
superação das consequências da pandemia convid-19, nós vos pedimos:

5. Para que os e as jovens em seu discernimento vocacional sejam generosos na 
resposta ao vosso chamado, nós vos pedimos:

6. ... 
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D. Neste domingo em que contemplamos a vocação e a missão dos leigos e leigas, 
rezemos agradecendo e pedindo especialmente por eles: Ó Trindade Santa, Amor 
pleno e eterno,

A. Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços 
dos leigos e leigas na busca do bem comum, na missão evangelizadora e na 
transformação social, no caminho de vosso Reino.

D. Nós vos pedimos, ó Deus, que todos os batizados, 
A. atuem como sal da terra e luz do mundo: na família, no trabalho, na política 

e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios 
de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, / nossa “casa co-
mum”. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Agradecidos pela presença e atuação dos leigos e leigas na Igreja e no mun-

do, apresentemos a Deus tudo o que realizam na promoção da justiça e do bem 
comum.  

A. (Nº 212) Ref. Eu venho trazer pra junto ....
D. Ó Deus, que pelo mistério da Morte e Ressurreição de vosso Filho, conquistastes 

para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Realmente, além de ser nosso dever, é uma grande graça cantar vossos louvores, 

ó Deus, fonte da vida, pelos bens e dons que sempre nos concedeis.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos louvamos pela vida nova que nos destes, ó Deus, em vosso Filho Jesus 

Cristo, Servo e Pastor que nos conduz pelo caminho da esperança.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos bendizemos, ó Pai Criador, porque nos dais a proteção da Virgem Maria 

e dos santos e santas que nos deixaram o testemunho de fidelidade e perseverança 
na fé.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Nós vos agradecemos pela alegria de sermos membros da Igreja, guiada pelo 

nosso Papa N. , com o Bispo N. e pelo(s) padre(s) N. em nossa Paróquia.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
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D. Recordamos com gratidão o bem realizado em nossa comunidade pelos nossos 
falecidos (....), pelos quais também vos pedimos a luz e a paz junto de todos os 
vossos eleitos.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
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, nosso 
Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da sagrada comunhão eucarística, rezemos como o Se-

nhor Jesus nos ensinou: Pai  nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
D. Cristo declarou que é a luz do mundo; quem o segue não anda nas trevas, mas 

terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira ao pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno/a....
Anim.: Com o vigor da comunhão eucarística, podemos professar nossa fé em Cris-

to, testemunhando-a na caridade. 
A. (Canto Lit. 2018/26) Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo,/ levai aos 

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

1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja,/ cristãos leigos e leigas cons-
truímos nova história!

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

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

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

na Videira”!
6 - “Na família, no trabalho, na política,/ Em todos os âmbitos de atividade huma-

na!”
7 - “Verdadeiros sujeitos eclesiais,/ Aptos a atuar na Igreja e na sociedade!”
D. OREMOS. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso 

amor, e transformai-nos de tal modo pela vossa graça, que em tudo possa-
mos agradar-vos. PNSrJC.

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

ra por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e 
do mundo / doentes  - leigos e leigas / Pastoral da Pessoa Idosa / ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Por nosso jeito de ser, mais do que por palavras, devemos responder à per-

gunta de Cristo aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? 
A. (Nº 492) Ref. /:Tu és a razão da jornada,/ tu és minha estrada, meu guia e 

meu fim./ No grito que vem do teu povo,/ te escuto de novo chamando por 
mim.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde nossos corações e nossas 

mentes no conhecimento no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus 
Cristo.

A. Amém. 
D. Abençoe-nos Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
D. Anunciai que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo; ide em paz e o Se-

nhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus.

Os fiéis leigos e leigas, discípulos e missionários de Jesus, Luz do Mun-
do (Do documento de Aparecida, 209 a 211)

Os fiéis leigos são “os cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batis-
mo, que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo: sacerdo-
te, profeta e rei. Eles realizam, segundo sua condição, a missão de todo o povo 
cristão na Igreja e no mundo”. São “homens da Igreja no coração do mundo, e 
homens do mundo no coração da Igreja”.

Sua missão própria e específica se realiza no mundo, de tal modo que, com 
seu testemunho e sua atividade, eles contribuam para a transformação das rea-
lidades e para a criação de estruturas justas segundo os critérios do Evangelho. 
“O espaço próprio de sua atividade evangelizadora é o mundo vasto e complexo 
da política, da realidade social e da economia, como também o da cultura, das 
ciências e das artes, da vida internacional, dos ‘mass media’, e outras realidades 
abertas à evangelização, como são o amor, a família, a educação das crianças e 
adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento”. ...

Os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da Igreja, 
primeiro com o testemunho de sua vida e, em segundo lugar, com ações no campo 
da evangelização, da vida litúrgica e outras formas de apostolado segundo as ne-
cessidades locais sob a orientação de seus pastores. ... Aos catequistas, delegados 
da Palavra e animadores de comunidades que cumprem uma magnífica tarefa 
dentro da Igreja, reconhecemos e animamos a continuarem o compromisso que 
adquiriram no batismo e na confirmação.
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Lembretes:
- Quinta-feira, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no Centro Dioce-

sano. 
- Sexta-feira, das 09h às 15h, Encontro Vocacional do ano, no Seminário de Fátima.
- Sábado, retiro dos diáconos, na Paróquia São Pedro, Erechim. 
30- Dia nacional do e da catequista – Encontro Diocesano de ex-alunos da Escola de 

Servidores (oficializados ou não), na sede paroquial de Barão de Cotegipe.

Leituras da semana:
dia 24, 2ªf, S. Bartolomeu: Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51; dia 25, 3ªf, S. 

Luís Rei da França e S. José de Calasanz: 2Ts 2,1-3a. 14-17; Sl 95(96); Mt 23,23-
26; dia 26, 4ªf: 2Ts 3,6-10.16-18; Sl 127(128); Mt 23,27-32; dia 27, 5ªf, Sta. 
Mônica: 1Cor 1,1-9; Sl 144(145); Mt 24,42-51; dia 28, 6ªf, Sto. Agostinho: 1Cor 
1,17-25; Sl 32(33); Mt 25,1-13; dia 29, sáb., Martírio de S. João Batista: Jr 1,17-
19; Sl 70(71); Mc 6,17-29; dia 30, dom. 22º do TC-A:  Jr 20,7-9; Sl 62(63); Rm 
12,1-2; Mt 16,21-27 (Participar da cruz).

PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NA RECITAÇÃO DO ROSÁRIO 
PELA ITÁLIA PROMOVIDO PELA CONFERÊNCIA EPISCOPAL DO PAÍS NA 

SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ [19 de março de 2020]

Caros irmãos e irmãs!
A recitação do Rosário é a oração dos humildes e santos que, nos seus mistérios, 

com Maria contemplam a vida de Jesus, o rosto misericordioso do Pai. E como todos nós 
precisamos de ser verdadeiramente consolados, para nos sentirmos abrangidos pela sua 
presença de amor!

Esta noite rezemos unidos, confiando-nos à intercessão de São José, Guarda da 
Sagrada Família, Guarda de todas as nossas famílias. Também o carpinteiro de Nazaré 
conheceu a precariedade e a amargura, a preocupação pelo amanhã; mas sabia caminhar 
na escuridão de certos momentos, deixando-se guiar sempre sem hesitações pela vontade 
de Deus. Protege, Santo Guarda, este nosso país.

Ilumina os responsáveis pelo bem comum, para que saibam — como tu — cuidar 
das pessoas confiadas à tua responsabilidade.

Dá a inteligência da ciência àqueles que procuram os meios adequados para a saúde 
e o bem-estar físico dos irmãos. Apoia aqueles que se dedicam aos necessitados: voluntá-
rios, enfermeiros, médicos, que estão na linha da frente no tratamento dos doentes, mes-
mo à custa da própria incolumidade. Abençoa, São José, a Igreja: a começar pelos seus 
ministros, faz dela um sinal e um instrumento da tua luz e da tua bondade. Acompanha, 
São José, as famílias: com o teu silêncio orante, constrói a harmonia entre pais e filhos, 
especialmente os mais pequeninos.

Preserva os idosos da solidão: que ninguém seja deixado no desespero do abandono 
e do desânimo. Conforta os mais frágeis, encoraja os que vacilam e intercede pelos pobres.

Com a Virgem Mãe, roga ao Senhor para que liberte o mundo de qualquer forma 
de pandemia.

Amém!
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Celebração da Palavra de Deus
22º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 30.8.2020

 - Quem se encanta por Cristo, segue-O assumindo as exigências do discipulado

 - Mês Vocacional: “Amados e chamados por Deus” – “És precioso aos meus olhos ... eu te amo” (cf Is 43,4)
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 482) 1. Me chamaste para caminhar na vida contigo.....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus 

Cristo, que nos convida a segui-lo no caminho da cruz e da res-
surreição, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: A permanente iniciação à vida cristã deve encantar-nos e fazer-nos sentir 

seduzidos  por Deus e seu projeto, assumindo as condições do seguimento a Cristo 
até o fim. Os e as catequistas das comunidades, cujo dia celebramos hoje no Brasil, 
nos ajudam a entendermos e a vivermos nossa missão.  

D. (... conclusão do mês vocacional - “Amados e chamados por Deus” – “És precio-
so aos meus olhos ... eu te amo” [cf Is 43,4] / neste domingo, Dia Nacional do e da 
Catequista e encontro diocesano de ex-alunos da Escola de Servidores [oficializa-
dos ou não], na sede paroquial de Barão de Cotegipe. / semana da Pátria /  sábado, 
encontro com os coroinhas / ...).

Pedido de perdão
D. Cristo garante vida em abundância a seus seguidores, mas também deixa alerta 

para as exigências do seu seguimento: a renúncia, a cruz e a doação generosa.  Pe-
çamos perdão se nem sempre as vivemos com alegria e esforço possível.

L. Senhor, que nos pedis a renúncia e o seguimento generoso, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que destes vossa vida pela salvação de todos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos ensinais a doar a vida para realizá-la plenamente, tende piedade 

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja .....
D. OREMOS. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos cora-

ções o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimen-
tar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 317-319)
Anim.: O compromisso com Deus exige muitas renúncias e pode acarretar rejeição, 

como aconteceu com os profetas e com Cristo, mas Ele próprio sustenta quem 
acolhe seu chamado para seu projeto de amor.  

1ª Leitura: Jr 20,7-9

Salmo: Sl 62 (63)
S. A minh’alma tem sede de vós / como a terra sedente, ó meu Deus!
A. A minh’alma tem sede de vós / como a terra sedenta, ó meu Deus!
S. 1. - Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! * Desde a aurora ansioso vos busco! = A mi-

nh’alma tem sede de vós, + minha carne também vos deseja, * como terra sedenta 
e sem água! 

2. - Venho, assim, contemplar-vos no templo, * para ver vossa glória e poder. - Vos-
so amor vale mais do que a vida: * e por isso meus lábios vos louvam.

3. - Quero, pois, vos louvar pela vida, * e elevar para vós minhas mãos! - A minh’al-
ma será saciada, * como em grande banquete de festa; - cantará a alegria em meus 
lábios, * ao cantar para vós meu louvor!

4. - Para mim fostes sempre um socorro; * de vossas asas à sombra eu exulto! - Mi-
nha alma se agarra em vós; * com poder vossa mão me sustenta. 

2ª Leitura: Rm 12,1-2

Evangelho: Mt 16,21-27
A. Aleluia...
L. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito; conheçamos, assim, 

a esperança à qual nos chamou, como herança!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus / Profissão da fé
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de ______________________
Ouvimos no Evangelho de hoje que Pedro tentou impedir que Cristo continu-

asse firme e fiel à missão recebida de Deus Pai. Por isso, Pedro foi duramente repre-
endido por Jesus, que disse: “Pedro, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque 
não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens”. 

Jesus chama a Pedro de “pedra de tropeço”, isso logo depois de afirmar que 
ele seria a pedra fundamental sobre a qual fundaria a Igreja. Pedra de tropeço são as 
tentações de nos desviar do bem. São os pretextos humanos, as tentações para não 
cumprir a vontade de Deus.

A segunda parte do Evangelho se dirige aos discípulos de todos os tempos. 
Não é somente o caminho de Jesus que é difícil, mas também o caminho de todos 
os que querem segui-lo. Há um sofrimento do qual nenhum discípulo pode escapar 
e para o qual nenhuma medicina humana serve: a renúncia aos próprios interesses. 
Toda renúncia comporta dor. Mas nem toda renúncia é perda.

Vivemos agarrados ao nosso eu, às nossas pequenas e grandes realizações 
pessoais. O ambiente cultural em que vivemos nos ensina que o importante é ven-
cer sempre, não importando com que meios. Porém, não podemos esquecer que ao 
começar a vida pública, o demônio tentou levar Jesus a satisfazer desejo do ter, o 
desejo do aplauso, o desejo do poder. Talvez, este seria o caminho normal para mui-
tos, mas Jesus o renunciou com firmeza. 

A opção de seguir Jesus, traz consigo a exigência da responsabilidade do dis-
cípulo a tudo o que o Mestre solicitar-lhe na realização da missão. Também nos dias 
de hoje, para seguir a Cristo, como ele mesmo diz, é preciso viver a renúncia de mui-
tas coisas. É preciso carregar a sua cruz, isto é, os compromissos de cada dia, não 
com tristeza e lamúrias, mas com alegria e otimismo. A vida não pode ser vivida de 
uma forma egoísta, individualista. É necessário gastar a vida no serviço aos irmãos 
e irmãs. Isto é ganhar a vida, pois foi assim que Jesus fez. 

Quando a gente assume com alegria e amor, a tarefa se torna mais leve, menos 
pesada. Não devemos nos lamentar todos os dias por aquilo que renunciamos, mas 
nos alegrar por aquilo que escolhemos e assumimos. 

Neste quinto e último domingo do mês de agosto destacamos e celebramos o 
dia dos e das catequistas. Para bem seguir a Cristo é necessário ser educado na fé. 
Esta tarefa é realizada pelos pais em primeiro lugar e depois pelos catequistas, por 
toda a comunidade. Parabéns a todos os e as catequistas que encontram tempo para 
educar na fé nossas crianças, jovens e adultos. Que a Iniciação à Vida Cristã seja 
prioridade em nossas comunidades.  

Que o bom Deus abençoe todos os catequistas de nossa diocese. 
Pe. Cleocir Bonetti

                                                                   Coordenador da Cúria Diocesana
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Oração dos fiéis
D. Não poderemos assumir as exigências do seguimento de Cristo sem a graça divi-

na. Façamos nossas preces a Deus pedindo sua ajuda. 
A. Senhor, atendei nosso pedido.
1. Para vivermos com alegria e generosidade a vocação a que nos chamais, nós vos 

pedimos, ó Deus.  
2. Para que os e as catequistas realizem sua missão como compromisso de seu ba-

tismo, nós vos pedimos:
3. Para que os enfermos, os desempregados, os que passam pela depressão ou outra 

dificuldade, tenham a solicitude da família e confiança no vosso amor, nós vos 
pedimos: 

4. Para que os cristãos perseguidos por causa da fé tenham a firmeza dos profetas na 
fidelidade à missão que lhes destes, nós vos pedimos:

5. Para que a Igreja realize com firmeza o seu profetismo diante das oposições que 
encontra, nós vos pedimos:

6. Para que esta semana da Pátria ajude aos brasileiros a confirmar os compromissos 
da cidadania, na busca da justiça, da superação das desigualdades e da conivência 
pacífica, nós vos pedimos:

7. ... 
D. Ó Deus, fonte de todo bem, acolhei nossas súplicas e confirmai-nos no vosso 

amor, a fim de vivermos na generosa dedicação aos irmãos, para o fortalecimento 
da vida comunitária e a transformação da sociedade. Por Cristo, nosso Senhor!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus a ação dos e das catequistas e as atividades da socie-

dade civil organizada pelo bem de nosso País. 
A. (Nº 205) 1. Se meu irmão me estende a mão .....
D. Ó Deus, a celebração que realizamos nos traga sempre a graça da salvação, e vos-

so poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 

Louvação
D. A Vós, ó Deus de misericórdia, apresentamos nosso louvor porque sois o Criador 

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

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Vós nos concedeis bendizer-vos, mesmo que não preciseis de louvores. Mas, se 

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

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
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D. Caminhando na esperança em vossa Igreja, vos louvamos pelo nosso Papa N. e 
por nosso Bispo N., por nosso(s) padre(s) e por todos os ministros de nossas co-
munidades. Concedei-lhes sempre vossa graça em sua missão.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Somos gratos a Vós porque nos dais a Virgem Maria e os santos e santas como 

nossos intercessores e modelos de fidelidade ao vosso amor. 
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos pelos membros de nossa comunidade já falecidos, entre 

eles NN, pelos quais pedimos a recompensa eterna prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos sempre no vosso amor e no 

vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário...) Vivendo o seguimento de Jesus, que 

vai em nossa frente, rezemos como Ele nos ensinou: Pai nosso....
D. Disse Jesus: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e 

me siga. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Sabendo de nossas fraquezas e das exigências para o seu seguimento, o pró-

prio Cristo se dá a nós em alimento na comunhão do altar. 
A. (Nº 280) 1. Senhor, quanto mais caminho mais vejo .....
D. OREMOS. Instruídos pela vossa Palavra, nós vos pedimos, ó Deus, que esta ce-

lebração fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e 
irmãs. 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 Dio-
cese e do mundo  – Semana da Pátria, Catequistas – doentes, falecidos....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Para seguir Jesus Cristo, para viver o discipulado cristão, é necessário assu-

mir o jeito de ser, de pensar e de agir dele. 
A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./ Hoje quero 

confirmar, confirmar minha vocação.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus Pai, que em Cristo manifestou a verdade e a sua caridade, nos faça testemu-

nhas do Evangelho e do seu amor no mundo!
A. Amém!
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D. O Senhor Jesus Cristo, que prometeu à sua Igreja estar ao seu lado até a sua vinda 
gloriosa, confirme as nossas obras e palavras!

A. Amém!
D. O Espírito do Senhor esteja em nós, para que sejais anunciadores do Evangelho 

e participantes ativos da Igreja!
A. Amém.
D. E que nos abençoe Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

“A missão do/a Catequista - A catequese não é um “trabalho” nem uma 
tarefa externa à pessoa do catequista, mas “somos” catequistas, e a vida inteira 
gira em torno desta missão. Com efeito “ser” catequista é uma vocação de serviço 
na Igreja; o que foi recebido como dom da parte do Senhor, por sua vez deve ser 
transmitido. ... É o anúncio fundamental que deve ressoar de maneira contínua na 
vida do cristão, ainda mais em quantos são chamados a anunciar e a ensinar a fé. 
«Nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio 
que esse anúncio» (Evangelii gaudium, n. 165). Este anúncio deve acompanhar a 
fé, que já está presente na religiosidade do nosso povo. É necessário assumir todo 
o potencial de piedade e de amor encerrado na religiosidade popular, a fim de que 
não se transmitam apenas os conteúdos da fé, mas também se crie uma verdadeira 
escola de formação na qual seja cultivado o dom da fé recebida, de tal maneira que 
os gestos e as palavras reflitam a graça de sermos todos discípulos de Jesus.

O catequista caminha rumo a e com Cristo, não é uma pessoa que parte das 
suas ideias e gostos pessoais, mas deixa-se fitar por Ele, por aquele olhar que faz 
arder o coração. Quanto mais Jesus ocupa o centro da nossa vida, tanto mais nos 
faz sair de nós mesmos, nos descentra e nos aproxima dos outros. ... É Ele mesmo 
que nos dá o exemplo: retirava-se para rezar ao Pai e imediatamente ia ao encon-
tro dos famintos e dos sedentos de Deus, para os curar e salvar. Daqui deriva a 
importância da catequese “mistagógica”, que é o encontro constante com a Pala-
vra e com os sacramentos, e não algo meramente ocasional, prévio à celebração 
dos sacramentos da iniciação cristã. (cf. Evangelii gaudium, n. 166).

Além disso, o catequista é criativo; procura vários meios e formas para 
anunciar Cristo. ... Esta procura de dar a conhecer Jesus como suma beleza leva-
-nos a encontrar novos sinais e formas para a transmissão da fé. .... É necessário 
saber “mudar”, adaptar-se, para tornar a mensagem mais próxima, não obstante 
seja sempre a mesma, porque Deus não muda mas n’Ele tudo se renova. Na busca 
criativa de dar a conhecer Jesus não devemos ter medo, porque Ele nos precede 
nesta tarefa. Ele já está no homem de hoje e é ali que espera por nós.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Uma_catequese_querigmática_e_mistagógica
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Uma_catequese_querigmática_e_mistagógica
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Estimados catequistas, obrigado por aquilo que levais a cabo, mas princi-
palmente porque caminhais com o Povo de Deus. Encorajo-vos a ser mensageiros 
jubilosos, guardiões do bem e da beleza que resplandecem na vida fiel do discí-
pulo missionário.

Que Jesus vos abençoe e a santa Virgem, verdadeira “educadora da fé”, 
cuide de vós.

Lembretes: (A confirmar)
- Segunda-feira, às 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das zeladoras de ca-

pelinhas, no Centro Diocesano.
- Sábado, das 9h às 15h, encontro com os coroinhas.
- Sábado e domingo, reunião da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude, 

com início às 08h30, no Centro Diocesano de Pastoral. 
- Domingo, festa da padroeira na sede paroquial N. Sra. das Dores, Capo Erê.

Leituras da Semana:
dia 31, 2ªf: 1Cor 2,1-5; Sl 118(119); Lc 4,16-30; dia 1º, 3ªf: 1Cor 2,10b-16; Sl 

144(145); Lc 4,31-37; dia 02, 4ªf: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33); Lc 4,38-44; dia 03, 5ªf, 
S. Gregório Magno: 1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11; dia 04, 6ªf: 1Cor 4,1-5; Sl 
36(37); Lc 5,33-39; dia 05, sáb.: 1Cor 4,6b-15; Sl 144(145); Lc 6,1-5; dia 06, dom., 
23º do TC-A:  Ez 33,7-9; Sl 94(95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 (Entre irmãos).

Oração especial do Papa a Nossa Senhora do Divino Amor pedindo a proteção 
do mundo contra a pandemia de Coronavírus

No dia 11 de março, Papa Francisco rezou em frente à Imagem de Nossa 
Senhora do Divino amor para pedir sua ajuda  Deus diante da aflição do mundo no 
aumento desenfreado da COVID-19.

“Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e 
esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada 
à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé.

Tu, Salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que 
garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar 
após este momento de provação.

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a 
fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre 
si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém.

Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus.
Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de 

todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada”.
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ternacional de atletismo “We Run Together — Simul Currebant”. Campeões olím-
picos teriam corrido — pela primeira vez — com atletas paraolímpicos, atletas 
com deficiência mental e com refugiados, migrantes e prisioneiros, que seriam 
também juízes da competição. Todos juntos e com igual dignidade. Um testemu-
nho concreto do modo como o desporto deveria ser: isto é, uma “ponte” que une 
mulheres e homens de diferentes religiões e culturas, promovendo inclusão, am-
izade, solidariedade e educação. Ou seja, uma “ponte” de paz.

Amanhã não se poderá correr com as pernas, mas poder-se-á correr com o 
coração. A “alma” deste Encontro inclusivo é solidária: correr juntos. E assim os 
numerosos atletas que aderiram — e que, com prazer, eu teria encontrado pessoal-
mente — colocarão à disposição alguns objetos e experiências desportivas para 
uma iniciativa de beneficência. Toda a receita será destinada aos profissionais de 
saúde dos Hospitais “Papa João XXIII” de Bergamo e da “Fondazione Poliambu-
lanza” de Brescia, ambos símbolos da luta contra a pandemia que atingiu o plane-
ta inteiro. Trata-se de uma iniciativa para ajudar e agradecer às enfermeiras, aos 
enfermeiros e ao pessoal hospitalar. São heróis! Todos eles vivem a sua profissão 
como uma vocação, heroicamente, arriscando a própria vida para salvar os outros. 
Jesus disse: «Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos 
outros» (cf. Jo 15, 13). 

Estou feliz que esta iniciativa seja promovida por Athletica Vaticana, uma 
realidade que dá testemunho concreto, nas ruas e no meio das pessoas, da soli-
dariedade do desporto. O primeiro gesto de Athletica Vaticana consistiu em acol-
her como atletas “honorários” alguns jovens migrantes e uma menina com uma 
grave doença neurodegenerativa. Hoje vieram aqui para me encontrar.

Com Athletica Vaticana, colaboram para esta iniciativa as “Chamas Am-
arelas”, o Grupo Desportivo da Polícia Fiscal e o “Pátio dos Gentios”, estrutura 
do Pontifício Conselho para a Cultura que promove o encontro e o diálogo entre 
crentes e não-crentes. Todos demonstraram sempre uma sensibilidade particular 
pelas necessidades reais das pessoas: em especial pelas famílias assistidas pelo 
Dispensário pediátrico Santa Marta, ativo aqui no Vaticano há quase cem anos. 
Além deles, neste projeto desportivo inclusivo e para todos, colabora também o 
Comité Regional da Federação italiana de atletismo do Lácio.

Encorajo-vos, caras amigas e amigos atletas, a viver cada vez mais a vossa 
paixão como uma experiência de unidade e solidariedade. Precisamente os verda-
deiros valores do desporto são deveras importantes para enfrentar este tempo de 
pandemia e, acima de tudo, o difícil reinício. É com este espírito que vos convido 
a correr, juntos, a corrida da vida. Obrigado por tudo o que fazeis!
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL 
DO MIGRANTE E DO REFUGIADO

27 de setembro de 2020 (no Brasil foi no dia 21/6/2020)
Forçados, como Jesus Cristo, a fugir. Acolher, proteger, promover e inte-

grar os deslocados internos
 No discurso que dirigi, nos primeiros dias deste ano, aos membros do Corpo 

Diplomático acreditado junto da Santa Sé, mencionei entre os desafios do mundo 
contemporâneo o drama dos deslocados dentro da própria nação: «Os conflitos e 
as emergências humanitárias, agravadas pelas convulsões climáticas, aumentam o 
número dos deslocados e repercutem-se sobre as pessoas que já vivem em grave 
estado de pobreza. Muitos dos países atingidos por estas situações carecem de 
estruturas adequadas que permitam atender às necessidades daqueles que foram 
deslocados» (9/I/2020).

A Secção «Migrantes e Refugiados» do Dicastério para o Serviço do Desen-
volvimento Humano Integral publicou as Orientações Pastorais sobre as Pessoas 
Deslocadas Internamente (5/V/2020), um documento que visa inspirar e animar as 
ações pastorais da Igreja nesta área em particular.

Por tais razões, decidi dedicar esta Mensagem ao drama dos deslocados den-
tro da nação, um drama – muitas vezes invisível – que a crise mundial causada pela 
pandemia do Covid-19 exacerbou.De facto, esta crise, devido à sua veemência, 
gravidade e extensão geográfica, redimensionou tantas outras emergências hu-
manitárias que afligem milhões de pessoas, relegando para um plano secundário, 
nas Agendas políticas nacionais, iniciativas e ajudas internacionais, essenciais e 
urgentes para salvar vidas. Mas, «este não é tempo para o esquecimento. A crise 
que estamos a enfrentar não nos faça esquecer muitas outras emergências que 
acarretam sofrimentos a tantas pessoas» (Francisco, Mensagem Urbi et Orbi, 12/
IV/2020).

À luz dos acontecimentos dramáticos que têm marcado o ano de 2020 que-
ro, nesta Mensagem dedicada às pessoas deslocadas internamente, englobar todos 
aqueles que atravessaram e ainda vivem experiências de precariedade, abandono, 
marginalização e rejeição por causa do vírus Covid-19.

E, como ponto de partida, gostaria de tomar o mesmo ícone que inspirou 
o Papa Pio XII ao redigir a constituição apostólica Exsul Familia (1/VIII/1952): 
na sua fuga para o Egito, o menino Jesus experimenta, juntamente com seus pais, 
a dramática condição de deslocado e refugiado «marcada por medo, incerteza e 
dificuldades (cf. Mt 2, 13-15.19-23). Infelizmente, nos nossos dias, há milhões 
de famílias que se podem reconhecer nesta triste realidade. Quase todos os dias, a 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2020/january/documents/papa-francesco_20200109_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2020/january/documents/papa-francesco_20200109_corpo-diplomatico.html
https://migrants-refugees.va/pt/
http://www.humandevelopment.va/it.html
http://www.humandevelopment.va/it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19520801_exsul-familia.html
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televisão e os jornais dão notícias de refugiados que fogem da fome, da guerra e 
doutros perigos graves, em busca de segurança e duma vida digna para si e para as 
suas famílias» (Francisco, Angelus, 29/XII/2013). Em cada um deles, está presente 
Jesus, forçado – como no tempo de Herodes – a fugir para Se salvar. Nos seus ros-
tos, somos chamados a reconhecer o rosto de Cristo faminto, sedento, nu, doente, 
forasteiro e encarcerado que nos interpela (cf. Mt 25, 31-46). Se O reconhecermos, 
seremos nós a agradecer-Lhe por O termos podido encontrar, amar e servir.

As pessoas deslocadas proporcionam-nos esta oportunidade de encontrar o 
Senhor, «mesmo que os nossos olhos sintam dificuldade em O reconhecer: com 
as vestes rasgadas, com os pés sujos, com o rosto desfigurado, o corpo chagado, 
incapaz de falar a nossa língua» (Francisco, Homilia, 15/II/2019). É um desafio 
pastoral ao qual somos chamados a responder com os quatro verbos que indiquei 
na Mensagem para este mesmo Dia de 2018: acolher, proteger, promover e inte-
grar. A eles, gostaria agora de acrescentar seis pares de verbos que traduzem ações 
muito concretas, interligadas numa relação de causa-efeito.

É preciso conhecer para compreender. O conhecimento é um passo necessário 
para a compreensão do outro. Assim no-lo ensina o próprio Jesus no episódio dos 
discípulos de Emaús:«Enquanto [estes] conversavam e discutiam, aproximou-Se 
deles o próprio Jesus e pôs-Se com eles a caminho; os seus olhos, porém, estavam 
impedidos de O reconhecer» (Lc 24, 15-16). Frequentemente, quando falamos de 
migrantes e deslocados, limitamo-nos à questão do seu número. Mas não se trata 
de números; trata-se de pessoas! Se as encontrarmos, chegaremos a conhecê-las. 
E conhecendo as suas histórias, conseguiremos compreender. Poderemos com-
preender, por exemplo, que a precariedade, que estamos dolorosamente a experi-
mentar por causa da pandemia, é um elemento constante na vida dos deslocados.

É necessário aproximar-se para servir. Parece óbvio, mas muitas vezes não 
o é. «Um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele [do homem espanca-
do e deixado meio-morto] e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, 
ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria 
montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele» (Lc 10, 33-34). Os receios e 
os preconceitos – tantos preconceitos – mantêm-nos afastados dos outros e, muitas 
vezes, impedem de «nos aproximarmos» deles para os servir com amor. Abeirar-se 
do próximo frequentemente significa estar dispostos a correr riscos, como muitos 
médicos e enfermeiros nos ensinaram nos últimos meses. Aproximar-se para ser-
vir vai além do puro sentido do dever; o maior exemplo disto, deixou-no-lo Jesus, 
quando lavou os pés dos seus discípulos: tirou o manto, ajoelhou-Se e pôs mãos ao 
humilde serviço (cf. Jo 13, 1-15).

Para reconciliar-se é preciso escutar. No-lo ensina o próprio Deus que quis 
escutar o gemido da humanidade com ouvidos humanos, enviando o seu Filho ao 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20131229.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omelia-sacrofano.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
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mundo: «Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigénito, (…) 
para que o mundo seja salvo por Ele» (Jo 3, 16.17). O amor, que reconcilia e salva, 
começa pela escuta. No mundo de hoje, multiplicam-se as mensagens, mas vai-se 
perdendo a atitude de escutar. É somente através da escuta humilde e atenta que 
podemos chegar verdadeiramente a reconciliar-nos. Durante semanas neste ano de 
2020, reinou o silêncio nas nossas ruas; um silêncio dramático e inquietante, mas 
que nos deu ocasião para ouvir o clamor dos mais vulneráveis, dos deslocados e 
do nosso planeta gravemente enfermo. E, escutando, temos a oportunidade de nos 
reconciliar com o próximo, com tantas pessoas descartadas, connosco e com Deus, 
que nunca Se cansa de nos oferecer a sua misericórdia.

Para crescer é necessário partilhar. A primeira comunidade cristã teve, na 
partilha, um dos seus elementos basilares: «A multidão dos que haviam abraçado a 
fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, 
mas entre eles tudo era comum» (At 4, 32). Deus não queria que os recursos do 
nosso planeta beneficiassem apenas alguns. Não, o Senhor não queria isso! Deve-
mos aprender a partilhar para crescermos juntos, sem deixar ninguém de fora. A 
pandemia veio-nos recordar que estamos todos no mesmo barco. O facto de nos 
depararmos com preocupações e temores comuns demonstrou-nos mais uma vez 
que ninguém se salva sozinho. Para crescer verdadeiramente, devemos crescer 
juntos, partilhando o que temos, como aquele rapazito que ofereceu a Jesus cinco 
pães de cevada e dois peixes (cf. Jo 6, 1-15); e foram suficientes para cinco mil 
pessoas…

É preciso coenvolver para promover. Efetivamente, assim procedeu Jesus 
com a mulher samaritana (cf. Jo 4, 1-30). O Senhor aproxima-Se, escuta-a, fa-
la-lhe ao coração, para então a guiar até à verdade e torná-la anunciadora da boa 
nova: «Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz! Não será Ele o 
Messias?» (4, 29). Por vezes, o ímpeto de servir os outros impede-nos de ver a 
sua riqueza íntima. Se queremos verdadeiramente promover as pessoas a quem 
oferecemos ajuda, devemos coenvolvê-las e torná-las protagonistas da sua pro-
moção. A pandemia recordou-nos como é essencial a corresponsabilidade, pois só 
foi possível enfrentar a crise com a contribuição de todos, mesmo de categorias 
frequentemente subestimadas. Devemos «encontrar a coragem de abrir espaços 
onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, 
de fraternidade e de solidariedade» (Francisco, Meditação na Praça de São Pedro, 
27/III/2020). 

É necessário colaborar para construir. Isto mesmo recomenda o apóstolo 
Paulo à comunidade de Corinto:«Peço-vos, irmãos, em nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que estejais todos de acordo e que não haja divisões entre vós; per-

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html
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manecei unidos num mesmo espírito e num mesmo pensamento» (1 Cor 1, 10). 
A construção do Reino de Deus é um compromisso comum a todos os cristãos e, 
para isso, é necessário que aprendamos a colaborar, sem nos deixarmos tentar por 
invejas, discórdias e divisões. No contexto atual, não posso deixar de reiterar que 
«este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos 
e não faz distinção de pessoas» (Francisco, Mensagem Urbi et Orbi, 12/IV/2020). 
Para salvaguardar a Casa Comum e torná-la cada vez mais parecida com o plano 
original de Deus, devemos empenhar-nos em garantir a cooperação internacional, 
a solidariedade global e o compromisso local, sem deixar ninguém de fora.

Quero concluir com uma oração inspirada no exemplo de São José, particu-
larmente quando foi forçado a fugir para o Egito a fim de salvar o Menino:

«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 poder-
osos, 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 fugin-
do para o Egito, e por intercessão da Virgem Maria, a quem ele amou como espo-
so fiel segundo a vossa vontade. Amen».

Roma, em São João de Latrão, na Memória de Nossa Senhora de Fátima, 13 
de maio de 2020.

Unidos, solidários e mobilizados
Nós, entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, abraçado por 

mulheres e homens de boa vontade em todo o Brasil, com repercussão internacio-
nal, reiteramos nossa solidariedade com a Nação brasileira e, particularmente, com 
as famílias das vítimas da Covid-19 – a pandemia que já causou a morte de deze-
nas de milhares de brasileiros e já tem bem mais de meio milhão de infectados.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html
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Diante da crise sanitária minimizada por autoridades federais, da inexistên-
cia de um plano nacional de saúde e da morosidade para a liberação de recursos 
emergenciais, que inclusive façam chegar auxílio e cuidados aos mais vulneráveis, 
mais uma vez voltamos ao Pacto para reafirmar que a luta contra a pandemia con-
tinue “apoiada na melhor ciência e condicionada pelos princípios fundamentais da 
dignidade humana e da proteção da vida”.

O desejo cidadão de flexibilizar o isolamento social para sair às ruas em def-
esa da democracia e da Constituição não pode ser realizado agora, considerando-se 
os riscos de contaminação. É uma atitude legítima diante do discurso autoritário 
que se alastra pelo país, em momento tão grave. Porém, com lucidez, não se deve 
cair na armadilha de grupos extremados, cujo único objetivo é o de provocar con-
frontos, gerando instabilidade e comprometendo a cidadania.

Por isso, consideramos fundamental: manter o distanciamento social 
recomendado pela OMS; a partir das nossas casas, fortalecer a união de todos 
os brasileiros no combate à Covid-19 e na defesa das nossas instituições; cobrar 
o fortalecimento do SUS e a ajuda emergencial aos necessitados; e exigir rigor e 
transparência na divulgação de dados sobre a evolução da pandemia no Brasil.

Fiquemos em casa pela vida e pela democracia – unidos, solidários e mobi-
lizados.

05 de junho de 2020.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-

sil - CNBB
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo 

Evaristo Arns
- Comissão Arns
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências - ABC
Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI
Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – 

SBPC

Nota da Pastoral Afro-Brasileira
“Vidas negras importam”
A Pastoral Afro-Brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) vem, por meio desta nota, pronunciar-se sobre as manifestações antir-
racismo que acontecem nos Estados Unidos, Brasil e demais países. É um clamor 
que brota de diferentes vozes, afirmando que “vidas negras importam sim”, e não 
podem ser exterminadas de forma brutal e covarde pelas forças policiais.
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Aos olhos do criador todas as vidas são importantes, pois surgiram do seu 
querer amoroso e do sopro vital. A Campanha da Fraternidade deste ano lembrava 
que a vida é dom e compromisso, motivando todos os brasileiros a renovar seu 
compromisso de respeito e cuidado com a vida. Não é possível calar diante dos 
processos históricos de banalização e destruição das vidas dos negros e negras. 
Esta realidade nefasta, originada na escravidão, ainda pesa sobre o povo negro e 
se manifesta de diferentes formas na sociedade. É um verdadeiro holocausto, jus-
tificado pelo odioso racismo que matou e continua exterminando negros e negras. 
“Vidas negras importam sim”, é o nosso clamor, o grito seco de nossa garganta, que 
de forma alguma pode se ausentar da nossa missão evangelizadora.

A Conferência de Aparecida nos ensina que devemos apoiar a luta deste 
povo: “por isso, a Igreja denuncia a prática da discriminação e do racismo em suas 
diferentes expressões, pois ofende o mais profundo da dignidade humana, criada 
a imagem e semelhança de Deus” (DAp 533). Esta luta é de toda a Igreja. Não 
somente de um grupo. Está presente na irreverente campanha da pastoral da juven-
tude, na luta constante da pastoral afro-brasileira contra o extermínio da juventude 
negra e também na fala profética do Santo Padre, o Papa Francisco: “não podemos 
tolerar nem fechar os olhos diante de nenhuma forma de racismo ou de exclusão e 
pretendemos defender o caráter sagrado de toda vida humana (…) me uno a todos 
para rezar pelo descanso da alma de George Floyd e de todos aqueles que perderam 
suas vidas por causa do pecado do racismo”.

Com todas as pessoas de boa vontade, ajuntemos esforços para combater este 
monstro nefasto. Trata-se de uma ameaça iminente de morte para: crianças, jovens, 
adultos e idosos. Nesta luta não é possível ignorar e ficar indiferente à política 
genocida do governo brasileiro, ameaçador da vida e dos direitos arduamente con-
quistados. Chega de violência! Este é o nosso apelo: “vidas negras importam sim”!

Não podemos parar. Continuemos usando nossas vozes e capacidade de mo-
bilização para continuar denunciando toda a forma de discriminação e racismo. 
Temos a tarefa de deixar para as gerações futuras um mundo melhor onde a justiça, 
a paz e a igualdade serão normas de vida.

Que Nossa Senhora Aparecida, a Negra Mariama, nos ajude nesta missão.
Padre José Enes de Jesus -  Assessor da PAB-CNBB
Dom Zanoni Demettino Castro -  Arcebispo de Feira de Santana (BA),  Bis-

po Referencial da PAB-CNBB
Fonte: CNBB, 05/6/2020




