
Celebrações
ISSN 2176-2503

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL 
Av. Sete de Setembro, 1251

www.diocesedeerexim.org.br 
E-mail: secretariado@diocesedeerexim.org.br

Fone/Fax: (54) 3522-3611
CEP 99709-298 - ERECHIM-RS

Redação: Pe. Antonio Valentini Neto

Ano: 47    Nº 563

Setembro
2020

Dominicais
da Palavra de Deus

Comunidade em Oração



Leituras do mês de Setembroo 2020

(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br

Passo Fundo/RS

(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br

Passo Fundo/RS

Diagramação e Impressão:

Dia 
do 

mês

Dia 
da 

semana Leituras

01,  3ªf:  1Cor 2,10b-16; Sl 144(145); Lc 4,31-37; 
02,  4ªf:  1Cor 3,1-9; Sl 32(33); Lc 4,38-44;
03,  5ªf:  1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11;    S. Gregório Magno
04,  6ªf:  1Cor 4,1-5; Sl 36(37); Lc 5,33-39;  
05,  sáb:  1Cor 4,6b-15; Sl 144(145); Lc 6,1-5; 
06,  dom.:  Ez 33,7-9; Sl 94(95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 (Entre irmãos)             23º DTC-A
07,  2ªf:  1Cor 5,1-8; Sl 5,5-6.7.12(R/.9a); Lc 6,6-11;
08,  3ªf:  Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); Mt 1,1-16.18-23; ou mais breve 1,18-23; Natividade de 
Nossa Senhora;
09,   4ªf:  1Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26;          S. Pedro Claver
10,  5ªf:  1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138(139); Lc 6,27-38; 
11, 6ªf:  1Cor 9,16-19.22b-27; Sl 83(84); Lc 6,39-42;
12,   Sáb.:  1Cor 10,14-22; Sl 115(116); Lc 6,43-49;               Santíssimo Nome de Maria
13,  dom.:  Eclo 27,33-28,9; Sl 102(103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35; (Perdoar os irmãos); 24º DTC-A
14,  2ªf:  Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17;    Exaltação da Santa Cruz
15,  3ªf:  Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27; ou Lc 2,33-35;    Nossa Senhora das Dores
16,  4ªf: 1Cor 12,31-13,13; Sl 32(33); Lc 7,31-35;    S. Cornélio e S. Cipriano
17,  5ªf:  1Cor 15,1-11; Sl 117(118); Lc 7,36-50;          S. Roberto Belarmino
18,  6ªf:  1Cor 15,12-20; Sl 16(17); Lc 8,1-3; 
19,  sáb,: 1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55(56); Lc 8,4-15;               S. Januário
20,  dom.: Is 55,6-9; Sl 144(145); Fl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a (Operários da vinha);     25º DTC-A
21,  2ªf: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A); Mt 9,9-13;     S. Mateus
22,  3ªf: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118(119); Lc 8,19-21;
23,  4ªf: Pr 30,5-9; Sl 118(119); Lc 9,1-6;            S. Pio de Pietrelcina
24,  5ªf: Ecl 1,2-11; Sl 89(90); Lc 9,7-9; 
25,  6ªf: Ecl 3,1-11; Sl 143(144); Lc 9,18-22; 
26,  sáb.:  Ecl 11,9-12,8; Sl 89(90); Lc 9,43b-45;           Ss. Cosme e Damião
27,  dom.: Ez 18,25-28; Sl 24,4bc-5.6-7.8-9(R/.6a); Fl 2,1-11 ou mais breve 2,1-5; Mt 21,28-32;
	 (Os	dois	filhos	diferentes);			 	 	 	 	 	 26º DTC-A
28,  2ªf:  Jó 1,6-22; Sl 16(17); Lc 9,46-50;            S. Venceslau e S. Lourenço Ruiz e Comps.
29,  3ªf:  Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a; Sl 137(138); Jo 1,47-51;    S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael
30,  4ªf:  Jó 9,1-12.14-16; Sl 87(88); Lc 9,57-62;       S. Jerônimo
Outubro
1º,  5ªf:  Jó 19,21-27; Sl 26(27); Lc 10,1-12;       Sta. Teresinha do Menino Jesus
02,  6ªf:  Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.10;        Santos Anjos da Guarda
03,  sáb,  Mts.: Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118(119); Lc 10,17-24; 
   Ss. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Comps.
04,  dom.:   Is 5,1-7; Sl 79(80); Fl 4,6-9; Mt 21,33-43 (Parábolas dos vinhateiros).   27º D TC-A

Solenidade



- 3 -

Mês da Bíblia deste ano (2020)                                          
aprofunda o livro do Deuteronômio

O mês de setembro passou a ser 
referência para o estudo e a contemplação 
da Palavra de Deus, tornando-se em todo o 
Brasil, desde 1971, o Mês da Bíblia. A partir 
do Concílio Vaticano II, anunciado em 25 de 
janeiro	 de	 1959	 e	 convocado	 oficialmente	
convocado em 25 de dezembro de 1961, 
pelo papa João XXIII, a Bíblia ocupou es-
paço privilegiado na família, nos círculos 

bíblicos,	na	catequese,	nos	grupos	de	reflexão,	nas	comunidades	eclesiais.
“Já são quase 50 anos que temos essa tradição de dedicar um mês para o estudo 

mais aprofundado da Palavra de Deus, então é extremamente importante que as comuni-
dades se deixem reunir e experimentar a Palavra de Deus. A Bíblia é para nós a Palavra de 
Deus	revelada,	a	forma	que	Ele	dialoga	continuamente	conosco	na	história”,	afirma	irmã	
Izabel Patuzzo, assessora da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB.

Este ano, 2020, a Igreja no Brasil comemora o Mês da Bíblia, em sintonia com a 
Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacion-
al dos Bispos do Brasil (CNBB), fundamentando-se no livro do Deuteronômio, com o lema 
“Abre	tua	mão	para	o	teu	irmão”	(Dt	15,11).	É	um	livro	rico	em	reflexões	morais	e	éticas,	
com	leis	para	regular	as	relações	com	Deus	e	com	o	próximo.	Destaca-se	no	Deuteronômio	
a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o 
estrangeiro. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança (Ex 20-23).

E o Texto-Base para o Mês da Bíblia deste ano, segundo o arcebispo de Curitiba, 
dom José Antônio Peruzzo, quer oferecer ao leitor atual a experiência de fé daqueles que 
primeiramente acederam ao que Deus queria revelar de si mesmo. “Seus autores querem 
aproximar os leitores de hoje dos protagonistas de ontem. É como se os de outrora e os de 
agora se reunissem para conversar sobre aquele Deus que se revelou, que se deixou con-
hecer”,	afirma	o	presidente	da	Comissão	para	a	Animação	Bíblico-Catequética	da	Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Elaborado por um grupo de professores especializados, o texto-base do Mês da 
Bíblia	foi	publicado	recentemente	pela	Editora	da	CNBB,	a	Edições	CNBB.	É	um	instru-
mento para que as comunidades possam estudar e interpretar o livro e possam atualizar a 
Palavra de Deus para o contexto vivido. “Gostaria de convidar, motivar as lideranças para 
que estudem o texto-base, tenham contato com o texto para que em setembro possa-se 
realizar melhor os encontros bíblicos”, exorta padre Jânison de Sá, assessor da Comissão 
para a Animação Bíblico Catequética da CNBB.

O texto-base, além de apresentar o contexto e os objetivos do livro, traz infor-
mações	sobre	as	características	itinerárias	e	vocabulário,	além	de	sua	importância	teológi-
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ca. “É um livro extramente importante porque ele se apresenta como uma orientação para 
a	comunidade	israelita	e	também	para	nós.	Teve	uma	grande	influência	no	Antigo	Testa-
mento. Foi reelaborado, atualizado por várias vezes por ser extremamente importante”, 
explica irmã Izabel Patuzzo, assessora da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética 
da CNBB.

Encontros Bíblicos
Além do texto-base, há o subsídio para os encontros bíblicos. Neste ano, foram 

preparados cinco encontros na metodologia da Leitura Orante, que garante uma pedagogia 
interativa	e	mistagógica.	Ao	final,	há	ainda	sugestões	de	cantos	que	podem	ser	utilizados	
nos diversos momentos. “Que cada família possa adquirir o seu livreto dos encontros para 
fazê-los em casa, pois são muito importantes para que as famílias possam continuar-se 
alimentando da palavra de Deus e neste ano conhecendo melhor o livro do Deuteronômio, 
que	é	um	livro	importante	do	Antigo	Testamento”,	afirma	padre	Jânison.	

SANTA MISSA NA SOLENIDADE
DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO 

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Basílica de São Pedro, domingo, 14 de junho de 2020
«Recorda-te de todo esse caminho que o Senhor, teu Deus, te fez percorrer» (Dt 

8, 2). Recorda-te: foi com este convite de Moisés que se abriu hoje a Palavra de Deus. 
Pouco depois Moisés reiterava: «Não te esqueças do Senhor, teu Deus» (8, 14). Foi-nos 
dada a Sagrada Escritura para vencermos o esquecimento de Deus. Como é importante 
tê-lo na memória, quando rezamos! Assim no-lo ensina um Salmo, que diz: «Tenho na 
memória os teus feitos, Senhor; lembro-me das tuas maravilhas» (77/76, 12). Incluindo as 
maravilhas e prodígios que o Senhor fez na nossa própria vida.

É essencial recordar o bem recebido: se o não conservamos na memória, 
tornamo-nos estranhos a nós mesmos, meros «passantes» pela existência; sem memória, 
desenraizamo-nos do terreno que nos alimenta e deixamo-nos levar como folhas pelo 
vento. Pelo contrário, fazer memória é amarrar-se aos laços mais fortes, sentir-se parte 
duma história, respirar com um povo. A memória não é uma coisa privada, mas o caminho 
que nos une a Deus e aos outros. Por isso, na Bíblia, a lembrança do Senhor deve ser 
transmitida	de	geração	em	geração,	contada	de	pai	para	filho,	como	se	diz	neste	 texto	
estupendo:	«Quando,	amanhã,	os	teus	filhos	te	perguntarem	que	regras,	leis	e	preceitos	
são	estes	que	o	Senhor,	nosso	Deus,	vos	impôs,	dirás	aos	teus	filhos:	“Éramos	escravos	
(…) [toda a história da escravidão] e, à nossa vista, o Senhor fez sinais e prodígios» (Dt 6, 
20-22).	Tu	comunicarás	a	memória	ao	teu	filho.

Aqui	 põe-se	 um	 problema:	 E	 se	 a	 corrente	 de	 transmissão	 das	 recordações	
se interromper? Depois, como se pode lembrar aquilo que só ouvimos, mas sem o ter 
experimentado? Deus sabe como isso é difícil, sabe como é frágil a nossa memória e 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2020/20200614-libretto-corpusdomini.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2020/20200614-libretto-corpusdomini.pdf
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Celebração da Palavra de Deus
23º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 06.9.2020

  - Misericórdia e perdão, condições para a convivência fraterna
  - Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
  - Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS              www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 56) 1. Cante ao Senhor a terra inteira!/ ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D.	Que	a	infinita	misericórdia	e	o	perdão	de	Cristo,	nosso	irmão	e	sal-

vador, que nos reconcilia com o Pai e com os irmãos, na força do 
Espírito Santo, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.:	O	único	caminho	para	superar	os	conflitos	familiares,	comunitários	e	sociais	
e	as	polarizações	ideológicas	que	se	manifestam	até	em	relação	a	graves	problemas	
como a pandemia da covid-19, é o amor e o perdão. Com espírito de misericórdia e de 
caridade, podemos viver a correção fraterna e assim crescermos na reconciliação e na 
comunhão, à luz da Palavra de Deus, em destaque neste mês da Bíblia. 

D.	(...	Dia	de	oração	pelas	vocações	e	da	partilha	/	Mês	da	Bíblia	–	Livro	do	Deuteronô-
mio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11) / segunda-feira, dia da Pátria e Grito 
dos Excluídos ...)

Pedido de perdão
D. A convivência fraterna exige contínuo esforço por evitar palavras e atitudes que pre-

judicam a harmonia e a paz. Mas o amor pede também ajudar os outros a superar suas 
falhas, especialmente pela prática da correção fraterna. Necessitados do perdão mútuo, 
invoquemos a misericórdia divina.  (Pausa).

S. Senhor,/ que iluminais o caminho de nossa vida / com a luz de vossa Palavra, tende 
piedade de nós. 

A. /:Senhor, tende piedade de nós!:/
S. Ó Cristo,/ que nos alimentais com o Pão da Vida, para vivermos plenamente, tende 

piedade de nós. 
A. /:Ó Cristo, tende piedade de nós!:/
S. Senhor,/ que nos reunis em comunidade, para congregar-nos no amor, tende piedade de nós.
A. /:Senhor, tende piedade de nós!:/
D. Deus fonte de perdão e de paz...
A. Amém. 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
(Enc.	música	lit.	cantar	ordinário	missa	–	2016-CD01/21)	Glória, glória, glória a Deus 

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

bendizemos,/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos./ Nós vos damos graças por 
vossa imensa glória.

- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,/ Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.

- Vós que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós,/ só vós sois o Santo, só vós 
o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.

D. OREMOS. Ó	Deus,	Pai	de	bondade,	que	nos	redimistes	e	adotastes	como	filhos	
e	filhas,	concedei	aos	que	creem	no	Cristo	a	verdadeira	liberdade	e	a	herança	
eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 320-322)
Anim.:	Como	discípulos	missionários	de	Cristo,	devemos	ser	presença	pacífica	e	recon-

ciliadora em todas as realidades da convivência, ajudando-nos na correção das faltas, 
à luz da Palavra de Deus e com sua graça para vivermos na comunhão do amor.

1ª Leitura: Ez 33,7-9

Salmo: Sl 94 (95)
S. Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus!
A. Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus!
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos salva! - 

Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e com cantos de alegria o celebremos!
2. - Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra,* e ajoelhemos ante o Deus que nos 

criou! = Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, + e nós somos o seu povo e seu 
rebanho,* as ovelhas que conduz com sua mão.

3.	-	Oxalá	ouvísseis	hoje	a	sua	voz:	*	“Não	fecheis	os	corações	como	em	Meriba,	=	
como em Massa, no deserto, aquele dia, + em que outrora vossos pais me provoca-
ram,* apesar de terem visto as minhas obras”. 

2ª Leitura: Rm 13,8-10

Evangelho: Mt 18,15-20
A. Aleluia...
L.	O	Senhor	reconciliou	o	mundo	em	Cristo,	confiando-nos	sua	Palavra;	a	Palavra	da	

reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
Estamos vivendo o mês que é conhecido como mês da Bíblia, o mês de setembro. 

É importante termos uma Bíblia em casa. É importante lermos a Bíblia. E mais impor-
tante ainda é colocarmos em prática o que o Livro Sagrado nos traz como ensinamentos. 
Quem sabe neste mês podemos encontrar um lugar, em nossa casa, para colocarmos a 
Bíblia em destaque. 

A	Palavra	de	Deus,	no	Evangelho,	nos	apresenta	diversas	orientações,	que	tem	
por objetivo desenvolver o amor e favorecer a harmonia entre os membros da comu-
nidade. Jesus nos deixa uma orientação de como proceder quando percebemos que um 
membro da comunidade comete algum erro. 

Como pessoas humanas temos os nossos erros, nossas falhas. E como é bonito 
a gente reconhecer quando erra e pedir desculpa. Pedir perdão é um gesto de grandeza 
de nossa parte. A liturgia nos convida a buscarmos sempre o entendimento, o diálogo. 
Quando buscamos corrigir alguém devemos fazê-lo com muita humildade.  O convite 
à correção fraterna começa pelo encontro direto e particular com aquele irmão ou irmã. 
Não sendo possível resolver a questão dessa forma, pede-se para mais alguém ajudar. 
Se ainda não der resultado, apela-se para a Igreja. Devemos esgotar todos os meios para 
a reconciliação. Caso o pecador não reconhece a sua falta, será ele mesmo quem estará 
escolhendo deixar a comunidade. 

Portanto, com essa maneira de proceder, Jesus nos ensina que além de perdoar é 
preciso reconduzir a pessoa para o caminho do bem. Deus sempre quer que o pecador se 
converta e viva. Neste mundo de competição, a comunidade deve ser um espaço alterna-
tivo de solidariedade, fraternidade, prática da justiça, do bem e do perdão. O Evangelho 
traz presente a responsabilidade de ajudar cada irmão, cada irmã, a tomar consciência 
dos seus erros. 

Para o cristão, muito mais que a verdade, o valor absoluto é o amor. A verdade 
nua e crua, às vezes, pode provocar o efeito contrário do amor: destrói a convivência e 
as	boas	relações	entre	as	pessoas	em	vez	de	fortalecê-las.	Uma	difamação	pode	destruir	
uma pessoa: “um golpe de língua” pode matar um amigo, pode arruinar uma família. 
Antes de denunciar, denegrir ou excluir, é necessário acolher, perdoar, aconselhar e co-
locar em contato com o bem, inserir na comunidade fraterna e fazer de tudo para que as 
pessoas não se afastem da prática do bem.

Lembramos e rezamos pela nossa Pátria Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida 
olhe com carinho para o nosso povo e nossos governantes para que a busca do bem co-
mum seja o principal objetivo a ser conquistado. Que o Bom Deus vos abençoe!

                                                                                           Pe. Cleocir Bonetti
                                                               Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder e ....

Oração dos fiéis
D. Segundo a palavra de Cristo, precisamos estar de acordo entre nós para que nossa 

oração seja acolhida por Deus Pai. Dispostos a viver nessa condição, apresentemos-
-lhe nossas preces. 

A. (Nº 196) Atendei a nossa prece, Senhor, e fazei-nos acolher nosso irmão. 
L. 1. Para que a luz e a força de vossa Palavra, especialmente neste mês a ela dedicado, 

nos ajudem a viver sempre a misericórdia e a reconciliação com todos, nós vos pedimos:
2. Para que a experiência de sermos perdoados por vós nos ajude a perdoar e a corrigir 

mutuamente nossas faltas, nós vos pedimos:
3. Para que a comemoração do Dia da Pátria nos motive a viver nossos compromissos de 

cidadania para construirmos uma nação justa e solidária, nós vos pedimos:
4. Para que a caminhada rumo ao jubileu de ouro de nossa Diocese, com o novo Bispo, nos 

leve a valorizar a sua história em busca de resposta às exigências atuais, nós vos pedimos: 
5. Para levarmos adiante a melhor utilização das redes sociais para a catequese e a ora-

ção em família, como neste tempo de pandemia, nós vos pedimos: 
6. Para prosseguirmos com as diversas iniciativas de solidariedade surgidas neste tempo 

para superar as necessidades dos mais atingidos pelo Coronavírus, nós vos pedimos:
7. ...
D. A leitura constante da Palavra de Deus faz conhecer o chamado de Deus a muitas pes-

soas para uma missão especial. Pedindo que jovens e também adultos, à luz da Bíblia, 
descubram serem chamados à vida sacerdotal e religiosa, rezemos a oração vocacional 
de todo primeiro domingo do 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 conti-
nuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convi-
dadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, 
como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferta a Deus, incluamos os gestos de perdão e reconciliação em nos-

sas famílias e comunidades.
A. (Nº 203) Ref. / Sabes, Senhor, o que temos ... 
D. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda 

render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa participação nesta celebra-
ção da Palavra reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nossa alegria e salvação!
D. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus, Pai e Criador, Senhor da História, nosso hino de 

gratidão pelos dons que nos concede em seu Filho Jesus que Ele enviou para ser nosso 
Salvador. 

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Nossa gratidão a Deus porque seu Filho Jesus deu sua vida para nos salvar. Por sua 

vitoriosa ressurreição e gloriosa ascensão, nos abriu o caminho para a vida eterna.
(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Bendigamos a Deus por ter enviado o Espírito Santo para sustentar a Igreja em sua 

missão. Nela, lembramos nosso Papa N., nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) N. e todos 
os animadores das comunidades.

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Nosso louvor a Deus pela intercessão e testemunho da Virgem Maria, de São José e 

de todos os santos e santas que nos precederam no caminho da santidade.
(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Nosso reconhecimento a Deus também por todos os membros de nossas famílias e de 

nossa comunidade já falecidos pelo bem realizado entre nós. Que Ele lhes conceda a 
recompensa	prometida	aos	que	são	fiéis	à	sua	Palavra

(Nº 104) Ref. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Ó Deus, sede favorável a este nosso louvor que vos apresentamos, nesta liturgia 

dominical, reunidos em vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário...) Reunidos em oração, rezemos como Jesus 

nos ensinou: Pai nosso....
D. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. 

Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: É fácil e frequente apontar erros dos outros. Difícil é sermos misericordiosos 

com eles e praticarmos a correção fraterna. Com a luz da Palavra e a força do Pão do 
Céu, poderemos ajudar-nos.  

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

Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou o Deus que te conforta/ e te faz ser comunhão./ 



- 10 -

Vem, ó povo, e te sacia!/ Não mereces? Que importa?! /Te ofereço o meu perdão. 
2. Com Mateus e sua família pus-me à mesa;/ pecadores e excluídos quis também./ 

Fariseus me criticaram com dureza,/ mas eu amo o pecador e quero bem.  
3. De que vale o legalismo puro e frio/ que te impede ver no outro o teu irmão?/ 

Não me agradam os teus cultos tão vazios,/ quero, sim, misericórdia e compaixão.  
4. Vim buscar e libertar quem está perdido,/ eu não vim pra quem merece ou quem é 

bom./ O remédio é pra doentes e feridos,/ meu amor não é um prêmio, mas um dom. 
5. Não me alegro com a morte ou com a perda/ de quem peca, me ignora e até mal-

diz./ Meu desejo é que desperte e se converta,/ tenha vida, possa amar e ser feliz.  
D. OREMOS.	Ó	Deus,	que	nutris	e	fortificais	vossos	fiéis	com	o	alimento	da	vossa	

palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com 
ele para sempre. 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 / Vocações / Dia da Pátria / Mês da Bíblia ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O mês da Bíblia nos convida a abrir a mão ao irmão. Cultivando a misericórdia 

no coração, poderemos estender sempre a mão aos outros oferecendo o que podemos 
em cada situação. 

A. (Nº 364) Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz./ Senhor, fazei de 
mim um instrumento de vosso amor.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus guie sempre nossos passos com a luz de sua Palavra; enriqueça nosso coração 

com sua misericórdia para vivermos reconciliados com todos e solícitos na promoção 
do progresso, da paz e da justiça da Nação. E que desça sobre nós, nossa família, nos-
sa casa e nossos trabalhos e permaneça sempre a bênção de Deus benigno e fonte de 
amor, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. A misericórdia do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus.

Oração antes de ler a Bíblia
Senhor, nossas palavras são demasiado pobres para agradecer-vos o maravilhoso dom 

de vossa Palavra-escrita que, ultrapassando os limites do tempo, continua a falar-nos 
da	fé,	que	dá	sentido	a	vida,	da	alegria,	que	abre	os	corações,	do	amor	que	nos	faz	ir-
mãos. Concedei-nos, Senhor, grande amor pela Bíblia. Queremos aproximar-nos dela 
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com fé para encontrar em suas páginas sagradas a resposta para os nossos problemas, o 
amor que une a família, a paz que o mundo precisa, o caminho da justiça. Ensinai-nos, 
Senhor, a ler a Bíblia com respeito, humildade e fé. Queremos colocá-la em nossas ca-
sas para que seja luz que ilumina, palavra que acalma, presença viva de amor! Dai-nos 
a todos, ó Pai, a disposição permanente de aproximar-nos da Bíblia para encontrar nela 
o Caminho, a Verdade e a Vida. Amém.

Lembretes: (a	confirmar)
- Segunda-feira, Dia	da	Pátria	–	Grito	dos	Excluídos.	
- Quinta-feira, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. 
- Sexta-feira, Reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, na sede paroquial São Roque, 

Itatiba do Sul; início do tríduo preparatório à 33ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, 
Lajeado Paca, Erechim.

- Domingo, Assembleia eletiva dos religiosos e religiosas da Diocese de Erexim; Festa 
das Capelinhas na sede paroquial Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.

Leituras da semana:
Dia 07, 2ªf: 1Cor 5,1-8; Sl 5,5-6.7.12(R/.9a); Lc 6,6-11; Dia 08, 3ªf, Natividade de 

Nossa Senhora: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); Mt 1,1-16.18-23;ou mais breve 
1,18-23; Dia 09, 4ªf, S. Pedro Claver: 1Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26; Dia 10, 
5ªf: 1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138(139); Lc 6,27-38; Dia 11,6ªf: 1Cor 9,16-19.22b-27; 
Sl 83(84); Lc 6,39-42; Dia 12, Sáb., Santíssimo Nome de Maria: 1Cor 10,14-22; Sl 
115(116); Lc 6,43-49; dia 13, dom., 24º do TC-A, Eclo 27,33-28,9; Sl 102(103); Rm 
14,7-9; Mt 18,21-35; (Perdoar os irmãos);

Papa Francisco, missa em Cartagena, Colômbia, 10/9/2017
  No Evangelho, Jesus prevê também a possibilidade de o outro se fechar, se ne-

gar a mudar, persistir no seu mal. Não podemos negar que há pessoas que persistem 
em pecados que ferem a convivência e a comunidade: “Penso no drama dilacerante 
da	droga	com	a	qual	se	lucra	desafiando	leis	morais	e	civis”	(Francisco,	Mensagem 
para o Dia Mundial da Paz de 2014, 8). Este mal ameaça diretamente a dignidade 
da pessoa humana e, gradualmente, rompe a imagem que o Criador moldou em nós. 
...	Por	fim,	Jesus	pede-nos	para	rezarmos	juntos;	que	a	nossa	oração	seja	sinfônica,	
com	matizes	pessoais,	acentuações	diferentes,	mas	que	se	erga	de	maneira	concorde	
num único grito. Estou certo de que hoje rezamos juntos pelo resgate daqueles que 
erraram e não pela sua destruição, pela justiça e não pela vingança, pela reparação 
na verdade e não no seu esquecimento. Rezamos para cumprir o lema desta visita: 
“Demos o primeiro passo”, e que este primeiro passo seja numa direção comum.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014.html


- 12 -

Celebração da Palavra de Deus
24º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 13.9.2020

  - Porque Deus perdoa sempre, viver o perdão sem limites
  - Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
  - Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2016/2) 1. A ti, meu povo, amado da 

aliança,/ se abre a porta da misericórdia,/ do meu 
perdão que é fonte de esperança,/ que gera a paz, a 
vida e a concórdia.

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

de quem se converte: eis o que peço aos meus irmãos e amigos.
4.	Vai	ser	sinal	do	meu	amor	ternura,/	consola	aflitos,	perdoa	as	ofensas;/	reparte	o	pão	
e	o	teu	amor	que	cura,/	faze	orações,	pratica	a	paciência.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia e o perdão de Deus 

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.: Certamente, temos a experiência de como Deus nos perdoa e de quanto faz 

bem receber o perdão quando falhamos com alguém e dar o perdão quando alguém 
nos	tenha	ofendido	ou	prejudicado.	Louvemos	a	Deus	por	sua	infinita	e	constante	
misericórdia para conosco e peçamos-lhe a graça de perdoar sem limites.

D.	(...	Mês	da	Bíblia	–	Livro	do	Deuteronômio	-	“Abre	a	tua	mão	para	teu	irmão”	(Dt	
15,11)	/	Dia	da	Exaltação	da	Santa	Cruz,	segunda-feira	–	[conforme	a	evolução	da	
pandemia] 33ª Romaria de N. Sra. da Sta. Cruz, Lajeado Paca, Erechim ...). 

Pedido de perdão
D. Se para muitas pessoas perdoar é sinal de fraqueza, para Deus, usar de misericórdia 

é forma de manifestar sua onipotência. Peçamos que Ele nos perdoe, especialmente 
se nem sempre perdoamos aos outros e que nos dê a graça de viver a misericórdia 
com todos. 

L. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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L. Cristo, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L.	Senhor,	que	acolheis	toda	pessoa	que	confia	na	vossa	misericórdia,	tende	piedade	

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

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, ....
D. OREMOS. Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar 

e, para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de 
todo o coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 323-326)
Anim.: Porque Deus nos perdoa sempre, não podemos colocar limites ao perdão na 

convivência fraterna, abrindo permanentemente nossa mão ao irmão, como nos 
pede o mês da Bíblia. 

1ª Leitura: Eclo 27,33–28,9
L. Leitura do Livro do Eclesiástico. 
O rancor e a raiva são coisas detestáveis; até o pecador procura dominá-las. Quem 

se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus 
pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo: assim, quando orares, teus 
pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá 
pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pe-
dir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que 
vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar; 
pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos man-
damentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e 
não leves em conta a falta alheia! - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

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

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

3.	-	Não	fica	sempre	repetindo	as	suas	queixas,*	nem	guarda	eternamente	o	seu	rancor.	-	
Não nos trata como exigem nossas faltas,* nem nos pune em proporção às nossas culpas.

4. - Quanto os céus por sobre a terra se elevam,* tanto é grande o seu amor aos que o 
temem; - quanto dista o nascente do poente,* tanto afasta para longe nossos crimes.

2ª Leitura: Rm 14,7-9

Evangelho: Mt 18,21-35
A. Aleluia...
L. Eu vos dou este novo Mandamento, nova ordem, agora, vos dou; que, também, vos 

ameis uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
Vivendo	o	mês	da	Bíblia	nos	damos	conta	da	importância	e	significado	que	tem	

a Palavra de Deus para nós, para nossas famílias, para nossas comunidades. A Palavra 
de Deus é luz para nossos passos. 

A	liturgia	deste	final	de	semana	entra	em	profunda	sintonia	com	o	tema	do	final	
de semana passado que nos falava sobre a correção fraterna. Corrigir de uma forma 
fraterna,	humilde	deve	ser	uma	atitude	constante	nas	nossas	relações	humanas.	

 A Palavra de Deus nos convida hoje a vivermos o perdão. Perdoar de coração 
não é fácil, mas é necessário. O ódio, o espírito de vingança nos corroem por dentro.  
Sabemos que Deus nos perdoa quando reconhecemos os nossos erros. Ele nos perdoa 
sempre. Isso se espera também de nós. Perdoar sempre. Dar o perdão e receber o per-
dão, pois seria ridículo pedir perdão e não perdoar.

No Evangelho de hoje, Pedro faz uma pergunta para saber até onde estamos 
obrigados a perdoar: “Quantas vezes devo perdoar o meu irmão?” Jesus não ape-
nas responde, mas aproveita para ensinar seus discípulos. Ele não diz até “onde” ou 
“quanto” devemos perdoar, mas sim porque devemos perdoar.

Para que sua resposta seja bem compreendida, Jesus explica com uma parábola 
que mostra contrastes extremos. Jesus conta a história do rei que quer acertar as con-
tas	com	seus	empregados.	Ao	maior	devedor,	inicialmente	o	rei	é	enérgico,	afinal	de	
contas a dívida era altíssima. Contudo, o coração do rei também é grande e, por isso, 
diante	do	pedido	de	clemência	do	empregado,	perdoa-lhe	a	dívida.	Mas	o	final	da	his-
tória é triste. Esse mesmo empregado não foi capaz de perdoar, ou ao menos dar mais 
tempo, a um companheiro que lhe devia uma pequena quantia e mandou prendê-lo.
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Esta	parábola	que	Jesus	conta,	tem	a	finalidade	de	nos	mostrar	a	enorme	distân-
cia que existe entre o coração de Deus e o coração humano. Deus é misericordioso. 
Ele perdoa todos os nossos pecados porque não há nenhum pecado que seja maior do 
que seu amor. Em contraste com a sua imensa bondade, há ao invés, a mesquinhez do 
coração humano, que não sabe perdoar as menores ofensas. 

O perdão é um dos pontos mais acentuados por Jesus na sua pregação. Ele sabe 
que não é fácil perdoar, talvez insista tanto nesse tema, com palavras, parábolas e aci-
ma de tudo, com o exemplo pessoal: pois as últimas palavras de Jesus na Cruz foram 
de perdão. O perdão ensinado por Jesus é ilimitado, generoso e gratuito.

Jesus não aceita limite para o perdão. Manda perdoar sempre. O perdão cristão é 
uma exigência e necessidade para recuperar a quem erra e reintegrá-lo na comunidade 
dos	filhos	de	Deus.	Que	a	celebração	de	hoje	aumente	em	todos	nós	a	capacidade	de	
perdoar. Que a bondade e a misericórdia de nosso Deus sempre vos acompanhe!

                                                                                    Pe. Cleocir Bonetti
                                                   Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé
(--- sugere-se a fórmula mais extensa, página 14 do livro de cantos da Diocese de 

Erexim)

Oração dos fiéis
D. Não poderemos viver atitudes de perdão e reconciliação sem a graça de Deus. 

Peçamos-lhe, pelas nossas preces, sua ajuda para podermos perdoar sempre e esta-
belecermos	relações	de	harmonia	e	paz	em	nossa	família,	em	nossa	comunidade	e	
na sociedade. 

A. Em vossa misericórdia, atendei-nos, ó Senhor!
L. 1. Para que a Igreja ajude a todos os povos a percorrer o caminho da paz pelo anún-

cio e testemunho da misericórdia e do vosso perdão, nós vos pedimos: 
2. Para que a prática do perdão em nossas famílias e nossa comunidade torne nossa 

Diocese sempre mais Igreja de comunhão e participação, conforme seu Plano da 
Ação Evangelizadora, nós vos pedimos:

3. Para que a veneração da Santa Cruz, na qual Cristo nos concedeu o perdão, renove nossa 
confiança	na	vossa	misericórdia,	sempre	maior	do	que	qualquer	pecado,	nós	vos	pedimos:

4, Para que, pela intercessão de Nossa Senhora da Salette, a reconciliadora dos peca-
dores, neste mês de sua aparição, busquemos vosso perdão no sacramento da con-
fissão,	nós	vos	pedimos:

5. Para que quem cometeu crimes, como o assassinato, a agressão física e moral e 
outros, reconheça o mal praticado e busque a reconciliação com Deus e com as ví-
timas, nós vos pedimos: 
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6. Para que as vítimas dos diversos e frequentes crimes na sociedade atual tenham a 
ajuda necessária para se refazer e perdoar quem os cometeu, nós vos pedimos:

7. ...
D.	“Senhor	de	misericórdia	infinita,	não	limiteis	a	vossa	indulgência	à	nossa	capa-

cidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso 
perdão.” Por Cristo Senhor nosso.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferta a Deus, vamos incluir os gestos heroicos de perdão vividos 

em nossas famílias e em nossas comunidades. 
A. (Nº 224) 1. Um coração para amar...
D. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos 

vossos servos e servas para que aproveite à salvação de todos o que cada um apre-
senta em vossa honra. Por Cristo, nosso senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, nós vos louvamos, ó Deus, porque nos revelais a sabedoria e o amor com que 
criastes	o	universo	e	porque	sois	bondoso	e	fiel,	estendendo	sobre	todos	os	seres	
humanos	a	vossa	infinita	misericórdia.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque nos enviastes vosso Filho, rosto de vossa 

misericórdia, que nos trouxe a salvação e nos destes o Espírito Santo para ajudar a 
recordar e a viver tudo o que Ele nos ensinou.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos somos imensamente gratos porque nos reunistes em vosso Filho Jesus pelo 

dom da fé em vossa Igreja. Que ela seja sempre servidora, missionária e solidária, 
com o Papa N. , nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) e todos os agentes de pastoral.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Participando da vida da Igreja, vos bendizemos pela intercessão e modelo de vida 

de Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo e todos os santos.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D.	Bendizendo-vos	por	vossa	infinita	misericórdia,	vos	recomendamos	todos	os	fale-

cidos de nossas famílias e comunidades. Que vivam para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
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D. Chegue a vós esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém.

Rito da comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias....) Deus nos concede seu Espírito para podermos diri-

gir-nos a Ele com a oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai nosso...
D.	Deus	é	infinitamente	bom	para	conosco.	Feliz	quem	põe	nele	sua	esperança.	Eis	o	

Cordeiro de Deus...
Anim.: A comunhão eucarística nos dará forças para crescermos na reconciliação, 

sendo instrumentos de concórdia e de paz onde quer que estejamos.
A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que venho com amor e alegria!/ Vem provar miseri-

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

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

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

3. Sou Pastor quando a ovelha se desvia;/ Sou a Porta sempre aberta a quem 
bater./ Do meu Pai eu sou a mão que acaricia;/ a ternura e o amor a quem vier. 

4. Se te afastas do amor, do meu caminho,/ se te perdes por atalhos a vagar,/ nos 
meus braços, o perdão e o meu carinho./ Minha mesa é tua mesa. Vem cear!  

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

D. OREMOS. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia perpasse todo o nosso ser 
para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso 
sacramento. 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 / pelos que mais sofrem as consequências da pandemia Covid-19 / Leitura 
da Bíblia nas famílias / Romaria de Nossa Senhora da Santa Cruz....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “Tudo n’Ele (Cristo) fala de misericórdia. N’Ele, nada há que seja desprovido 

de compaixão.” Como seus discípulos missionários, devemos viver conforme nos 
ensinou.

A. (Canto Lit. 2012/17-3) Ref. (Sol) Quem ama perdoa, quem ama perdoa./ O per-
dão é prova,/ prova de amor. /: Quem perdoa constrói a paz!:/
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D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos inspire sempre sentimentos de paz, de bondade e de perdão. E que nos 

abençoe Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. A misericórdia do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

“Ser perdoado e perdoar”
O trecho evangélico deste domingo oferece-nos um ensinamento sobre o 

perdão, que não nega a ofensa sofrida mas reconhece que o ser humano, criado à 
imagem de Deus, é sempre maior que o mal que ele comete. ... Para Pedro parece 
ser já o máximo perdoar sete vezes a uma mesma pessoa; e talvez a nós pareça 
ser já muito perdoar duas vezes. Mas Jesus responde: “Não te digo até sete vezes, 
mas	até	setenta	vezes	sete”,	isto	é,	sempre:	deves	perdoar	sempre.	E	confirma	isto	
narrando a parábola do rei misericordioso e do servo impiedoso, na qual mostra a 
incoerência daquele que antes foi perdoado e depois se recusa a perdoar.

... Qualquer pessoa que tenha experimentado a alegria, a paz e a liberdade 
interior que vêm do ser perdoado pode abrir-se por sua vez à possibilidade de 
perdoar.

... O Pai celeste — nosso Pai — está cheio, cheio de amor 
e quer oferecê-lo a nós, mas não o pode fazer se fecharmos o nos-
so coração ao amor pelos outros. (Papa Francisco, oração do  
Angelus, Praça São Pedro, 17/9/2020)

Lembretes: (a	confirmar)
- Segunda-feira, 33ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, Erechim.
- Terça-feira, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas. 
- Sábado, celebração especial da aparição de N. Sra. da Salette, no Santuário da Salet-

te, em Marcelino Ramos.

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, Exaltação da Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17; 

dia 15, 3ªf, Nossa Senhora das Dores: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27; ou Lc 2,33-
35; dia 16, 4ªf, S. Cornélio e S. Cipriano:1Cor 12,31-13,13; Sl 32(33); Lc 7,31-35; 
dia 17, 5ªf, S. Roberto Belarmino: 1Cor 15,1-11; Sl 117(118); Lc 7,36-50; dia 18, 
6ªf: 1Cor 15,12-20; Sl 16(17); Lc 8,1-3; dia 19, sáb, S. Januário: 1Cor 15,35-37.42-
49; Sl 55(56); Lc 8,4-15; dia 20, dom. 25º do TC-A: Is 55,6-9; Sl 144(145); Fl 
1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a (Operários da vinha);
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Celebração da Palavra de Deus
25º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 20.9.2020

  - Sempre é tempo para Deus chamar a trabalhar na sua vinha
  - Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
  - Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
  Cor litúrgica: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 48) Ref. Venham todos! É o Pai quem ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D.	Que	a	bondade	infinita	do	Pai,	que	a	 toda	hora	nos	chama	a	

trabalhar na sua Vinha, o amor de Jesus Cristo 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.: Pela Sagrada Escritura, Deus nos revela seu amor para conosco, no qual 

pode nos chamar em qualquer momento da vida para trabalhar na sua obra de 
salvação, considerando a situação de cada um e a generosidade de seu coração. 
Para Ele, toda hora é favorável e a recompensa não depende do tempo de trabalho. 

D.	(...Mês	da	Bíblia	–	Livro	do	Deuteronômio	-	“Abre	a	tua	mão	para	teu	irmão”	
(Dt 15,11); ---). 

Pedido de perdão
D. Todo instante da vida é oportunidade da graça e do chamado de Deus para tra-

balhar em sua obra. Peçamos-lhe perdão por nem sempre acolhermos seus dons 
e não sentir-nos felizes simplesmente por contar conosco, independentemente da 
recompensa que possa dar-nos. (Pausa).

L. Senhor, que nos convidais a vos servir de coração livre e generoso, tende piedade 
de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos ofereceis vossa graça não conforme nossos méritos, mas segundo 

vossa misericórdia e nossa necessidade, tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que garantis a recompensa não pelo tempo em que vos servimos, mas 

pela vossa bondade, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus de poder e clemência...
A. Amém.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas! .........
D. OREMOS. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, 

fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à 
vida eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 25º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 327-329)
Anim.: Pela Bíblia, em destaque neste seu mês, os critérios e pensamentos de Deus 

são muito diferentes dos nossos. Para Ele, a participação de todos em sua vinha é 
indispensável, com pouco ou mais tempo de trabalho. 

1ª Leitura: Is 55,6-9

Salmo: Sl 144(145)
S. O Senhor está perto da pessoa que o invoca!
A. O Senhor está perto da pessoa que o invoca!
S. 1. - Todos os dias haverei de bendizer-vos,* hei de louvar o vosso nome para sempre. 

- Grande é o Senhor e muito digno de louvores,* e ninguém pode medir sua grandeza.
2. - Misericórdia e piedade é o Senhor,* ele é amor, é paciência, é compaixão. - O 

Senhor é muito bom para com todos,* sua ternura abraça toda criatura.
3. - 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: Fl 1,20c-24.27a
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela 

minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se 
o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o 
que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados: tenho o desejo de partir, para 
estar com Cristo – o que para mim seria de longe o melhor – mas para vós é mais 
necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: 
vivei à altura do Evangelho de Cristo. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mt 20,1-16a
A. Aleluia...
L. Vinde abrir o nosso coração, Senhor;/ ó Senhor, abri o nosso coração,/ e, então, 

do vosso Filho a palavra,/ poderemos acolher com muito amor.



- 21 -

Mensagem da Palavra de Deus - Profissão da fé
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
 O mês da Bíblia que estamos vivendo traz como lema: “Abre a tua mão para 

teu irmão” (Dt 15,11). Lembrando a necessidade da generosidade, da compaixão e da 
solidariedade. A Palavra de Deus deve ser traduzida em gestos concretos, ainda mais 
em tempos difíceis como estamos vivendo. 

A	 liturgia	deste	final	 de	 semana	 traz	presente	 como	é	 a	 lógica	de	Deus.	No	
evangelho Jesus nos conta a parábola dos operários da vinha que foram chamados 
em momentos diferentes do dia para o trabalho. Esta parábola nos ajuda a entender 
melhor	a	misericórdia	e	a	bondade	infinita	de	Deus	para	com	todos.

 A história começa com o “pai de família” que, no tempo da colheita, vai con-
tratar empregados. Os primeiros trabalhadores foram contratados bem cedo e acerta 
com eles o valor do pagamento. Por volta das 8h contrata mais alguns, mas não diz 
quanto	vai	pagar.	Faz	o	mesmo	ao	meio	dia	e	também	no	fim	da	tarde.	Primeiro	con-
versa com eles e depois os manda para a vinha. O inesperado acontece na hora do 
pagamento.	Começa	pelos	contratados	no	fim	do	dia	e	paga-lhes	o	mesmo	valor	com-
binado com os que vieram nas primeiras horas do dia. Sucessivamente, todos ganham 
a mesma quantia. O ponto forte da parábola não está na vinha e nem nos operários, 
mas	sim	no	ajuste	de	contas	ao	final	do	dia.

Parece,	aos	nossos	olhos,	que	há	uma	injustiça	no	acerto	de	contas.	Afinal	os	que	
trabalharam o dia inteiro ganharam o mesmo que os que trabalharam poucas horas. O 
Senhor da vinha paga aos primeiros o que havia sido combinado e paga aos últimos 
contratados aquilo que ela achou ser justo.  A justiça divina baseia-se na necessidade 
pessoal e na generosidade. A bondade de Deus ultrapassa os critérios humanos.

Esta parábola quer nos ensinar que Deus não se cansa de sair ao encontro das pessoas. 
Deus não nos recompensa conforme nossos méritos, mas conforme nossas necessidades. 
Ninguém poderá julgar-se credor de Deus, ou seja, Deus não tem dívidas para conosco.

Esta parábola representa também as nossas comunidades. Na Igreja não deve 
haver aqueles que exigem mais “porque chegaram antes”. Ninguém deve sentir-se 
com mais direitos porque se converteu antes a Cristo. Todos são iguais. Todos são 
operários da mesma vinha: não há motivos para alguém se achar superior. A justiça 
de Deus não é contra a justiça humana, mas a supera pela bondade que é incalculável, 
incomparável	e	eterna.	Com	essa	parábola,	Jesus	nos	revela	quem	é	Deus:	Um	Pai	
bondoso que age além da justiça e da compreensão humana. 

A primeira leitura nos diz que “como o céu está longe da terra, da mesma forma 
o modo de pensar de Deus supera o nosso” e pede para corrigirmos o nosso modo de 
pensar, sem pretender mudar o jeito de pensar de Deus.

Que a bondade e a generosidade de Deus continue nos acompanhando!
                                                                                    Pe. Cleocir Bonetti

                               Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Oração dos fiéis
D.	Elevemos,	confiantes,	nossos	pedidos	a	Deus,	que	está	sempre	atento	aos	que	o	

invocam e dá a todos incontáveis oportunidades de graça e salvação. 
A. Ouvi, Senhor, a nossa prece
L. 1. Para que a ação evangelizadora da Igreja ajude a todos a descobrirem o chama-

do e a alegria de trabalhar na Vinha do Senhor, rezemos, irmãos. 
2. Pelos que assumiram serviços na comunidade, para que os realizem com gratui-

dade e perseverança, rezemos irmãos.
3. Para que nossas famílias e comunidades sejam terreno fecundo de novos anuncia-

dores do Reino, rezemos, irmãos.
4. Para que nossa sociedade ofereça oportunidade de trabalho a todos, com salário 

que lhes garanta subsistência digna, de modo particular neste tempo de Covid-19, 
rezemos, irmãos.

5. Para que, à luz do mês da Bíblia com o lema abrir a mão ao irmão, continuemos a 
realizar iniciativas de solidariedade em favor dos que mais sofrem as consequên-
cias da pandemia Covid-19, rezemos, irmãos.

6. Para que assim como a natureza se revigora na primavera, nós nos renovemos na 
fé, na vida familiar e na participação comunitária, rezemos, irmãos.

7. ...
D. Renovai, Senhor, nossa generosidade para trabalharmos com prontidão e alegria 

em vossa Vinha, produzindo muitos frutos de paz e de justiça. Por Cristo, nosso 
Senhor!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus os frutos dos trabalhos realizados na sua Vinha, há 

pouco ou mais tempo. 
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com amor sem medida,/ ....
D. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que 

possamos conseguir por esta celebração o que proclamamos pela fé. 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. Sim, ó Deus de bondade, sentimo-nos agradecidos porque nos dais a graça de 
elevar	a	vós	o	nosso	louvor,	podendo	assim	manifestar-vos	nosso	carinho	de	filhos	
e	filhas.
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A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Nossa gratidão a vós, porque nos enviastes vosso Filho Jesus para dar-nos a co-

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

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

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

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

Bispo N, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e ministras.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que reali-

zaram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D.	Que	nossa	louvação	vos	seja	agradável,	ó	Deus,	e	favoreça	a	nossa	santificação.	

Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias....) A Deus que nos chama a trabalhar em sua Vinha, 

rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso...
D. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, nos diz o Senhor. 

Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.:	Para	sermos	eficazes	trabalhadores	da	Vinha	do	Senhor,	Cristo	nos	alimenta	

com o Pão do Altar.  Com este alimento, poderemos viver à altura do Evangelho, 
como nos recomenda São Paulo. 

A. (Nº 294) 1. Sempre há mais um lugar na mesa/ pra quem 
D. OREMOS. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o Pão da Vida 

para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. 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 / Leitura da Bíblia nas famílias e nos grupos de reflexão ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O Senhor passa sempre por nós e nos envia a trabalhar na sua Vinha. Seja-

mos bons trabalhadores, sem avaliar o tempo que outros estão nela, pois importa 
colaborar para que dê muitos frutos. 

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

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos mantenha atentos à sua Palavra e nos torne verdadeiros missionários 

que ensinam e fazem novos discípulos. E que nos abençoe Deus todo-poderoso e 
fonte da vida, 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. 

“Trabalhadores da vinha”
Na página evangélica de hoje, encontramos a parábola dos operários cha-

mados a trabalhar, que Jesus narra para comunicar dois aspetos do Reino de 
Deus: o primeiro, que Deus quer chamar todos a trabalhar para o seu Reino; o 
segundo,	que	no	final	deseja	oferecer	a	todos	a	mesma	recompensa,	ou	seja,	a	
salvação, a vida eterna.

... E a mensagem é esta: no Reino de Deus não existem desempregados, 
todos	são	chamados	a	desempenhar	a	sua	parte;	e	no	final	haverá	para	todos	a	
recompensa que deriva da justiça divina — não humana, por sorte! — ou seja, a 
salvação	que	Jesus	Cristo	nos	conquistou	com	a	sua	morte	e	ressurreição.	Uma	
salvação que não é merecida, mas concedida — a salvação é gratuita — e por 
isso, “os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos” (Mt 20, 16).

Com esta parábola, Jesus quer abrir o nosso coração à lógica do amor do 
Pai, que é gratuito e generoso. Trata-se de nos deixarmos surpreender e fascinar 
pelos “pensamentos” e pelos “caminhos” de Deus que, como recorda o profeta 
Isaías, não são os nossos pensamentos, não são os nossos caminhos. ... Jesus 
quer levar-nos a contemplar o olhar daquele senhor: o olhar com que vê cada um 
dos operários à espera de um trabalho, chamando-os para a sua vinha. Trata-se 
de um olhar cheio de atenção e de benevolência; é um olhar que chama, que 
convida a erguer-se, a pôr-se a caminho, porque deseja a vida para cada um de 
nós, quer uma vida plena, comprometida, resgatada do vazio e da inércia. Deus 
não exclui ninguém e quer que cada um alcance a sua plenitude. Este é o amor 
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do nosso Deus, do nosso Deus que é Pai. ... Maria Santíssima nos ajude a acolher 
na nossa vida a lógica do amor, que nos liberta da presunção de merecer a re-
compensa de Deus e do juízo negativo sobre os outros. (Papa Francisco, oração 
do Angelus, Praça São Pedro, 24/9/2017)

Lembretes: (a	confirmar)
- Terça-feira, das 08h30 às 16h, retiro da Pastoral da Saúde.
- Quarta-feira, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Diocesano.
- Sábado e domingo, reunião da Coordenação Regional da Pastoral da Juventude, 

com início às 08h30, no Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA) em São 
Leopoldo/RS. 

- A 85ª Romaria da Salette, em Marcelino Ramos, que seria no próximo domingo, 
foi transferida para os dias 05 e 06 de dezembro.

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, S. Mateus:. Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A); Mt 9,9-13; dia 22, 3ªf: Pr 21,1-

6.10-13; Sl 118(119); Lc 8,19-21; dia 23, 4ªf, S. Pio de Pietrelcina: Pr 30,5-9; 
Sl 118(119); Lc 9,1-6; dia 24, 5ªf: Ecl 1,2-11; Sl 89(90); Lc 9,7-9; dia 25, 6ªf: 
Ecl 3,1-11; Sl 143(144); Lc 9,18-22; dia 26, sáb., Ss. Cosme* e Damião: Ecl 
11,9-12,8; Sl 89(90); Lc 9,43b-45; dia 27, dom., 26º do TC-A Ez 18,25-28; Sl 
24,4bc-5.6-7.8-9(R/.6a); Fl 2,1-11 ou mais breve 2,1-5; Mt 21,28-32; (Os dois 
filhos	diferentes).

Os cantos na Liturgia - segunda parte
“A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que ex-

cede	todas	as	outras	expressões	de	arte,	sobretudo	porque	o	canto	sagrado,	inti-
mamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da Liturgia 
solene” (SC, 112).

O canto na celebração, de fato, constitui um sinal de alegria do coração.  
“A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede to-
das	as	outras	expressões	de	arte,	sobretudo	porque	o	canto	sagrado,	intimamente	
unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da Liturgia solene”, 
diz o n. 112 da Sacrossanctum Concilium. “A música sacra será, por isso, tanto 
mais santa quanto mais intimamente unida estiver à ação litúrgica, quer como 
expressão delicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como ele-
mento	de	maior	solenidade	nas	funções	sagradas.	A	Igreja	aprova	e	aceita	no	
culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotadas das qualidades 
requeridas.”
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Celebração da Palavra de Deus
26º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 27.9.2020

  - Acolher e realizar o convite de Deus para o seu Reino
  - Mês da Bíblia – Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu irmão” (Dt 15,11)
  - Diocese rumo ao seu jubileu de ouro
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 120)
1. A escritura nos dois testamentos....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor misericordioso do Pai que a cada dia nos chama 

para trabalhar em sua Vinha, a graça de seu Filho Jesus Cristo e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: A coerência entre o que é dito e o que é realizado dá credibilidade às pessoas, 
às	organizações	sociais	e	aos	poderes	constituídos.	A	Palavra	de	Deus,	na	celebração	
do mistério pascal deste Dia Nacional da Bíblia para nós católicos, nos chama a uma 
conduta	correta	e	autêntica,	com	fidelidade	total	aos	compromissos	assumidos.																																																																										

D. (... Dia Nacional da Bíblia - Livro do Deuteronômio - “Abre a tua mão para teu 
irmão” (Dt 15,11); quinta-feira, início da Semana Nacional pela Vida / sexta-feira, 
a	confirmar,	início	da	preparação	da	Romaria	de	Fátima	...)

Pedido de perdão
D. Nossas atitudes nem sempre combinam com as palavras que dizemos a Deus que 

nos chama para a missão de anunciar e testemunhar sua misericórdia. Peçamos, 
pois, que nos perdoe de nossas faltas.  

S. Senhor, que nos dais o dom da vida e a missão de promovê-la, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
S.	Cristo,	que	vos	fizestes	pobre	para	nos	enriquecer	a	todos,	tende	piedade	de	nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que revelais a misericórdia do Pai para todos e seu perdão a quem reco-

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ...
D. OREMOS. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na mise-

ricórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao en-
contro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 330-333)
Anim.: Por sua Palavra, Deus nos revela seu amor de Pai e nos convida a participar 
de	sua	obra,	esperando	que	nossas	ações	correspondam	à	resposta	que	espera.	

1ª Leitura: Ez 18,25-28

Salmo: Sl 24(25)
S. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão!
A. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão!
S. 1. = Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, + e fazei-me conhecer a vossa es-

trada! * Vossa verdade me oriente e me conduza, - porque sois o Deus da minha 
salvação; * em vós espero, ó Senhor, todos os dias!

2. - Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura * e a vossa compaixão que são eter-
nas! - Não recordeis os meus pecados quando jovem,* nem vos lembreis de mi-
nhas faltas e delitos! - De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia * e sois 
bondade sem limites, ó Senhor.

3. - O Senhor é piedade e retidão,* e reconduz ao bom caminho os pecadores. - Ele 
dirige os humildes na justiça,* e aos pobres ele ensina o seu caminho. 

2ª Leitura: Fl 2,1-11

Evangelho: Mt 21,28-32
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Minhas ovelhas escutam a minha voz, minha voz estão elas a escutar; eu conheço, 

então, minhas ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Dentro do mês da Bíblia lembramos hoje, no último domingo de setembro, 

o dia Nacional da Bíblia. A Palavra de Deus é sempre atual e cheia de esperança. 
Estejamos sempre próximos desta Palavra que é luz para nossos passos. Lembramos 
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neste dia da Bíblia São Jeronimo, que traduziu, das línguas antigas para o latim, os 
textos sagrados. Que por sua intercessão possamos compreender e mais ainda prati-
car	as	lições	do	Santo	Livro.		

No	 Evangelho,	 Mateus	 apresenta	 a	 parábola	 dos	 dois	 filhos,	 fazendo-nos	
compreender a atitude de Jesus em relação ao ser humano. Diante do pedido do pai, 
o	primeiro	filho	respondeu	que	não	iria	trabalhar	na	vinha,	mas	depois	mudou	sua	
opinião,	e	foi.	O	segundo	filho,	disse:	“Sim,	senhor,	eu	vou”.	Mas,	não	foi.	

Jesus nos mostra, na parábola. Que o mais importante é fazer a vontade do 
Pai. Não adianta expressarmos e dizermos sim se depois não realizamos o que pro-
metemos. O melhor seria dizer sim e realizar nossa missão.

No evangelho de domingo passado Jesus fez duras críticas contra a nossa 
maneira humana de interpretar Deus e sua justiça e também contra aqueles que de-
fendem uma “religião de merecimentos”. Deus não é comerciante, mas Pai que ama 
gratuitamente, e nós também temos que aprender dele a doar-nos generosamente 
sem fazer cálculos, sem pensar em vantagens que podemos acumular.

Servindo-se da parábola deste domingo, Jesus continua fazendo duras críti-
cas, desta vez, contra as nossas “garantias religiosas” e o faz servindo-se mais uma 
vez de uma parábola. Jesus quer provocar a nossa conversão. Para sermos bons 
filhos,	não	basta	dizer	sim,	para	sermos	bons	cristãos,	não	basta	sermos	batizados.	
Precisamos agir verdadeiramente como cristãos, fazendo o bem e cumprindo a nos-
sa missão.

Jesus pede de nós uma conversão constante e que em nossa vida não haja 
diferença entre o dizer e o fazer, entre a oração feita e a obra executada, entre o pen-
samento	e	a	ação.	O	cristão	é	identificado	pela	coerência	de	vida.	A	coerência	entre	
a	palavra	e	a	ação,	harmoniza	a	vida	e	confirma	a	fé.	Que		Deus	nos	faça	sensíveis	
às necessidades do próximo e abertos à misericórdia de Deus. 

Peçamos a intercessão de Nossa Senhora da Salette e busquemos viver a men-
sagem	que	ela	trouxe	para	nós.	Uma	mensagem	de	conversão,	uma	mensagem	de	
reconciliação.	Que	Nossa	Senhora	nos	ajude	a	sermos	bons	filhos,	que	saibam	res-
ponder com generosidade ao apelo de trabalharmos na Vinha do Senhor e vivermos 
a coerência entre fé e vida. Que o Bom Deus vos abençoe! 

                                                                                    Pe. Cleocir Bonetti
                                                         Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé
A. Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder e ternura/ ....
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Oração dos fiéis
D.:	A	Deus	que	nos	dirige	sua	Palavra	de	Pai,	falemos	com	a	confiança	de	filhos	
agradecidos	e	fiéis,	através	de	nossas	preces.	

A. Atendei, Senhor, nossa súplica.
1.	Para	sermos	sempre	bons	ouvintes	e	praticantes	da	vossa	Palavra,	a	fim	de	que	a	nossa	

vida corresponda cada vez mais ao vosso amor para conosco, nós vos pedimos:
2. Para que os agentes de pastoral, especialmente os catequistas, desenvolvam ver-

dadeira formação bíblica para melhor compreensão e vivência da vossa Palavra, 
nós vos pedimos:

3. Pelos que passam por angústia, por depressão, sem esperança, especialmente por 
causa	da	pandemia,	a	fim	de	que	encontrem	conforto	em	vossa	Palavra	e	no	apoio	
dos familiares e amigos, nós pedimos:

4. Para cumprirmos com determinação nossos compromissos convosco, com a famí-
lia e a comunidade, nós vos pedimos:

5. Para que a Semana Nacional da Vida, de quinta-feira ao dia sete, nos ajude a va-
lorizar e preservar este dom precioso de vossa bondade, nós vos pedimos:

6. (... romaria ou...)
7.  ...
D.: Concedei-nos sempre, ó Deus, a luz de vosso Espírito para compreendermos 

vossa Palavra e realizá-la com alegria e generosidade. Por Cristo, Nosso Senhor!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus, neste rito de oferta, o esforço de conhecer e praticar 

sua Palavra.
 A. (233) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir 

para nós a fonte de toda bênção. 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. 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. (Nº 350) Ref. 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.
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A. (Nº 350) Ref. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
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. (Nº 350) Ref. 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. (Nº 350) Ref. 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. (Nº 350) Ref. 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.: Com a força da comunhão eucarística, poderemos dizer sempre sim ao con-

vite de Deus Pai para trabalharmos em sua obra sem voltar atrás. 
A. 1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai...
D. OREMOS. Ó Deus, que a comunhão eucarística nesta celebração renove a nos-

sa vida para que, participando da paixão de Cristo na sagrada liturgia, e anun-
ciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. 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 / Dia Nacional da Bíblia / Semana Nacional pela Vida / Novena e 
Romaria de Fátma ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nossa resposta ao Senhor que nos chama à missão deve ser comprovada 
com	o	que	fazemos,	unindo	a	palavra	às	ações.

A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre 
ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
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D. Deus nos enriqueça com as bênçãos celestes e nos torne santos e puros diante 
dele. Derrame sobre nós as riquezas de sua glória, instruindo-nos com as palavras 
da	verdade,	formando-nos	pelo	Evangelho	da	salvação	e	inflamando-nos	de	amor	
por todos. Que nos abençoe, pois, Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espí-
rito Santo. Amém

A. Amém.
D. Anunciai a todos a alegria do Evangelho, vivendo a missão permanente; ide em 

paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

“A preguiça e a hipocrisia”
Hoje	o	evangelho	provoca-nos	com	a	parábola	dos	dois	filhos,	que	quando	

o pai pede para irem trabalhar na sua vinha respondem: o primeiro, não, mas de-
pois vai; o segundo sim, mas acaba por não ir. Há contudo uma grande diferença 
entre	o	primeiro	filho,	que	é	preguiçoso,	e	o	segundo,	que	é	hipócrita.	Procu-
remos imaginar o que aconteceu dentro deles. No coração do primeiro, depois 
do não, ressoava ainda o convite do pai; no segundo, ao contrário, não obstante 
o sim, a voz do pai estava sepultada. A recordação do pai arrancou o primeiro 
filho	da	preguiça,	enquanto	o	segundo,	mesmo	conhecendo	o	bem,	desmentiu	a	
palavra com a ação. Com efeito, tinha-se tornado impermeável à voz de Deus 
e	da	 consciência	para	 abraçar	uma	vida	dupla.	Com	esta	parábola,	 Jesus	põe	
dois caminhos diante de nós, que — experimentamo-lo — nem sempre estamos 
prontos para dizer sim com as palavras e com as obras, porque somos pecadores. 
Mas podemos escolher ser pecadores a caminho, que permanecem à escuta do 
Senhor	e	quando	caem	arrependem-se	e	levantam-se,	como	o	primeiro	filho;	ou	
ser pecadores sentados,	prontos	a	justificar-se	sempre	e	só	com	palavras	segun-
do o que convém. ...(Papa Francisco, homilia, 1º/10/2017)

Oração a N. Sra. de Fátima
- Ó Maria, nossa mãe, agradecemos vossa carinhosa mensagem através 

dos pastorinhos em Fátima, há mais de 103 anos. Ajudai-nos a viver a penitên-
cia, a oração e a conversão que nos pedistes. Concedei a paz ao mundo e que 
nunca mais haja guerras. Agradecemos vossa proteção à nossa Diocese que che-
gará a seu jubileu de ouro no próximo ano e as incontáveis graças concedidas 
em nosso Santuário diocesano em Erechim. Também nos consagramos ao vosso 
Imaculado Coração. Intercedei sempre pelas famílias, pelas crianças e jovens, 
doentes	 e	 idosos,	 pobres	 e	 desamparados,	 profissionais	 liberais,	 empresários,	
agricultores,	trabalhadores	urbanos	e	outros	grupos,	enfim,	por	toda	a	nossa	Dio-
cese, nas consequências da pandemia Covid-19. /: Ó mãe de Fátima, rogai por 
nós!/ Que em todas as famílias reine o amor e a paz!:/
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Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, S. Venceslau e S. Lourenço Ruiz e Comps.: Jó 1,6-22; Sl 16(17); Lc 

9,46-50; dia 29, 3ªf, S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael: Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 
12,7-12a; Sl 137(138); Jo 1,47-51; dia 30, 4ªf, S. Jerônimo: Jó 9,1-12.14-16; Sl 
87(88); Lc 9,57-62; dia 01, 5ªf, Sta. Teresinha do Menino Jesus: Jó 19,21-27; Sl 
26(27); Lc 10,1-12; dia 02, 6ªf, Santos Anjos da Guarda: Ex 23,20-23; Sl 90(91); 
Mt 18,1-5.10; dia 03, sáb, Ss. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e 
Comps. Mts.: Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118(119); Lc 10,17-24; dia 04, dom. 27º 
do TC-A: Is 5,1-7; Sl 79(80); Fl 4,6-9; Mt 21,33-43 (Parábolas dos vinhateiros).    

 
Lembretes: (a	confirmar)
- Terça-feira, das 08h30 às 16h, retiro da Cáritas, no Seminário.
- De quinta-feira ao dia 07, Semana Nacional da Vida.
- Sexta-feira, início da novena da 69ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim; 14h, 

reunião das coordenadoras paroquiais das zeladoras de capelinhas, no Centro Dio-
cesano e participação delas no terço e missa da tarde do primeiro dia da novena de 
Fátima, no Santuário.

Mês da Bíblia deste ano (2020) aprofunda o livro do Deuteronômio
O mês de setembro passou a ser referência para o estudo e a contempla-

ção da Palavra de Deus, tornando-se em todo o Brasil, desde 1971, o Mês da 
Bíblia. A partir do Concílio Vaticano II, anunciado em 25 de janeiro de 1959 e 
convocado	oficialmente	convocado	em	25	de	dezembro	de	1961,	pelo	papa	João	
XXIII, a Bíblia ocupou espaço privilegiado na família, nos círculos bíblicos, na 
catequese,	nos	grupos	de	reflexão,	nas	comunidades	eclesiais.

Este ano, 2020, a Igreja no Brasil comemora o Mês da Bíblia, em sintonia 
com a Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), fundamentando-se no livro 
do Deuteronômio, com o lema “Abre tua mão para o teu irmão” (Dt 15,11). É 
um	livro	rico	em	reflexões	morais	e	éticas,	com	leis	para	regular	as	relações	com	
Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promo-
ver a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São 
leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança (Ex 20-23).

O texto-base, além de apresentar o contexto e os objetivos do livro, traz 
informações	sobre	as	características	itinerárias	e	vocabulário,	além	de	sua	im-
portância teológica. Além do texto-base, há o subsídio para os encontros bíbli-
cos. Neste ano, foram preparados cinco encontros na metodologia da Leitura 
Orante,	que	garante	uma	pedagogia	interativa	e	mistagógica.	Ao	final,	há	ainda	
sugestões	de	cantos	que	podem	ser	utilizados	nos	diversos	momentos.
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realizou, em nosso favor, uma coisa inaudita: deixou-nos um memorial. Não nos deixou 
apenas palavras, porque é fácil esquecer o que se ouve. Não nos deixou só a Escritura, porque 
é fácil esquecer o que se lê. Não nos deixou apenas sinais, porque se pode esquecer também 
o que se vê. Deu-nos um Alimento, e é difícil esquecer um sabor. Deixou-nos um Pão em 
que está Ele, vivo e verdadeiro, com todo o sabor do seu amor. Ao recebê-Lo, podemos 
dizer: «É o Senhor! Ele lembra-Se de mim». Foi por isso que Jesus nos pediu: «Fazei isto em 
memória de Mim» (1 Cor 11, 24). Fazei. A Eucaristia não é simples lembrança; é um facto: 
é a Páscoa do Senhor, que ressuscita para nós. Na Missa, temos diante de nós a morte e a 
ressurreição de Jesus. Fazei isto em memória de Mim: reuni-vos e, como comunidade, como 
povo, como família, celebrai a Eucaristia para vos lembrardes de Mim. Não podemos passar 
sem ela, é o memorial de Deus. E cura a nossa memória ferida.

Cura, antes de mais nada, a nossa memória órfã. Vivemos numa época de tanta 
orfandade. Cura a memória órfã. Muitos têm a memória lesada por faltas de afeto 
e	dolorosas	decepções,	vindas	de	quem	deveria	 ter	dado	amor	e,	em	vez	disso,	 tornou	
órfão o coração. Gostaríamos de voltar atrás e mudar o passado, mas não se pode. Deus, 
porém, pode curar estas feridas, introduzindo na nossa memória um amor maior: o d’Ele. 
A	Eucaristia	 traz-nos	 o	 amor	fiel	 do	Pai,	 que	 cura	 a	 nossa	 orfandade.	Dá-nos	 o	 amor	
de Jesus, que transformou um sepulcro, de ponto de chegada, em ponto de partida e da 
mesma maneira pode inverter as nossas vidas. Infunde-nos o amor do Espírito Santo, que 
consola, porque nunca nos deixa sozinhos e cura as feridas.

Com a Eucaristia, o Senhor cura também a nossa memória negativa, aquele 
negativismo que frequentemente se apodera do nosso coração. O Senhor cura esta memória 
negativa, que sempre faz vir ao de cima as coisas mal feitas e deixa-nos na cabeça a triste 
ideia	de	que	não	servimos	para	nada,	que	só	cometemos	erros,	que	nos	fizeram	«errados».	
Jesus vem dizer-nos que não é assim. Ele é feliz quando está na nossa intimidade e, sempre 
que O recebemos, lembra-nos que somos preciosos: somos os convidados esperados para 
o seu banquete, os comensais que Ele deseja. E não só porque é generoso, mas porque 
Se enamorou verdadeiramente de nós: vê e ama a beleza e o bem que somos. O Senhor 
sabe	que	o	mal	e	os	pecados	não	são	a	nossa	identidade;	são	doenças,	 infeções.	E	Ele	
vem curá-las com a Eucaristia, que contém os anticorpos para a nossa memória doente 
de negativismo. Com Jesus, podemos imunizar-nos contra a tristeza. Continuaremos a 
ter diante dos olhos as nossas quedas, as canseiras, os problemas de casa e do trabalho, os 
sonhos não realizados; mas o seu peso deixará de nos esmagar, porque, na profundidade 
de nós mesmos, temos Jesus que nos encoraja com o seu amor. Aqui está a força da 
Eucaristia, que nos transforma em portadores de Deus: portadores de alegria, não de 
negativismo. Nós, que vamos à Missa, podemos perguntar-nos o que levamos ao mundo: 
as nossas tristezas, as nossas amarguras ou a alegria do Senhor? Fazemos a Comunhão e, 
depois, continuamos a reclamar, a criticar e a lamentar-nos? Mas isto não melhora coisa 
alguma, ao passo que a alegria do Senhor muda a vida.

Enfim	a	Eucaristia	cura	a	nossa	memória fechada. As feridas, que conservamos 
dentro, não criam problemas só a nós, mas também aos outros. Tornam-nos medrosos 
e	desconfiados:	ao	princípio,	 fechados;	com	o	passar	do	 tempo, cínicos e indiferentes. 
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Levam-nos a reagir aos outros com insensibilidade e arrogância, iludindo-nos de que assim 
podemos	controlar	as	situações;	mas	enganamo-nos!	Só	o	amor	cura	o	medo	pela	raiz,	e	
liberta dos fechamentos que aprisionam. É assim que faz Jesus, vindo ter conosco com 
mansidão, na fragilidade desarmante da Hóstia; assim faz Jesus, Pão partido para romper 
a carapaça dos nossos egoísmos; assim faz Jesus, que Se dá para nos dizer que só abrindo-
nos é que nos libertamos dos bloqueios interiores, das paralisias do coração. O Senhor, 
oferecendo-Se a nós tão simples como o pão, convida-nos também a não desperdiçar 
a vida, correndo atrás de mil coisas inúteis que criam dependências e deixam o vazio 
dentro. A Eucaristia apaga em nós a fome de coisas e acende o desejo de servir. Levanta-
nos do nosso estilo cómodo e sedentário de vida, lembra-nos que não somos apenas boca 
a saciar, mas também as mãos d’Ele para saciar o próximo. Agora é urgente cuidar de 
quem	 tem	 fome	de	alimento	e	dignidade,	de	quem	não	 trabalha	e	 tem	dificuldade	em	
seguir para diante. E fazê-lo de modo concreto, como concreto é o Pão que Jesus nos dá. 
É precisa uma proximidade real; são necessárias verdadeiras correntes de solidariedade. 
Na Eucaristia, Jesus aproxima-Se de nós: não deixemos sozinho, quem vive ao pé de nós!

Queridos irmãos e irmãs, continuemos a celebrar o Memorial que cura a nossa 
memória (ao dizer aqui que cura a memória, recordemo-nos que é a memória do coração), 
este memorial é a Missa. É o tesouro que deve ocupar o primeiro lugar na Igreja e na vida. 
E, ao mesmo tempo, redescubramos a adoração, que continua em nós a ação da Missa. 
Faz-nos bem, cura-nos por dentro. Sobretudo agora, temos verdadeiramente necessidade 
dela.

SOLENIDADE DOS SS. PEDRO E PAULO:
A HOMILIA DO PAPA NA ÍNTEGRA

Homilia do Santo Padre
Eucaristia, com a bênção dos pálios, na Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São 

Paulo
(Basílica de S. Pedro, 29 de junho de 2020)
Na festa dos dois Apóstolos desta cidade, gostaria de partilhar convosco duas 

palavras-chave: unidade e profecia.
Unidade.	Celebramos	conjuntamente	duas	figuras	muito	diferentes:	Pedro	era	um	

pescador que passava os dias entre os remos e as redes; Paulo, um fariseu culto, que 
ensinava nas sinagogas. Quando saíram em missão, Pedro dirigiu-se aos judeus; Paulo, 
aos pagãos. E, quando se cruzaram os seus caminhos, discutiram animadamente, como 
Paulo não tem vergonha de contar numa carta (cf. Gal	2,	11-14).	Enfim,	eram	duas	pessoas	
muito diferentes, mas sentiam-se irmãos, como numa família unida onde muitas vezes se 
discute mas sem deixar de se amarem. Contudo a familiaridade, que os unia, não provinha 
de	inclinações	naturais,	mas	do	Senhor.	Ele	não	nos	mandou	agradar,	mas	amar.	É	Ele	que	
nos une, sem nos uniformizar. Nos une nas diferenças.
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A primeira Leitura de hoje leva-nos à fonte desta unidade. Narra que a Igreja, 
pouco depois de ter nascido, passava por uma fase crítica: Herodes não lhe dava paz, a 
perseguição era violenta, o apóstolo Tiago fora morto; e agora acabou preso o próprio 
Pedro. A comunidade parece decapitada; cada qual teme pela própria vida. Contudo, neste 
momento trágico, ninguém foge, ninguém pensa em salvar a pele, ninguém abandona os 
outros, mas todos rezam juntos. Da oração, tiram coragem; da oração, vem uma unidade 
mais forte do que qualquer ameaça. Diz o texto que, «enquanto Pedro estava encerrado na 
prisão, a Igreja orava a Deus, instantemente, por ele» (At 12, 5). A unidade é um princípio 
que se ativa com a oração, porque a oração permite ao Espírito Santo intervir, abrir à 
esperança,	encurtar	as	distâncias,	manter-nos	juntos	nas	dificuldades.

Notemos outra coisa: naqueles momentos dramáticos, ninguém se lamenta do mal, 
das	perseguições,	de	Herodes.	Ninguém	insulta	Herodes.	E	nós	estamos	muito	habituados	
a insultar os responsáveis. É inútil, e até chato, que os cristãos percam tempo a lamentar-
se	do	mundo,	da	sociedade,	daquilo	que	está	errado.	As	lamentações	não	mudam	nada.	
Recordemo-nos	de	que	as	 lamentações	são	a	segunda	porta	fechada	ao	Espírito	Santo,	
como disse  a vocês no dia de Pentecostes: a primeira é o narcisismo, a segunda o desânimo, 
a terceira o pessimismo. O narcisismo te leva ao espelho, para se olhar continuamente; 
desânimo,	 as	 lamentações.	 O	 pessimismo,	 ao	 escuro,	 à	 escuridão.	 Essas	 três	 atitudes	
fecham a porta do Espírito Santo. Aqueles cristãos não culpavam, mas rezavam. Naquela 
comunidade, ninguém dizia: «Se Pedro tivesse sido mais cauteloso, não estaríamos nesta 
situação». Ninguém. Pedro, humanamente, tinha motivos para ser criticado; mas ninguém 
o criticava. Não murmuravam contra ele, mas rezavam por ele. Não falavam por trás, mas 
falavam com Deus. Hoje, podemos interrogar-nos: «Guardamos a nossa unidade com 
a oração, nossa unidade da Igreja? Rezamos uns pelos outros?» Que aconteceria se se 
rezasse mais e murmurasse menos, com a língua um pouco mais tranquila? Aquilo que 
aconteceu a Pedro na prisão: como então, muitas portas que separam, abrir-se-iam; muitas 
algemas	que	imobilizam,	cairiam.	E	nós	ficaríamos	maravilhados	como	aquela	jovem	que	
vendo Pedro na porta, não conseguia abrir a porta, mas ia dentro, maravilhada de alegria 
em ver Pedro. Peçamos a graça de saber rezar uns pelos outros. São Paulo exortava os 
cristãos a rezar por todos, mas em primeiro lugar por quem governa (cf. 1 Tim 2, 1-3). 
Mas este governante é ...”, e os qualificadores são muitos: eu não os direi, porque este 
não é o momento nem o lugar para dizer os qualificadores que são ouvidos contra os 
governantes. Mas, que Deus os julgue: mas rezemos pelos governantes. Vamos rezar. 
Eles precisam de oração.  É uma tarefa que o Senhor nos confia. Temo-la cumprido? Ou 
limitamo-nos a falar, insultar e basta? Quando rezamos, Deus espera que nos lembremos 
também de quem não pensa como nós, de quem nos bateu a porta na cara, das pessoas a 
quem nos custa perdoar. Só a oração desata as algemas, como a Pedro; só a oração deixa 
livre o caminho para a unidade.

Neste dia, benzem-se os pálios que serão entregues ao Decano do Colégio 
Cardinalício e aos Arcebispos Metropolitas nomeados no decorrer do último ano. O pálio 
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recorda a unidade entre as ovelhas e o Pastor que, como Jesus, carrega a ovelha aos 
ombros e nunca mais a larga. Além disso, segundo uma bela tradição, hoje unimo-nos 
de maneira especial ao Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Pedro e André eram 
irmãos; e entre nós, quando é possível, trocamos uma visita fraterna nas respetivas 
festas; não tanto por gentileza, mas para caminhar juntos rumo à meta que o Senhor nos 
indica: a unidade plena. Hoje, eles não conseguiram vir por causa do coronavírus, mas 
quando desci para venerar os restos mortais de Pedro, sentia no coração ao meu lado 
meu amado irmão Bartolomeu. Eles estão aqui, conosco.

A segunda palavra: profecia.	 Unidade	 e	 profecia.	Os	 nossos	Apóstolos	 foram	
provocados por Jesus. Pedro ouviu-O perguntar-lhe: «Tu, quem dizes que Eu sou?» 
(cf. Mt 16, 15). Naquele momento, compreendeu que, ao Senhor, não Lhe interessam 
as	opiniões	gerais,	mas	a	opção	pessoal	de	O	seguir.	Também	a	vida	de	Paulo	mudou	
depois duma provocação de Jesus: «Saulo, Saulo, porque Me persegues?» (At 9, 4). O 
Senhor abalou-o dentro: mais do que fazê-lo cair por terra no caminho de Damasco, 
derrubou a sua presunção de homem religioso e bom. Assim um Saulo altivo tornou-se 
Paulo.	Paulo	que	significa	«pequeno».	A	estas	provocações,	a	estas	inversões	da	vida	
seguem	as	profecias:	«Tu	és	Pedro,	e	sobre	esta	pedra	edificarei	a	minha	Igreja»	(Mt 
16, 18); e a Paulo: «É instrumento da minha escolha, para levar o meu nome perante os 
pagãos» (At 9, 15). Assim, a profecia nasce quando nos deixamos provocar por Deus: 
não quando gerimos a própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle. Não nasce 
de meus pensamentos, não nasce de meu coração. Nasce se nós nos deixamos provocar 
por Deus. Quando o Evangelho inverte as certezas, brota a profecia. Só quem se abre 
às surpresas de Deus é que se torna profeta. Vemo-lo em Pedro e Paulo, profetas que 
enxergam mais além: Pedro é o primeiro a proclamar que Jesus é «o Messias, o Filho 
de Deus vivo» (Mt 16, 16); Paulo antecipa a conclusão da sua vida: «Já me aguarda a 
merecida coroa, que me entregará, naquele dia, o Senhor» (2 Tim 4, 8).

Hoje precisamos de profecia, de verdadeira profecia: não discursos que prometem 
o impossível, mas testemunhos de que o Evangelho é possível. Não são necessárias 
manifestações	 miraculosas.  Me dói quando ouço “mas, queremos uma Igreja 
profética”... Bem. O que fazes para que a Igreja seja profética? Queremos a profecia. É 
preciso vidas que manifestam o milagre do amor de Deus. Não potência, mas coerência; 
não	 palavras,	 mas	 oração;	 não	 proclamações,	 mas	 serviço.	 Tu	 queres	 uma	 Igreja	
profética?	Comece	a	servir,	fique	calado.	Não	teoria,	mas	testemunho.	Precisamos	não	
de ser ricos, mas de amar os pobres; não de ganhar para nós, mas de nos gastarmos pelos 
outros; não do consenso do mundo, o de estar bem com todos. Costumamos dizer: “estar 
bem com Deus e com o diabo”...estar bem com todos. Não. Isso não é profecia. Mas 
precisamos da alegria pelo mundo que virá; não de projetos pastorais, estes projetos 
que	parecem	ter	a	própria	eficiência,	como	se	fossem	sacramentos,	projetos	pastorais	
eficientes:	não;	mas	precisamos	de	pastores	que	ofereçam	a	vida:	de	enamorados de 
Deus. Foi assim, como enamorados, que Pedro e Paulo anunciaram Jesus. Pedro, antes 
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de ser colocado na cruz, não pensa em si mesmo, mas no seu Senhor e, considerando-se 
indigno	de	morrer	como	Ele,	pede	para	ser	crucificado	de	cabeça	para	baixo.	Paulo	está	
para ser decapitado e pensa só em dar a vida, escrevendo que quer ser «oferecido como 
sacrifício» (2 Tim 4, 6). Esta é a profecia. Não palavras. E esta é profecia, a profecia que 
muda a história.

Amados irmãos e irmãs, Jesus profetizou a Pedro: «Tu és Pedro, e sobre esta 
pedra	edificarei	a	minha	Igreja».	Existe,	 também	para	nós,	uma	profecia	semelhante;	
encontra-se	no	último	livro	da	Bíblia,	quando	Jesus	promete	às	suas	testemunhas	fiéis	
«uma pedra branca», na qual «estará gravado um novo nome» (Ap 2, 17). Como o 
Senhor transformou Simão em Pedro, assim chama a cada um para fazer de nós pedras 
vivas, com as quais construir uma Igreja e uma humanidade renovadas. Há sempre 
quem destrua a unidade e quem apague a profecia, mas o Senhor acredita em nós e pede-
te: «Tu, tu, tu, tu: queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do meu céu na 
terra?» Irmãos e irmãs, deixemo-nos provocar por Jesus e ganhemos a coragem de Lhe 
dizer: «Sim, quero»!

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS MÉDICOS, 
ENFERMEIROS E ROFISSIONAIS DA SAÚDE DE 

LOMBARDIA
Sala Clementina, sábado, 20 de junho de 2020
Bem-vindos, prezados irmãos e irmãs!
Agradeço as palavras do Presidente da Região da Lombardia. Saúdo cordialmente 

o Arcebispo de Milão, os Bispos de Bérgamo, Bréscia, Cremona, Crema e Lodi, bem 
como	as	demais	autoridades	presentes.	Saúdo	os	médicos,	os	enfermeiros,	os	profissionais	
da saúde e da proteção civil, assim como os alpinos. Saúdo os sacerdotes e as pessoas 
consagradas.	Viestes	em	representação	da	Lombardia,	uma	das	regiões	italianas	mais	
atingidas pela epidemia da Covid-19, com o Piemonte, a Emília Romagna e o Véneto, 
nomeadamente Vo’ Euganeo, aqui representado pelo Bispo de Pádua. Hoje abraço 
idealmente	também	estas	regiões.	E	saúdo	os	representantes	do	Hospital	“Spallanzani”,	
em Roma, uma instituição médica que tem feito muito para combater o vírus.

Durante estes meses agitados, as várias realidades da sociedade italiana 
esforçaram-se por enfrentar a emergência de saúde com generosidade e dedicação. 
Penso	 nas	 instituições	 nacionais	 e	 regionais,	 nos	 municípios;	 penso	 nas	 dioceses	 e	
comunidades	 paroquiais	 e	 religiosas;	 nas	 numerosas	 associações	 de	 voluntariado.	
Sentimos mais viva do que nunca a gratidão pelos médicos, enfermeiros e todos os 
profissionais	da	saúde,	na	linha	da	frente	no	cumprimento	de	um	serviço	árduo	e	por	
vezes heroico. Foram sinal visível de humanidade que aquece o coração. Muitos deles 
adoeceram	e	alguns	infelizmente	faleceram	no	exercício	da	profissão.	Recordemo-los	
na oração e com muita gratidão.
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No turbilhão de uma epidemia com efeitos impressionantes e inesperados, a presença 
confiável	e	generosa	do	pessoal	médico	e	paramédico	constituiu	um	ponto	de	referência	
seguro, antes de mais nada para os doentes, mas de forma muito especial para os familiares, 
que neste caso não tinham a possibilidade de visitar os seus entes queridos. E assim 
encontraram	em	vós,	profissionais	da	saúde,	como	que	outros	familiares,	capazes	de	unir	
à	competência	profissional	atenções	que	são	expressão	concreta	de	amor.	Muitas	vezes	os	
pacientes sentiam que tinham “anjos” ao seu lado, que os ajudavam a recuperar a saúde e, 
ao mesmo tempo, os confortavam, apoiavam e, às vezes, acompanhavam até ao limiar do 
encontro	final	com	o	Senhor.	Estes	profissionais	da	saúde,	coadjuvados	pela	solicitude	dos	
capelães dos hospitais, testemunharam a proximidade de Deus a quantos sofrem; foram 
artífices	silenciosos	da	cultura	da	proximidade	e	da	ternura.	Cultura	da	proximidade	e	da	
ternura. E vós fostes testemunhas disto, inclusive nos pequenos gestos: nas carícias... até 
com	o	telemóvel,	conectando	aquele	idoso	que	estava	prestes	a	morrer	com	o	filho,	com	a	
filha,	para	se	despedir	deles,	para	os	ver	pela	última	vez...;	pequenos	gestos	de	criatividade	
de amor... Isto fez bem a todos nós. Testemunho de proximidade e ternura!

Caros	 médicos	 e	 enfermeiros,	 o	 mundo	 pôde	 ver	 todo	 o	 bem	 que	 fizestes	
numa situação de grande provação. Mesmo exaustos, continuastes a trabalhar com 
profissionalismo	 e	 abnegação.	 Quantos	 médicos	 e	 paramédicos,	 enfermeiros,	 não	
podiam ir para casa, e dormiam onde podiam, pois no hospital não havia camas! E isto 
gera esperança. O senhor [dirige-se ao Presidente da Região] falou de esperança. E isto 
gera esperança. Fostes um dos pilares de todo o país. A vós aqui presentes e aos vossos 
colegas de toda a Itália dirijo a minha estima e o meu agradecimento sincero, e bem sei 
que interpreto os sentimentos de todos. 

Este é o momento de valorizar toda a energia positiva que foi investida. Não 
vos esqueçais! É uma riqueza que, em parte, certamente, acabou em “fundo perdido”, 
no drama da emergência; mas em grande parte pode e deve dar frutos para o presente 
e o futuro da sociedade lombarda e italiana. A pandemia marcou profundamente a 
vida das pessoas e a história das comunidades. Para honrar o sofrimento dos doentes e 
dos numerosos defuntos, especialmente idosos, cuja experiência de vida não deve ser 
esquecida, há que construir o amanhã: isto requer o esforço, a força e a dedicação de 
todos. Trata-se de recomeçar a partir dos inúmeros testemunhos de amor generoso e 
gratuito, que deixaram uma marca indelével nas consciências e no tecido da sociedade, 
ensinando quanta necessidade há de proximidade, cuidado e sacrifício para alimentar a 
fraternidade e a convivência civil. E, olhando para o futuro, lembro-me daquele discurso 
de frei Félix, no lazareto, em Manzoni [Os noivos, cap. 36]: com que realismo ele olha 
para a tragédia, para a morte, mas também para o futuro, e vai em frente!

Deste modo, podemos sair desta crise espiritual e moralmente mais fortes; e isto 
depende da consciência e da responsabilidade de cada um de nós. Não sozinhos, mas 
juntos	 e	 com	a	graça	de	Deus.	Como	fiéis,	 cabe-nos	 testemunhar	que	Deus	não	nos	
abandona, mas em Cristo dá sentido até a esta realidade e ao nosso limite; que, com a sua 
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ajuda,	podemos	enfrentar	as	provações	mais	árduas.	Deus	criou-nos	para	a	comunhão,	
para a fraternidade, e agora mais do que nunca demonstrou-se ilusória a pretensão de 
apostar tudo em nós mesmos — é ilusório! — para fazer do individualismo o princípio-
guia da sociedade. Mas estejamos atentos, pois assim que passar a emergência, é fácil 
escorregar, é fácil cair de novo nesta ilusão. É fácil esquecer rapidamente que precisamos 
dos outros, de alguém que cuide de nós, que nos infunda coragem. Esquecer que todos 
nós precisamos de um Pai, que nos estenda a mão. Orar a Ele, invocá-lo, não é ilusão; 
ilusão é pensar em viver sem Ele! A oração é a alma da esperança.

Nestes	 meses,	 as	 pessoas	 não	 puderam	 participar	 fisicamente	 das	 celebrações	
litúrgicas, mas não deixaram de se sentir comunidade. Rezaram individualmente ou 
em família, também através dos meios de comunicação social, unidas espiritualmente 
e sentindo que o abraço do Senhor ia além dos limites do espaço. O zelo pastoral e a 
solicitude criativa dos sacerdotes ajudaram as pessoas a prosseguir no caminho da fé e a 
não permanecer sozinhas diante da dor e do medo. Esta criatividade sacerdotal superou 
algumas,	poucas,	expressões	“adolescentes”	contra	as	medidas	da	autoridade,	que	tem	a	
obrigação de salvaguardar a saúde do povo. A maioria foi obediente e criativa. Admirei 
o espírito apostólico de muitos sacerdotes, que saíam com o telefone, batiam às portas, 
tocavam as campainhas das casas: «Precisa de algo? Faço-lhe as compras...». Muitas 
coisas! A proximidade, a criatividade, sem vergonha. Os presbíteros que permaneceram 
perto do seu povo no cuidado e na partilha carinhosa e diária: foram um sinal da presença 
consoladora de Deus. Foram pais, não adolescentes. Infelizmente, não foram poucos os 
que morreram, assim como os médicos e o pessoal paramédico. E também entre vós há 
alguns presbíteros que adoeceram e graças a Deus sararam. Através de vós, agradeço a 
todo o clero italiano, que deu provas de coragem e amor ao povo.

Queridos irmãos e irmãs, renovo a cada um de vós e a quantos representais, o meu 
profundo	apreço	pelo	que	fizestes	nesta	situação	difícil	e	complexa.	A	Virgem	Maria,	
venerada nas vossas terras em numerosos santuários e igrejas, vos acompanhe e vos 
ampare sempre com a sua proteção maternal. E não vos esqueçais que, com o vosso 
trabalho, todos vós, médicos, paramédicos, voluntários, sacerdotes, religiosos e leigos, 
fizestes	isto,	destes	início	a	um	milagre.	Tende	fé	e,	como	disse	aquele	alfaiate,	que	teria	
sido um bom teólogo: “Nunca soube que Deus tenha começado um milagre sem o ter 
acabado bem» [Manzoni, Os noivos, cap. 24]. Que este milagre por vós iniciado acabe 
bem! Quanto a mim, continuo a rezar por vós e pelas vossas comunidades, e concedo-
vos com afeto uma especial Bênção Apostólica. E vós, por favor, não vos esqueçais de 
rezar por mim, pois preciso disto. Obrigado!

[Bênção]
Agora,	a	liturgia	da	saudação.	Mas	devemos	ser	obedientes	às	disposições:	não	vos	

farei vir aqui, mas irei eu, de passagem, saudar-vos educadamente, como se deve, como 
as autoridades nos disseram para fazer. E assim, como irmãos, saudemo-nos e oremos 
uns	pelos	outros.	Primeiro	tiremos	a	fotografia	de	grupo	e	depois	vou	cumprimentar-vos!




