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Nota sobre as coletas supra paroquiais
e diocesanas deste ano:

No domingo de ramos, se realiza 
a coleta da Campanha da Fraternidade; 
na sexta-feira santa, a coleta para a Ter-
ra Santa; no dia de Pentecostes, aquela 
para os projetos missionários do Regio-
nal Sul em Moçambique, África, e na 
Amazônia; na solenidade de São Pedro 
e São Paulo, a coleta do óbolo de São 
Pedro, para obras de caridade do Papa; 
no terceiro domingo de outubro, a das 

missões; no terceiro domingo de Advento, a da Campanha para a Evangelização. Em 
vista da pandemia do novo Coronavírus, impedindo as celebrações com participação 
presencial ampla, as três coletas do primeiro semestre foram transferidas para o segun-
do. Mas a pandemia continua. 

Por isso, os Bispos do Rio Grande do Sul aprovaram a sugestão da equipe de 
redação dos subsídios de Advento e Natal, da quaresma e Páscoa de substituir todas as 
coletas deste ano pela colocação da guirlanda de Natal, pedindo por ela a colaboração 
de R$ 5,00. 

Estes cinco reais serão distribuídos assim: um real ficará para a Paróquia, um 
ficará para a Diocese, um cobrirá os custos e ajudará na manutenção anual do Regio-
nal Sul 3, dois reais serão destinados a formar um fundo que será destinado às coletas 
mencionadas.

No verso da guirlanda há um agradecimento a quem a adquire, dizendo que com 
ela está colaborando com o destino dessas coletas.

Assim, se pede a todas as comunidades um esforço especial de colocar o maior 
número possível de guirlandas para se conseguir um valor expressivo, suficiente para 
enviar ao destino das coletas. Com isso, estarão ajudando também a Paróquia, a Dio-
cese e o Regional Sul 3 da CNBB.

Cada Paróquia pode fazer sucessivos pedidos de guirlandas na Livraria Dioce-
sana. 

Mensagem de Sua Santidade o Papa Francisco

para o Dia Mundial das Missões de 2020 - [18 de outubro]
«Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8)
Queridos irmãos e irmãs!
Desejo manifestar a minha gratidão a Deus pelo empenho com que, em outubro 
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passado, foi vivido o Mês Missionário Extraor-
dinário em toda a Igreja. Estou convencido de 
que isso contribuiu para estimular a conversão 
missionária em muitas comunidades pela senda 
indicada no tema «Batizados e enviados: a Igre-
ja de Cristo em missão no mundo».

Neste ano, marcado pelas tribulações e 
desafios causados pela pandemia do covid-19, 
este caminho missionário de toda a Igreja conti-
nua à luz da palavra que encontramos na narra-
ção da vocação do profeta Isaías: «Eis-me aqui, 
envia-me» (Is 6, 8). É a resposta, sempre nova, à pergunta do Senhor: «Quem envia-
rei?» (Ibid.). Esta chamada provém do coração de Deus, da sua misericórdia, que 
interpela quer a Igreja quer a humanidade na crise mundial atual. «À semelhança dos 
discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furi-
bunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas, 
ao mesmo tempo, importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos 
carecidos de mútuo encorajamento. E, neste barco, estamos todos. Tal como os discí-
pulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados “vamos perecer” (cf. Mc 4, 38), 
assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada qual 
por conta própria, mas só o conseguiremos juntos» (Francisco, Meditação na Praça 
de São Pedro, 27/III/2020). Estamos verdadeiramente assustados, desorientados e te-
merosos. O sofrimento e a morte fazem-nos experimentar a nossa fragilidade humana; 
mas, ao mesmo tempo, todos nos reconhecemos participantes dum forte desejo de 
vida e de libertação do mal. Neste contexto, a chamada à missão, o convite a sair de 
si mesmo por amor de Deus e do próximo aparece como oportunidade de partilha, 
serviço, intercessão. A missão que Deus confia a cada um faz passar do «eu» medroso 
e fechado ao «eu» resoluto e renovado pelo dom de si.

No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus (cf. Jo 19, 28-30), Deus 
revela que o seu amor é por todos e cada um (cf. Jo 19, 26-27). E pede-nos a nossa dis-
ponibilidade pessoal para ser enviados, porque Ele é Amor em perene movimento de 
missão, sempre em saída de Si mesmo para dar vida. Por amor dos homens, Deus Pai 
enviou o Filho Jesus (cf. Jo 3, 16). Jesus é o Missionário do Pai: a sua Pessoa e a sua 
obra são, inteiramente, obediência à vontade do Pai (cf. Jo 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; Heb 
10, 5-10). Por sua vez, Jesus – crucificado e ressuscitado por nós –, no seu movimento 
de amor atrai-nos com o seu próprio Espírito, que anima a Igreja, torna-nos discípulos 
de Cristo e envia-nos em missão ao mundo e às nações.

«A missão, a “Igreja em saída” não é um programa, um intuito concretizável 
por um esforço de vontade. É Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de 
anunciar o Evangelho, moves-te porque o Espírito te impele e conduz (Francisco, Sem 
Ele nada podemos fazer, 2019, 16-17). Deus é sempre o primeiro a amar-nos e, com 
este amor, vem ao nosso encontro e chama-nos. A nossa vocação pessoal provém do 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 27º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 04.10.2020 

  - Trabalhadores da vinha do Senhor para ela lhe dar frutos de amor, justiça e solidariedade
  - Mês das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
  - 69ª Romaria de Fátima – ----
  - Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
  Cor litúrgica: VERDE             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS              www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2011/14) Ref./:Bendita és tu, Maria, Mãe da Famí-

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

1. Em nossas dores, nos conforta o teu olhar,/ o nosso grito sem-
pre estás a escutar./ Reconhecemos teu amor tão verdadeiro,/ 
sempre socorres, com tuas mãos, o caminheiro.

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

4. Tua presença é fortaleza na missão/ que se renova em momentos de oração./ 
Dá-nos a graça de seguirmos teu Jesus/ e caminharmos no clarão de sua luz.

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a misericórdia do Pai, a amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo este-

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. No ano jubilar de ouro da Diocese, no mês das missões, a Romaria de Fátima, 

cuja novena estamos vivendo, com participação restrita e transmissão por rádios 
e redes sociais, por causa da pandemia, é manifestação especial da graça de Deus 
e oportunidade de renovarmos nosso compromisso de produzirmos muitos e bons 
frutos em sua vinha. Em seu amor, Deus nos deu a vida para torná-la missão em 
Cristo, seu Filho, formando comunidades missionárias, numa Diocese de comu-
nhão e participação.

P. (... Mês das missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 
6,8)/ 69ª Romaria de Fátima – Com Maria, cuidar da vida e da saúde – “Cora-
gem, tua fé de salvou” [Mt 9,22] / Até quarta-feira, semana da vida; quinta-feira, 
dia do nascituro - ...).

Pedido de perdão
P. A graça anual da Romaria, mesmo sem a participação presencial ampla, nos re-

http://www.diocesedeerexim.org.br
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corda mais vivamente nossa peregrinação para a casa do Pai, em comunhão com 
todos os irmãos e irmãs de fé, membros da Igreja, a vinha do Senhor, que deve 
oferecer-lhe sempre frutos abundantes de solidariedade e justiça. No espírito da 
penitência e conversão deste tempo, peçamos perdão a Deus por nem sempre cor-
respondermos a seu amor de Pai (Pausa). 

L. Senhor, que nos tratais com carinho e sempre usais de misericórdia conosco, 
apesar de nossa ingratidão, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que não levais em conta nossas infidelidades e nos confiais a missão de 

anunciar vossa libertação, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos revelais o Reino e esperais de nós frutos de vida eterna, tende 

piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor... 
 
Hino de louvor
(Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja Paz/ pros filhos e filhas do Pai. 

Amém!/ Amém. Aleluia! Ao Pai demos glória!/ Do amor a história se cante. 
Amém.!

2. Ao Cristo Senhor louvor seja dado,/ Cordeiro Imolado por nós. Amém./ 
Amém. Aleluia! Do Filho a vitória,/ cantemos a glória pra sempre. Amém!

3. Do Espírito Santo se cante o louvor,/ Divino Amor que nos une. Amém!/ 
Amém. Aleluia! Do Pai e do Verbo/ o amor se celebre pra sempre. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso 
imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós 
a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos 
mais do que ousamos pedir. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 27º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 334-337)
Anim. O povo de Deus é a sua vinha que deve ser cultivada com zelo a fim de que 

seu Senhor possa colher os frutos que dela espera. 

1ª Leitura: Is 5,1-7

Salmo: Sl 79 (80)
S. A vinha do Senhor é a casa de Israel.
A. A vinha do Senhor é a casa de Israel. 
S. 1. - Arrancastes do Egito esta videira,* e expulsastes as nações para plantá-la; - 

até o mar se estenderam seus sarmentos,* até o rio os seus rebentos se espalharam. 
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2. - Por que razão vós destruístes sua cerca,* para que todos os passantes a vindimem, 
- o javali da mata virgem a devaste,* e os animais do descampado nela pastem? 

3. = Voltai-vos para nós, Deus do universo! + Olhai dos altos céus e observai.* Visi-
tai a vossa vinha e protegei-a! - Foi a vossa mão direita que a plantou;* protegei-a, 
e ao rebento que firmastes!

4. - E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! * Dai-nos vida, e louvaremos vosso 
nome! = Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo,+ e sobre nós iluminai a vossa 
face! * Se voltardes para nós, seremos salvos!

2ª Leitura: Fl 4,6-9

Evangelho: Mt 21,33-43
A. Aleluia...
L. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu 

vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém! Aleluia, aleluia!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Mês de outubro, mês missionário! Mês do Rosário! Mês que celebramos nossa 

Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Fátima. Vivendo o ano jubilar, de 
nossa diocese, nos colocamos diante do Senhor que nos envia em missão. O tema 
deste mês missionário é: “A vida é missão” e o lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

No Evangelho deste domingo, Jesus faz para nós uma síntese de toda a histó-
ria da salvação. Nos apresenta a parábola dos vinhateiros e do proprietário da vinha. 
Mais uma vez, Mateus recorre a essa imagem para representar o Reino de Deus e 
para nos questionar sobre a forma como vivemos a nossa Missão.

A parábola dos vinhateiros é uma bela parábola, mas triste. Jesus conta que 
um dono de terra plantou uma vinha, arrendou-a e foi viajar. Na época da colheita, 
mandou vários empregados para receberem os frutos, mas nada recebeu. Pelo con-
trário, seus empregados foram muito maltratados. Depois, mandou o próprio filho, 
que foi maltratado e morto.

Assim como na primeira leitura, também no Evangelho todos os detalhes da 
narração tem um sentido simbólico: o dono da vinha é Deus; a vinha é a imagem do 
povo de Deus; os dois grupos de enviados representam os profetas e o filho é Jesus.

 Jesus conta a parábola dos vinhateiros para ressaltar a própria história da sal-
vação, onde os profetas e o próprio Filho de Deus foram rejeitados e excluídos. Porém 
a vitória final foi e sempre será da vida e da verdade. A vitória sempre será de Deus. 

 É próprio da vinha produzir seus frutos. Faz parte da vida cristã também 
produzir bons frutos. Mas a violência e a corrupção estragam o mundo e trazem 
morte. Estragam nossas cidades, nosso país.
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 O mês de outubro é dedicado às missões. Estamos inseridos no mundo, na 
sociedade. É este o campo do trabalho missionário.  Podemos e devemos ser mis-
sionários nos locais de trabalho, com as pessoas com as quais nós convivemos, na 
nossa comunidade.  Somos convidados a produzir frutos de paz, amor, justiça.  Não 
podemos ser os vinhateiros perversos que se afastam de Deus e não produzem  si-
nais de vida e de esperança.  

 No próximo domingo celebraremos a 69ª Romaria de Fátima. Momento for-
te de espiritualidade. O tema da Romaria deste ano é: “Com Maria, cuidar da vida e 
da saúde” e o lema: “Coragem, a tua fé te salvou” (Mt 9, 22). Que Maria nos ajude 
a sermos missionários para cuidarmos e protegermos a vida.  

Que Nossa Senhora de Fátima interceda pelo bem de nossa Diocese, que ce-
lebra jubileu de ouro. Que Deus vos proteja e abençoe!

Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)

Preces dos fiéis
P. Em comunhão com toda a Diocese no ano jubilar e na novena da Romaria anual, 

apresentemos a Deus nossas preces.  
A. (nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor. 
1. Para que a Igreja, vinha do Senhor, formada por todos nós, viva sempre em mis-

são e a realize com muitos frutos de serviço e promoção humana neste tempo de 
pandemia, nós vos pedimos, Senhor. 

2. Para que a semana da vida, com o dia do nascituro, quinta-feira, nos ajude a criar 
uma cultura de total respeito à vida humana desde a concepção até seu fim natural, 
peçamos, irmãos. 

3. Para proclamarmos, com vossa e nossa Mãe, as vossas maravilhas em nossa Dio-
cese em seus 50 anos e para sermos sempre mais Igreja de comunhão e participa-
ção, nós vos pedimos.

4. Para vencermos, com o auxílio de nossa Mãe Santíssima, as consequências da pan-
demia Covid-19, com permanente cuidado com a vida e a saúde, nós vos pedimos.

5. Para que, com a graça divina e a nossa solidariedade, os doentes e idosos se 
sintam fortalecidos na esperança e os seus cuidadores e profissionais da saúde, 
revigorados no serviço a eles, nós vos pedimos.

6. ... 
P. Este mês das missões nos lembra a razão de ser da Igreja: anunciar o Evangelho 

a todos os povos e tornar as comunidades sempre mais missionárias. Pedindo a 
Deus os missionários para as atuais necessidades da Igreja, rezemos a oração vo-
cacional do primeiro domingo de cada mês em nossa Diocese.
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A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Pelas mãos de Maria, apresentamos a Deus os frutos do nosso trabalho na 

sua vinha, na oferta do nosso coração.
A. (Nº 513) 1. Vivo ofertório de Maria, dando aquele “sim”, sempre até o fim,/ 

firme e fiel por toda a vida.
Ref. “Eis-me aqui, Senhor” Pai de bondade,/ “faça-se em mim tua vontade”
------- sem a segunda estrofe......
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, esta celebração da vossa Palavra, que 

realizamos em vossa honra e completai a santificação dos que salvastes. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

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

Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos bendizemos.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento de 

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

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

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

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

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

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

e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.
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A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos (espe-

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

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Seguindo a recomendação de Cristo e a oração que nos ensinou, rezemos – Pai 

nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário...)
Anim.: Para sermos a vinha amada do Senhor a produzir os frutos que deseja, as-

sumindo a vida como missão, o Senhor mesmo nos alimenta na mesa eucarística.  
A. (Nº 320) Eu sou a videira, meu Pai 
P. OREMOS. Possamos, ó Deus onipotente, ser sempre sustentados pelo Pão 

do Céu, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. 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 / Missões / Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro/ Romaria de 
Fátima Ano jubilar de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Invoquemos a ajuda de Maria para que nossa Diocese, a caminho do seu 

jubileu de ouro, seja vinha amada do Senhor a produzir muitos frutos  de justiça, 
amor e solidariedade. 

A. (Cantos a Maria/13) Cheia de graça, vê este povo que é teu./ Somos teus filhos, 
roga por nós junto a Deus.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, nos en-

riqueça com sua bênção; nos conceda a proteção dela e nos dê a alegria espiritual 
e o prêmio eterno.

A. Amém.
P. Abençoe-nos Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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Oração do Mês Missionário
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos a com-

preender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora 
na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós, a ser 
testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado permanen-
te de missão. Amém

Novena da Romaria:
Com participação presencial restrita, distanciamento, uso de máscara e álcool em 

gel, às 06h30, missa no Santuário com transmissão pelo Facebook e canal do Yo-
tube do Seminário; às 20h, procissão motorizada, seguida de missa, nas mesmas 
condições, com transmissão por rádios e pelo Facebook e canal do Yotube do Se-
minário. Informações: site da Diocese – www.diocesedeerexim.org.br 

Tema: Com Maria, cuidar da família; lema: “Coagem, tua fé te salvou” (Mt 9,22). 
Enfoques de cada dia da novena: Romaria em tempo de pandemia e ano jubilar; 
Com Maria, cuidar da família; do trabalho e do meio-ambiente; da comunidade 
- Igreja; da infância, adolescência e juventude; dos doentes, idosos, cuidadores 
e profissionais da saúde; da fé; da esperança; da caridade. No dia da Romaria: o 
enfoque geral.

O Santuário fica aberto durante o dia, com padres para confissões, aconselhamento 
e bênçãos, observando os protocolos sanitários.

Leituras da semana:
dia 05, 2ªf, S. Benedito, o Negro: Gl 1,6-12; Sl 110(111); Lc 10,25-37; dia 06, 3ªf, 

S. Bruno: Gl 1,13-24; Sl 138(139); Lc 10,38-42; dia 07, 4ªf, N. Sra. do Rosário: 
At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R/.49); Lc 1,26-38; dia 
08, 5ªf: Gl 3,1-5; Cânt. Lc 1,69-70.71-72.73-75; Lc 11,5-13; dia 09, 6ªf, S. Dio-
nísio e Comps. Mts. e S. João Leonardi: Gl 3,7-14; Sl 110(111); Lc 11,15-26; dia 
10, sáb: Gl 3,22-29; Sl 104(105); Lc 11,27-28; dia 11, dom. 28º do TC-A:  Is 
25,6-10a; Sl 22(23); Fl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 ou mais breve 22,1-10 (Convite 
às núpcias) – Na Romaria: Lv 25,1.8-18; Sl 90(91); At 3,1-10.4,5.7-12; Lc 1,39-
48a (Maria visita Isabel).

Lembretes:
- Até quarta-feira, Semana da Vida. 
- (a confirmar: segunda-feira, 08h30, reunião do Ap. da Or., no Centro Diocesano. 
- Quinta-feira, Dia do Nascituro. 
- Domingo, 69ª Romaria Diocesana de Fátima.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Celebração da Palavra de Deus
69ª Romaria de N. Sra. de Fátima/Ano A – 11/10/2020

  - 69ª Romaria de Fátima – Com Maria, cuidar da vida e da saúde – “Coragem, tua fé te   
salvou” (Mt 9,22)
  - Mês das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
  - Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br 
1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2017/19; Cantos a Maria/17)/:Vossos olhos 

misericordiosos a nós volvei,/  infinitas e generosas gra-
ças nos concedei.:/

1. Bondade imensa, ternura e paz/ perdão que renova, 
amor que refaz./ Refúgio dos fracos, consolo na dor,/ 
alegre certeza de um novo vigor! 

2. Amparo dos filhos a todo momento,/ na luz, na alegria ou no sofrimento./ 
Mãe tão compassiva e misericordiosa/ presença constante, fiel, caridosa. 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Missionário, nascido 

da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Reunidos pela Mãe de Fátima, vivemos a Romaria anual no contexto do ano 

jubilar de ouro da Diocese, da pandemia Covid-19 e suas consequências, no mês 
missionário. A exemplo e com a intercessão de Maria, queremos atender ao cha-
mado de Deus e viver com generosidade a missão que nos confia, com o devido 
cuidado da vida e da saúde.

P. (...Romaria de  Fátima /  Mês das Missões – A vida é missão – “Eis-me aqui, 
envia-me” Is 6,8 / .).

Pedido de perdão 
P. Com carinho e cuidados de mãe, a Virgem do Rosário de Fátima nos pede con-

versão, penitência, oração, reparação dos pecados e amor à Santíssima Trindade. 
Peçamos-lhe, com toda a confiança, que interceda o perdão de nossas faltas junto 
a Deus, infinitamente misericordioso.

L. Senhor, que dais a maior prova de amor quando perdoais e vos compadeceis, 
tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que sempre agistes movido por misericórdia e compaixão, tende piedade 

de nós.

http://www.diocesedeerexim.org.br
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A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos pedis para perdoar sempre e a todos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, Deus fonte de toda santidade, ...
A. Amém. 

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

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

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

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

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

o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
P. OREMOS. Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e de 

corpo e fazei que, pela intercessão da sempre Virgem Maria, Senhora de 
Fátima, superadas as dificuldades da pandemia e outras do tempo presente, 
gozemos as alegrias eternas. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ano jubilar e Romaria diocesana são oportunidades para louvar a Deus pelas 

maravilhas que realiza em nossa vida e de renovar nossos compromissos com Ele, 
na confiança de sua graça para nossa saúde e no serviço aos outros, a exemplo de 
Maria, nossa Mãe.

1ª Leitura: Lv 25,8-18
L. Leitura do Livro do Levítico
Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos; as sete semanas de anos 

somarão quarenta e nove anos. Então, no dia dez do sétimo mês, farás soar o 
chofar. No dia das Expiações fareis soar o chofar por toda a vossa terra. Decla-
rareis santo o quinquagésimo ano e, pela terra, proclamareis a remissão a todos 
os seus habitantes. Será para vós um jubileu. Cada um de nós voltará para sua 
propriedade, cada um voltará para sua família. O quinquagésimo ano será para 
vós um ano de jubileu: não semeareis, nem colhereis o que brotar espontane-
amente, nem fareis a colheita da videira que ficou sem poda. Porque este será 
para vós o santo jubileu. Comereis daquilo que o campo produzir. Neste ano do 
jubileu, cada um de vós voltará para sua propriedade. Ao venderes a alguém de 
teu povo ou dele comprares, não explores teu irmão. Dele comprarás a terra, 
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considerando o número de anos decorridos após o jubileu, e ele a venderá a ti, 
considerando os anos de colheita. Quanto maior o número de anos restantes, 
tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto me-
nor o seu preço, pois ele vende a ti de acordo com o número de colheitas. Não 
explores ninguém de teu povo. Temerás o teu Deus, pois eu, o Senhor, sou vosso 
Deus - Palavra do Senhor!

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 90(91)
S. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim!
A. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim!
S. 1. - Quem habita ao abrigo do Altíssimo* e vive à sombra do Senhor onipotente, 

- diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,* sois o meu Deus, no qual confio 
inteiramente”. 

2. - Nenhum mal há de chegar perto de ti,* nem a desgraça baterá à tua porta; - pois 
o Senhor deu uma ordem a seus anjos * para em todos os caminhos te guardarem.

3. - Não temerás o terror da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que ca-
minha na treva, nem a pandemia que devasta todo dia.

4 – Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo* e protegê-lo, pois meu nome ele co-
nhece. – Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo* e a seu lado eu estarei em suas 
dores. 

2ª Leitura: 2ª: At 3,1-10.4,5.7-12
L. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Neste momento, tra-

ziam lá um homem, Coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta 
do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. 
Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. 
Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: “Olha para nós!” O 
homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então 
disse: “Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou: em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda!” E, tomando-o pela mão direita, Pedro 
o levantou. Na mesma a hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, 
ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e 
João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando 
e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado 
à porta Formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo 
que lhe acontecera. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus chefes, 
os anciãos e os escribas. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles. Então, 
Pedro, pleno do Espirito Santo, disse-lhes: “Chefes do povo e anciãos, hoje esta-
mos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo, e pelo modo como 
foi curado. Ficai, pois sabendo todos vós e todo o povo de Israel: este homem 
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está curado diante de vós por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno que vós 
crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos.” Palavra do Senhor. 

Evangelho: Lc 1,39-48a  
A. Aleluia..
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra!
A. Aleluia....
A. Aleluia....
L. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim 

grandes coisas.
A. Aleluia....
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós!
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas!
A. Glória a Vós, Senhor!
P. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressada-

mente, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isa-
bel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: “Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!” Como posso merecer 
que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos 
meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela 
que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. Então Maria 
disse: “A Minha alma engrandece o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. - Palavra da Salvação.

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Neste domingo, dia 11 de outubro, celebramos a 69ª Romaria em honra a Nos-

sa Senhora de Fátima. A Romaria deste ano tem como tema: “Com Maria, cuidar da 
vida e da saúde” e como lema: “Coragem, a tua fé te salvou” (Mt 9, 22). 

A Romaria é um tempo privilegiado de renovarmos e fortalecermos a nossa 
fé. Por causa da pandemia, do Coronavírus, nossa Romaria é feita de uma forma di-
ferente este ano, mas com a mesma intensidade. Somos povo peregrino e buscamos, 
em Maria, a intercessão para continuarmos firmes no seguimento a seu Filho Jesus, 
que quer vida e vida em abundância. 

Não podemos deixar esmorecer a nossa fé diante das dificuldades e sofrimentos, 
pelo contrário, é o momento de buscarmos, com mais intensidade, a força e a graça divi-
na para nossa vida. Por isso o momento da Romaria quer ser um momento de esperança, 
de proximidade com o Deus da vida e do amor. Não podemos deixar que a tristeza se 
enraíze em nosso coração, não deixemos que as trevas tomem conta de nossa vida. É 
momento de superação, de mostrarmos o quanto somos fortes coma a graça de Deus. 
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Maria não nos abandona, somos seus filhos e filhas queridos. Não somos ór-
fãos. Maria nos ajuda, com sua intercessão, a superarmos os medos e as angústias. 
Ela sabe, como Mãe, a estar próxima de seus filhos e filhas nos momentos de pro-
vação. A Romaria, portanto, nos ensina a sermos solidários com os outros, de modo 
especial com os que mais sofrem. 

O tema e o lema da Romaria nos convidam a cuidarmos da vida e da saúde, a 
cuidarmos e defendermos a vida que vem sendo ameaçada. Neste mês missionário 
somos motivados a sermos missionários da vida e da esperança, assim como foi Ma-
ria. Que nossa fé seja fortalecida e assim também nós possamos ouvir: “Coragem, 
a tua fé te salvou”. 

É Jesus nos encorajando e animando. É Maria nos fortalecendo na caminha 
de fé. Aproveitemos este momento de devoção mariana para fixarmos o nosso olhar 
em Jesus. Maria nos aponta para seu Filho, o Senhor da vida, que vem nos socorrer, 
nos salvar, nos libertar de tudo o que nos oprime e estraga a vida. 

Peçamos à Mãe de Fátima que a Romaria venha fortalecer a união das famí-
lias, a vida das comunidades, a evangelização de toda a Diocese que celebra seu 
jubileu de ouro.. Rezemos pedindo que Nossa Senhora interceda junto a Deus as 
melhores bênçãos de paz, saúde e alegria sobre todos nós, seus filhos e filhas. Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima – Rogai por nós. 

Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. A pandemia motivou muitas pessoas a voltarem a rezar e muitas famílias a se 

reunirem em oração, que Maria pediu muito em Fátima. Por intercessão dela, cuja 
devoção fortalece nossa Diocese, apresentemos nossas preces a Deus. 

A. (198) Por Maria, escutai/ nossa prece, Senhor!
1. Para proclamarmos, com vossa e nossa Mãe, as vossas maravilhas em nossa Dio-

cese em seus 50 anos e para sermos sempre mais Igreja de comunhão e participa-
ção, nós vos pedimos, Senhor.

2. Para vencermos, com o auxílio de nossa Mãe Santíssima, as consequências da 
pandemia Covid-19, com permanente cuidado com a vida e a saúde, nós vos pe-
dimos.

3. Para que, com a vossa graça e a nossa solidariedade, os doentes e idosos se sintam 
fortalecidos na esperança e os seus cuidadores e profissionais da saúde, revigora-
dos no serviço a eles, nós vos pedimos.

4. Para que acolhais com carinho as intenções e necessidades de cada devoto de Ma-
ria que participou da nove e participa desta Romaria de forma presencial ou pelos 
meios de comunicação, nós vos pedimos: 
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5. Para que recompenseis os colaboradores do Seminário e da Romaria por seus 
serviços e doações, nós vos pedimos:

6. Para que nos ajudeis a cultivar o espírito missionário e a generosidade na realiza-
ção da missão permanente da Igreja, nós vos pedimos:

7. ...
P. “Ajudai-nos, ó Deus, a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. 

Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, 
ajude, cada um de nós, a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja 
sinodal e em estado permanente de missão.” Por  Cristo, seu Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Em nosso rito de oferta apresentemos a Deus a penitência, os agradeci-

mentos e pedidos dos devotos de Fátima e a generosidade dos colaboradores do 
Santuário e da Romaria.  

A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco...... 
P. Ouvi, Senhor, as preces de vossos fiéis nesta romaria de Fátima no ano 

jubilar de ouro desta Diocese e aceitai os dons que Vos apresentamos ao ce-
lebrar a memória da Virgem Maria, Mãe de Deus, para que nossa oferenda 
vos seja agradável e nos traga o auxílio da vossa misericórdia. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

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

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

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

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

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

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

o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre 
frutuosa, com a força de vossa graça.
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A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos nossos 

falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória eterna.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
D. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de 

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. Fiéis ao ensinamento de Cristo de chamar a Deus de Pai, rezemos: Pai nosso... 

(ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
Anim.: No Pão da Altar, temos o sustento para realizar o compromisso profético da 

mensagem de Fátima de ação no mundo diante das injustiças e de todos os fatores 
de exclusão. 

A. (Canto Lit. 2017/18; Cantos a Maria/18) 1. Apareceu aos pastorinhos, numa 
gruta da Iria,/ sobre uma azinheira, nossa mãe, virgem Maria./ O rosário em 
suas mãos e envolvida por um manto,/ uma imagem luminosa de beleza e de 
encanto. 

Ref. /:Ó mãe de Fátima, rogai por nós!/ Que em todas as famílias reinem o 
amor e a paz!:/

2. “Não tenham medo, Deus protege, é mais forte que a maldade,/ não rene-
guem sua fé e terão felicidade./ Conversão e sacrifício, penitência e oração/ e 
consagrem as famílias ao Sagrado Coração.”

3. “A violência e a guerra devem logo acabar,/ rezem pela paz no mundo e a 
alegria vai voltar./ Nesta vida, permaneçam bem unidos ao bom Deus/ e com 
Ele viveremos para sempre lá nos céus!”

4. O dia treze que recorda a visita de Maria/ nas aparições em Fátima, celebra-
mos, na alegria./ Contemplamos a ternura, o carinho, a compaixão./ A mãe 
guarda os seus filhos no seu grande coração!

P. OREMOS. Ó Deus, a comunhão eucarística que alegres recebemos em hon-
ra da bem-aventurada Virgem Maria, sua Mãe, nesta romaria de penitência, 
louvor e compromisso missionário, nos cumule com os bens desta vida pre-
sente e nos plenifique com os dons eternos. 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 / Missões / atingidos pela pandemia do novo Coronavírus / Romaria de 
Fátima Ano jubilar de ouro da Diocese....)

RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Que Nossa Senhora de Fátima nos ajude a proclamar as maravilhas de Deus 
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em nossa diocese neste ano jubilar, a cuidar bem da saúde e a cultivar o ardor 
missionário.  

A. (Nº 538) Ref. /:Maria, mãe da esperança, ensina-nos a caminhar!/ Maria, 
mãe da esperança! E faze a gente não desanimar!:/ 

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus volte para nós seu olhar, nos conceda saúde, paz e ardor apostólico para 

sermos missionários do Reino em nossa família, em nossa comunidade e na parti-
cipação nas atividades da Igreja onde ela mais deve levar o Evangelho em nossos 
dias. E que nos abençoe Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo. 

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

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes (a confirmar)
– Segunda-feira, N. Sra. Aparecida – Santuário Diocesano de Fátima, “Pedalada da 

Fé”.
- Quinta-feira, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo 

Fundo. 
Domingo, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Missionária 

– não haverá a coleta missionária no Rio Grande do Sul, que é substituída pela 
aquisição da guirlanda de Natal – Festa da Padroeira, Paróquia Santa Teresinha, 
Estação. 

Leituras:
Dia 12, 2ªf, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil, soleni-

dade: Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16ª; Jo 2,1-11 (Bodas de 
Caná); Dia 13, 3ªf, Gl, 5,1-6; Sl 118(119); Lc 11,37-41; Dia 14, 4ªf, S. Calixto I: 
Gl 5,18-25; Sl 1,1-2.3.4.6(R/.cf.Jo 8,12); Lc 11,42-46; Dia 15, 5ªf, Sta. Teresa de 
Jesus: Ef 1,1-10; Sl 97(98); Lc 11,47-54; Dia 16, 6ªf, Sta. Edviges e Sta. Margari-
da Maria Alacoque: Ef 1,11-14; Sl 32(33); Lc 12,1-7; Dia 17, Sáb. Sto. Inácio de 
Antioquia: Ef 1,15-23; Sl 8,2-3a.4-5.6-7; Lc 12,8-12; Dia 18, dom. 29º do TC-A, 
Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária: Is 45,1.4-
6; Sl 95(96); 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 (O que é de César e o que é de Deus).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 29º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 18.10.2020

 - A vida e tudo neste mundo pertencem a Deus, a quem também os poderes devem servir
 - Dia Mundial das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
 - Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
  Cor litúrgica: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 492) 1. Um dia escutei teu chamado,/ divino recado ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor e a bondade de Deus Pai, que nos enviou seu 

Filho Jesus Cristo “para anunciar a libertação”, com a 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.: No Dia Mundial das Missões, louvamos a Deus, a quem tudo pertence, pela 

alegria do Evangelho, renovando nosso compromisso de anunciá-lo a todos os 
povos pela ação da Igreja. Fazendo de nossa vida uma missão, retribuiremos a 
Deus que nos chama pelo nome e conta conosco para realizar seu projeto de amor.

P. (... Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária – Tema: 
A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) / ...).  

Pedido de perdão
P. Invoquemos a misericórdia divina por causa de nossas faltas e omissões na ação 

missionária e porque nem sempre lhe damos o que só a Ele pertence. (pausa)
L. Senhor, que nos chamais a participar da missão de anunciar a verdadeira libertação 

a todos os povos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que não julgais segundo as aparências, mas segundo a verdade, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que quereis toda autoridade a serviço do povo que vos pertence, tende 

piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém. 

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

a Deus nas alturas/ e paz na terra, e paz na terra/ aos homens por Ele amados. 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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- 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.

P. OREMOS. Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramento da 
salvação para todas as nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse 
até o fim dos tempos. Despertai nos corações dos vossos fiéis a consciência 
de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade até que de 
todos os povos surja e cresça para vós uma só família e um só povo. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 29º DTC-A, Paulinas-Paulus, 342-344)
Anim.: Toda pessoa é imagem de Deus, só a ele pertence e unicamente a ele deve adorar. 

Os impostos e o poder público devem estar a serviço da vida digna para todos. 

1ª Leitura: Is 45,1.4-6

Salmo: Sl 95 (96)
S. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória! 
A. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória! 
S.1. - Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* cantai ao Senhor Deus, ó terra 

inteira! - Manifestai a sua glória entre as nações,* e entre os povos do universo 
seus prodígios!

2. - Pois Deus é grande e muito digno de louvor,* é mais terrível e maior que os 
outros deuses, - porque um nada são os deuses dos pagãos.* Foi o Senhor e nosso 
Deus quem fez os céus. 

3. - Ó família das nações, dai ao Senhor,* ó nações, dai ao Senhor poder e glória, - 
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!* Oferecei um sacrifício nos seus átrios.

4. - Adorai-o no esplendor da santidade,* terra inteira, estremecei diante dele! - 
Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” * pois os povos ele julga com justiça.

 
2ª Leitura: 1Ts 1,1-5b

Evangelho: Mt 22,15-21
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Como astros no mundo vós resplandeçais, / mensagem de vida ao mundo 
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anunciando, / da vida a Palavra, com fé, proclameis, / quais astros luzentes no 
mundo brilheis.

A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ___________       ____________
Neste domingo celebramos o Dia Mundial das Missões. Lembramos que 

Jesus é o grande missionário do Pai e nossa missão é de anunciarmos Jesus e seu 
projeto de vida e de esperança. Quanto mais Deus se torna conhecido e amado, 
mais o amor se faz presente entre as pessoas. Lembramos que todos nós,  partir do 
batismo, somos missionários. 

No Evangelho de hoje, vemos que os fariseus e herodianos, que eram rivais, 
se juntam para questionar Jesus e encontrar algum pretexto para condená-lo. Não 
foi a primeira vez que alguém faz uma pergunta a Jesus. Mas dessa vez o Evangelho 
diz que a pergunta era uma armadilha, uma cilada. Se respondesse SIM, Jesus seria 
acusado de estar a serviço de estrangeiros, de trair o seu povo. Se respondesse NÃO, 
seria acusado de subversão e de sonegação. Qualquer uma das duas respostas daria 
aos fariseus a razão suficiente para condená-lo. A pergunta não é feita para obter 
uma resposta, mas para obter um argumento de condenação. A maldade não está na 
pergunta sobre o assunto que, de fato, preocupava o povo. Mas na falsidade dos que 
a formularam.

Jesus pede uma moeda e essa moeda trazia a figura do imperador e questiona 
o que está escrito na moeda, pois em toda forma de poder injusto há uma radical 
negação de Deus. Com isso Jesus esclarece a quem pertenciam os impostos. Porém 
o coração é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus, significa que o coração, centro 
da vida, pertence ao Criador. Os impostos devem ser pagos, mas a vida é maior do 
que a lei.

No Evangelho, Jesus traça uma divisória: a autoridade política tem seu campo 
próprio, a ordem e o bem público. Não se pode esquecer que o verdadeiro poder 
é sempre um serviço em vista do bem comum. Estava sendo prestado culto ao 
imperador. O culto, a adoração somente a Deus deve ser dirigida e não ao imperador. 
A moeda que tinha a imagem do imperador vai para o imperador, mas nós, que 
somos imagem e semelhança de Deus, pertencemos a Deus.  A vida das pessoas, o 
ser humano, pertence a Deus e não a alguém que se quer colocar no lugar de Deus.  

Com sua resposta sábia e inteligente, diante dos fariseus e herodianos, Jesus 
quer nos ensinar que é uma obrigação moral, além de civil, contribuir para o bem 
comum com o pagamento dos impostos justos. Todo cristão tem o direito e o dever 
de criticar quando os impostos são abusivos e não são gastos de forma correta. Em 
qualquer tipo de sociedade, o cristão deve sempre ser um cidadão exemplar.

Neste dia mundial da Missões possamos responder com generosidade o 
desafio de sermos missionários, que nossa vida se torne missão. Nossa oração a 
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todos os missionários e missionárias que evangelizam em terras distantes.  Que 
Maria, a grande missionária, nos ajude a dizermos: Eis-me aqui. Que os padroeiros 
das missões, Santa Terezinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier,  nos ajudem 
a sermos generosos no dizer Sim à missão. 

Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim  

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

Oração dos fiéis
P. No compromisso de fazer da vida uma missão, recebida de Deus, a quem tudo 

pertence e que nos garante sua graça para servi-lo sem submeter-nos a outros 
poderes, apresentemos-lhe nossas preces.  

A. (Nº 194) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece.
L. 1. Para que a Igreja, com ardor missionário sempre renovado, tenha a participação 

permanente de todos no testemunho e no anúncio da alegria do Evangelho, nós 
vos pedimos, Senhor: 

2. Para que os missionários e missionárias, vivendo muitas vezes em condições 
adversas, tenham vossa graça na fidelidade no anúncio e no testemunho da boa 
nova da salvação, nós vos pedimos:

3. Para que em nossas famílias e comunidades surjam muitas vocações missionárias, 
nós vos pedimos:

4. Para que a Infância e a Adolescência Missionária ajudem crianças e jovens a 
viverem a alegria de participar na ação evangelizadora da Igreja, nós vos pedimos:

5. Para que nossa Diocese, neste ano de seu jubileu de ouro, concretize seu Plano da 
Ação Evangelizadora, para ser Igreja de comunhão e participação, em saída, rumo 
à plenitude, nós vos pedimos:

6. Para fortalecermos a ação evangelizadora da Igreja pelo testemunho de nossa fé, 
pela oração e pela doação de recursos, nós vos pedimos:

7. ... 
P. Com todas as comunidades católicas de  nosso País, rezemos:
A. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos 

a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa 
intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada 
um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal 
e em estado permanente de missão. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos! Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Hoje, oferecemos a Deus também nossa disposição de participar ativamente 

da ação missionária da Igreja. 
A. (Nº 212) Ref. Eu venho trazer.... 
P. Ó Deus, fazei que subam à vossa presença e sejam aceitos os dons desta 
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comunidade suplicante, que a vida, pregação e doação total do vosso Filho 
tornou agradável para a salvação do mundo inteiro. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

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

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

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

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

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

nosso Papa N. , com o Bispo N. e pelo(s) padre(s) N. em nossa Paróquia.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Recordamos com gratidão o bem realizado em nossa comunidade pelos nossos 

falecidos (....), pelos quais também vos pedimos a luz e a paz junto de todos os 
vossos eleitos.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

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

Jesus nos ensinou: Pai  nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
Anim.: Conscientes da missão recebida no Batismo, buscamos o Pão da Vida na 

mesa do Altar para servirmos somente a Deus e não aos poderes do mundo.
A. (Cantos a Maria/19) 1. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, que, pela 

força do Espírito, conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: 
Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver! Hoje, imitando Maria, 
que é imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, 
de esperança e de amor, dizer “sim” a Deus:  Eis aqui os teus servos, Senhor!

Ref. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar! E de ti, nosso Pai, venha o 
Espírito Santo de amor, pra gerar e formar Cristo em nós!
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2. Por um decreto do Pai ela foi escolhida, para gerar-te, ó Senhor, que és a 
origem da vida, cheia do Espírito Santo, no corpo e no coração, foi quem 
melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo 
e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto, vamos agora ajudar-te no plano 
da salvação: Eis aqui os teus servos, Senhor!

3. No coração de Maria, no olhar doce, terno, sempre tiveste na vida um apoio 
materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir,  quando morrias 
na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso auxílio, 
reproduzir no cristão as feições de seu Filho. Como ela fez em Caná, nos 
convida a ti obedecer: Eis aqui os teus servos, Senhor!

4. De outra Mãe, a Igreja, um dia nascemos, pelo batismo tua vida imortal 
recebemos. Sendo fiel conservou tuas palavras e transmitiu a nós, seus filhos 
amados, e a ti conduziu. Vendo que o povo tem fome de amor e verdade, 
tantos são pobres e fracos, sem paz e amizade, deste à Igreja a missão de 
gerar-te nos corações: Eis aqui os teus servos, Senhor!

P. (Missal, p. 904) OREMOS. Ó Deus, santificai-nos pela comunhão na vossa 
mesa e fazei que as nações recebam com alegria, pelo sacramento da vossa 
Igreja, a salvação realizada na cruz. 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 / Missões / famílias enlutadas, especialmente por falecidos por causa da 
pandemia do novo Coronavírus /profissionais da saúde que estão na linha de 
frente no cuidado com os atingidos pela Covid-19....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Todos ser humano é de Deus e devemos trabalhar para que todos sejam 

respeitados com esta dignidade, realizando a “missão de sempre” da Igreja.  
A. Ref. Eis que eu vou proclamar tua vida./ Sim, eu vou anunciar teu amor./ 

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que nos chama a reconhecê-lo como Senhor da vida, ao respeito a cada 

irmão e irmã, nos livre do domínio de qualquer poder e nos torne ardorosos 
missionários e missionárias. E que nos abençoe Deus Criador e Providente, Pai e 
Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do encontro renovador com Cristo ressuscitado; ide em paz 

e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, às 09h, reunião das coord. paroquiais da Animação Bíblico-

Catequética, no Centro Dioc. de Adm. e Past.; 18h30, reunião do Cons. Econômico, 
no mesmo local.

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

- Domingo, Dia Nacional da Juventude (DNJ), - “Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso”, inspirado pela Camp. da Frat., e o lema “Ouviu e junto com eles 
caminhou” (Lc 24,15-17). Haverá live(s) sobre o evento.

Leituras da semana:
Dia 19, 2ªf, Ss. João de Brébeuf, Isaac Jogues e Comps. Mts; S. Paulo da Cruz: Ef 

2,1-10; Sl 99(100); Lc 12,13-21; Dia 20, 3ªf, Ef 2,12-22; Sl 84(85); Lc 12,35-38; 
dia 21, 4ªf, Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6; Lc 12,39-48; dia 22, 5ªf, S. João 
Paulo II: Ef 3,14-21; Sl 32(33); Lc 12,49-53; dia 23, 6ªf, S. João de Capistrano: Ef 
4,1-6; Sl 23(24); Lc 12,54-59; dia 24, sáb, Sto. Antônio Maria Claret: Ef 4,7-16; 
Sl 121(122); Lc 13,1-9; dia 25, dom. 30º do TC-A: Ex 22,20-26; Sl 17(18); 1Ts 
1,5c-10; Mt 22,34-40 (O maior mandamento).

Da mensagem do Papa para este Dia das Missões:
Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do covid-19, 

o caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na 
narração da vocação do profeta Isaías: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8). É a resposta, 
sempre nova, à pergunta do Senhor: «Quem enviarei?» (Ibid.). Esta chamada provém do 
coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela quer a Igreja quer a humanidade na 
crise mundial atual. «À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por 
uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos 
frágeis e desorientados mas, ao mesmo tempo, importantes e necessários: todos chamados 
a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, neste barco, estamos todos. 
Como os discípulos que, a uma só voz, dizem angustiados “vamos perecer” (cf. Mc 4, 
38), assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada 
qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos» (Francisco, Meditação na Praça 
de São Pedro, 27/3/2020). ... Neste contexto, a chamada à missão, o convite a sair de si 
mesmo por amor de Deus e do próximo aparece como oportunidade de partilha, serviço, 
intercessão. A missão que Deus confia a cada um faz passar do «eu» medroso e fechado ao 
«eu» resoluto e renovado pelo dom de si.

- Veja nota sobre as coletas deste ano no inicio da página 3 deste caderno....

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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Celebração da Palavra de Deus
30º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 25.10.2020

 - O amor a Deus e ao próximo - maior mandamento, centro da vida cristã      
 - Mês das Missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
 - Diocese de Erexim no ano jubilar de ouro
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
A. Amém. 
P. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, que em seu infinito amor, 

enviou seu Filho para salvar toda a humanidade, na comunhão 
do Espírito Santo, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia 
Anim.: No final do mês das missões, no Dia Nacional da Juventude, no ano jubilar 

de ouro de nossa Diocese, com a confiança em Deus de superarmos a pandemia e 
suas consequências, renovamos nosso amor a Ele e ao próximo, o maior manda-
mento, que resume toda a lei e os profetas, centro da vida cristã.  

P. (... final do mês das missões – Tema: A vida é missão - Lema: “Eis-me aqui, en-
via-me” [Is 6,8] / Dia Nacional da Juventude (DNJ) - “Fraternidade e Vida: Dom 
e Compromisso”, inspirado pela Campanha da Fraternidade, e o lema “Ouviu e 
junto com eles caminhou” [Lc 24,15-17] / ...).

Pedido de perdão
P. Em seu amor infinito, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Assim, é de 

nossa natureza vivermos no amor. Porque nem sempre lhe correspondemos, espe-
cialmente não amando os irmãos e irmãs, peçamos que nos perdoe. (Pausa)    

L. Senhor, que nos reunis na comunhão fraterna do amor, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que unis toda a Lei e os Profetas no mandamento do amor ao Pai e aos 

irmãos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais participantes da missão de anunciar e testemunhar a todos 

vosso amor redentor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, .....
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança 

e a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que pro-
meteis. PNSrJC. 

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 30º DTC-A, Paulinas-Paulus, 345-347)
Anim. O amor a Deus se comprova no amor ao próximo, testemunhado em gestos 

de bondade, de serviço e de promoção de vida digna para todos.
 
1ª Leitura: Ex 22,20-26

Salmo: Sl 17 (18)
S. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. 
A. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. 
S. 1. - Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força,* minha rocha, meu refúgio e Salva-

dor! - Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,* minha força e poderosa salvação. 
2. - Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,* sois meu escudo e proteção: em 

vós espero! - Invocarei o meu Senhor: a ele a glória! * E dos meus perseguidores 
serei salvo!

3. - Viva o Senhor! Bendito seja o meu Rochedo! * E louvado seja Deus, meu Salva-
dor! - Concedeis ao vosso rei grandes vitórias * e mostrais misericórdia ao vosso 
Ungido.

2ª Leitura: 1Ts 1,5c-10

Evangelho: Mt 22,34-40
A. Aleluia...
L. “Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 

viremos”.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Na liturgia de hoje Jesus não deixa nenhuma dúvida: o amor é o maior de 

todos os mandamentos. Jesus viveu numa época de muitas leis e também de muitos 
preceitos. No entanto, com habilidade resume todos os ensinamentos num único 
mandamento: o amor, o amor a Deus e ao próximo. Somente quem ama é capaz 
de compreender o significado da vida e o valor da convivência. Ainda mais, o 
amor escolhe o que é prioritário: a vida. 
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O amor a Deus não pode ser separado do amor aos irmãos. Nós amamos 
a Deus quando nos mantemos numa atenciosa escuta da sua Palavra e vivemos 
como ele indica. Quando estamos unidos na caridade fraterna, nossa ação é fruto 
da presença divina entre nós. Assim, o mandamento do amor nos eleva a Deus e 
faz-nos compreender que somos todos irmãos e temos uma mesma missão: servir 
ao próximo e ao nosso Criador.  Jesus aproxima dois mandamentos, até então, 
distantes: o amor a Deus e ao próximo. 

A palavra de Jesus para todos nós, no Evangelho de hoje, ressalta o amor a 
Deus acima de tudo e o compromisso com o amor ao próximo. Jesus não diz que 
é para amar ao próximo bonzinho, o que fez por merecer, mas amar e dar atenção 
ao próximo que necessita. O meu próximo pode ser um conhecido ou não, pode 
ter a mesma religião ou não.

Preocupar-se com o próximo que está longe não está errado. O erro está em 
não ver a necessidade do próximo que está perto, ou somente acolher o próximo 
que nos pode retribuir ou nos é mais simpático.

Também nós, frequentemente deveríamos avaliar o que fazemos em nossas 
múltiplas atividades, quer profissionais, quer pastorais, quer pessoais, com a per-
gunta: de que jeito meu agir está me levando a amar melhor a Deus e ao próximo? 
O grande modelo do amor a Deus e ao próximo é o próprio Jesus. Por isso, ele 
podia dizer em seu testamento, na Última Ceia: “Amai-vos uns aos outros como 
eu vos amei”.

A vivência em família e em comunidade requer um aprendizado contínuo 
no amor ao próximo.

Chegando ao final do mês missionário, neste ano jubilar de nossa dioce-
se, devemos assumir um compromisso maior com nossa comunidade, com nossa 
Igreja. Que deixemos ressoar em nós o lema do mês missionário: “Eis-me aqui, 
envia-me” e tornar nossa vida uma verdadeira missão. Vamos redescobrir a mis-
sionariedade do nosso batismo. “Sou batizado, sou cristão, sou feliz, sou missio-
nário e onde vou levo Jesus”. 

Que os padroeiros das missões, Santa Terezinha do Menino Jesus e São Fran-
cisco Xavier intercedam junto a Deus para que possamos ser testemunhas do Cristo 
vivo e ressuscitado em nossa sociedade hoje.  Que o Bom Deus vos abençoe!

                                                                                  Pe. Cleocir Bonetti
                                                   Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)

Oração dos fiéis
P. Com a consciência renovada da importância da oração pura e verdadeira para 

superarmos as dificuldades da vida como as da pandemia, apresentemos nossas 
preces a Deus sempre misericordioso com todos.  
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A. Ó Deus de amor, escutai nossa súplica
L. 1. Para que a Igreja Católica em nosso País exerça com vigor sempre renovado 

sua missão profética, promovendo a dignidade e a defesa da vida de todos, nós vos 
pedimos, Senhor:

2. Para que os ministros e todos os membros da Igreja anunciem, com o testemunho 
de vida, vosso amor misericordioso, nós vos pedimos:

3. Para que os jovens possam realizar seu protagonismo na Igreja e na sociedade na 
construção do mundo novo que desejam, nós vos pedimos:

4. Para que os perseguidos por causa da fé e da promoção dos excluídos sejam sus-
tentados por vossa graça e pela solidariedade fraterna, nós vos pedimos:

5. Para progredirmos na prática do amor, sobretudo com os pobres, dependentes 
químicos, desempregados, os que estão na depressão, nós vos pedimos:

6. Para que não faltem políticas públicas e iniciativas das organizações da sociedade 
civil em favor dos mais atingidos pela pandemia e problemas sociais permanentes, 
nós vos pedimos: 

7. ... 
P. Neste último domingo do mês das missões, rezemos a oração proposta para ele.
A. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos 

a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa 
intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada 
um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal 
e em estado permanente de missão. Eis-nos aqui, Senhor, enviai-nos! Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Os gestos e opções de amor, o entusiasmo e o idealismo dos jovens  se tor-

nam agora nossa oferta agradável a Deus. 
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos ...
P. Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos diante de vós, 

e seja para vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

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. Celebrando o Mistério Pascal, nós lembramos também, ó Deus, a obra de vossa 

criação e vos bendizemos pela terra, pela água, pelo fogo e pelo ar e por todas as 
maravilhas da terra.

A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
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D. Nosso louvor a Vós, ó Pai, por vosso Filho pelo qual nos revelastes vossa mise-
ricórdia e nos reconciliastes convosco e entre nós.

A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Nós vos glorificamos pela Virgem Maria que nos deu o Salvador por obra do 

Espírito Santo e por todos os santos e santas que foram fiéis ao Evangelho que Ele 
nos anunciou.

A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. A Vós, Ó Pai de bondade, nossa gratidão pela Igreja enviada a anunciar a salva-

ção realizada na cruz; gratidão pelo nosso Papa N, pelo nosso Bispo N. e pelo(s) 
padre(s) N. que anima(m) nossas comunidades.

A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Na esperança da ressurreição eterna, nós pedimos pelos nossos irmãos e irmãs 

falecidos (...); sejam todos acolhidos em vossa casa com Jesus.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Ó Deus, vos apresentamos este nosso louvor em nome daquele que nos ensinou a 

dirigir-nos a vós com a confiança de filhos, Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Motivados pelo Espírito de Jesus e formados pela sabedoria do Evangelho, reze-

mos: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
Anim.: A comunhão eucarística, com outros meios, sustenta nosso amor a Deus e 

aos irmãos e irmãs.  
A. (Nº 292) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei as .....
P. OREMOS. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que 

significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que 
agora celebramos. 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 / Missões / atingidos pela pandemia do novo Coronavírus / Dia Nacio-
nal da Juventude/ ano jubilar de ouro da Diocese ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.:  O amor, o maior mandamento, centro da vida cristã, se concretiza na parti-

cipação da ação missionária da Igreja, em gestos de solidariedade, de serviço, de 
conforto às pessoas com quem vivemos. 

A. (Canto Lit. 2011/13) Ref, Servir a Vós, ó Deus,/ e aos irmãos também;/ amar 
de coração,/ perseverar no bem;/- eis vossa lei de Pai,/ eis nossa lei de irmãos/ 
/:Unir os corações e abrir as mãos.:/

P. O Senhor esteja convosco.
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A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai nos faça mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mun-

do; o Senhor Jesus dirija os nossos passos e confirme as nossas palavras; o Espírito 
Santo esteja sobre nós, para que, percorrendo os caminhos do mundo, possamos 
anunciar a alegria do Evangelho.

A. Amém. 
P. Abençoe-nos Deus onipotente e eterno: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Senhor vivo e ressuscitado; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Da Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões:
Celebrar este dia significa também reiterar que a oração, a reflexão e a ajuda mate-

rial das vossas ofertas são oportunidades para participar ativamente na missão de 
Jesus na sua Igreja. A caridade manifestada nas coletas das celebrações litúrgicas 
do terceiro domingo de outubro tem por objetivo sustentar o trabalho missionário, 
realizado em meu nome pelas Obras Missionárias Pontifícias, que acodem às ne-
cessidades espirituais e materiais dos povos e das Igrejas de todo o mundo para a 
salvação de todos.

A Santíssima Virgem Maria, Estrela da Evangelização e Consoladora dos Aflitos, 
discípula missionária do seu Filho Jesus, continue a amparar-nos e a interceder 
por nós.

Nota: No Rio Grande do Sul, as coletas deste semestre são substituídas pela guir-
landa de Natal, à disposição na secretaria paroquial, para sua família e para 
brindar outras.

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

no Centro Diocesano.
- Quarta-feira, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Diocesano.
- Quinta-feira, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no Centro Dioce-

sano. 
- Domingo - Todos os Santos 

Leituras da semana:
dia 26, 2ªf, Ef 4,32-5,8; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Lc 13,10-17; dia 27, 3ªf, Ef 5,21-33; 

Sl 127(128); Lc 13,18-21; dia 28, 4ªf, Ss. Simão e Judas Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 
18(19A); Lc 6,12-19; dia 29, 5ªf, Ef 6,10-20; Sl 143(144); Lc 13,31-35; dia 30, 
6ªf, Ef 1,1-11; Sl 110(111); Lc 14,1-6; dia 31, sáb.: Fl 1,18b-26; Sl 41(42); Lc 
14,1.7-11; dia 1º, dom., 31º do TC-A: TODOS OS SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; Sl 
23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a; (Bem-aventuranças).
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facto de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs naquela 
caridade que Jesus nos testemunhou. Mas, todos têm uma dignidade humana fundada 
na vocação divina a ser filhos de Deus, a tornar-se, no sacramento do Batismo e na 
liberdade da fé, aquilo que são desde sempre no coração de Deus.

Já o facto de ter recebido gratuitamente a vida constitui um convite implícito 
para entrar na dinâmica do dom de si mesmo: uma semente que, nos batizados, ganha-
rá forma madura como resposta de amor no matrimónio e na virgindade pelo Reino 
de Deus. A vida humana nasce do amor de Deus, cresce no amor e tende para o amor. 
Ninguém está excluído do amor de Deus e, no santo sacrifício de seu Filho Jesus na 
cruz, Deus venceu o pecado e a morte (cf. Rom 8, 31-39). Para Deus, o mal – incluin-
do o próprio pecado – torna-se um desafio para amar, e amar cada vez mais (cf. Mt 5, 
38-48; Lc 23, 33-34). Por isso, no Mistério Pascal, a misericórdia divina cura a ferida 
primordial da humanidade e derrama-se sobre o universo inteiro. A Igreja, sacramento 
universal do amor de Deus pelo mundo, prolonga na história a missão de Jesus e en-
via-nos por toda a parte para que, através do nosso testemunho da fé e do anúncio do 
Evangelho, Deus continue a manifestar o seu amor e possa tocar e transformar cora-
ções, mentes, corpos, sociedades e culturas em todo o tempo e lugar.

A missão é resposta, livre e consciente, à chamada de Deus. Mas esta chamada 
só a podemos sentir, quando vivemos numa relação pessoal de amor com Jesus vivo 
na sua Igreja. Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher a presença do Espírito San-
to na nossa vida, a ouvir a chamada à missão quer no caminho do matrimónio, quer 
no da virgindade consagrada ou do sacerdócio ordenado e, em todo o caso, na vida 
comum de todos os dias? Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar a fim 
de testemunhar a nossa fé em Deus Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da 
salvação de Jesus Cristo, partilhar a vida divina do Espírito Santo edificando a Igreja? 
Como Maria, a Mãe de Jesus, estamos prontos a permanecer sem reservas ao serviço 
da vontade de Deus (cf. Lc 1, 38)? Esta disponibilidade interior é muito importante 
para se conseguir responder a Deus: Eis-me aqui, Senhor, envia-me (cf. Is 6, 8). E isto 
respondido não em abstrato, mas no hoje da Igreja e da história.

A compreensão daquilo que Deus nos está a dizer nestes tempos de pandemia 
torna-se um desafio também para a missão da Igreja. Desafia-nos a doença, a tribula-
ção, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem morre sozinho, de quem 
está abandonado a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem 
abrigo e comida. Obrigados à distância física e a permanecer em casa, somos convi-
dados a redescobrir que precisamos das relações sociais e também da relação comu-
nitária com Deus. Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença, esta condição 
deveria tornar-nos mais atentos à nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. 
E a oração, na qual Deus toca e move o nosso coração, abre-nos às carências de amor, 
dignidade e liberdade dos nossos irmãos, bem como ao cuidado por toda a criação. A 
impossibilidade de nos reunirmos como Igreja para celebrar a Eucaristia fez-nos parti-
lhar a condição de muitas comunidades cristãs que não podem celebrar a Missa todos 
os domingos. Neste contexto, é-nos dirigida novamente a pergunta de Deus – «quem 
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enviarei?» – e aguarda, de nós, uma resposta generosa e convicta: «Eis-me aqui, en-
via-me» (Is 6, 8). Deus continua a procurar pessoas para enviar ao mundo e às nações, 
a fim de testemunhar o seu amor, a sua salvação do pecado e da morte, a sua libertação 
do mal (cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-11).

Celebrar o Dia Mundial das Missões significa também reiterar que a oração, a 
reflexão e a ajuda material das vossas ofertas são oportunidades para participar ati-
vamente na missão de Jesus na sua Igreja. A caridade manifestada nas coletas das 
celebrações litúrgicas do terceiro domingo de outubro tem por objetivo sustentar o 
trabalho missionário, realizado em meu nome pelas Obras Missionárias Pontifícias, 
que acodem às necessidades espirituais e materiais dos povos e das Igrejas de todo o 
mundo para a salvação de todos.

A Santíssima Virgem Maria, Estrela da Evangelização e Consoladora dos Afli-
tos, discípula missionária do seu Filho Jesus, continue a amparar-nos e a interceder 
por nós.

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade de Pentecostes, 31 de maio de 
2020.

Francisco

Homilia do Papa Francisco na missa de aniversário       
da visita à ilha de Lampedusa

Quarta-feira, 8 de julho de 2020
Hoje o Salmo responsorial convida-nos a 

uma busca constante do rosto do Senhor: «Pro-
curai continuamente a face do Senhor. Recorrei 
ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamen-
te a sua face» (Sl 104). Esta busca constitui uma 
atitude fundamental na vida do fiel, que compre-
endeu que a finalidade última da sua existência é 
o encontro com Deus. 

A busca do rosto de Deus é garantia do bom êxito da nossa viagem através deste 
mundo, que é um êxodo para a verdadeira Terra Prometida, a Pátria celestial. A face 
de Deus é a nossa meta, e é também a nossa estrela polar, que não nos permite perder 
o caminho. 

Naquela época o povo de Israel, descrito pelo profeta Oseias na primeira Leitu-
ra (cf. 10, 1-3.7-8.12), era um povo extraviado, que tinha perdido de vista a Terra Pro-
metida e vagueava no deserto da iniquidade. A prosperidade e a riqueza abundante ti-
nham afastado do Senhor o coração dos israelitas, enchendo-o de falsidade e injustiça. 

Trata-se de um pecado ao qual nem sequer nós, cristãos de hoje, estamos imu-
nes. «A cultura do bem-estar, que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insen-
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síveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se estivéssemos em bolhas de sabão: 
elas são bonitas mas não são nada, são ilusão, ilusão do fútil, do provisório, que leva à 
indiferença a respeito dos outros; antes, leva à globalização da indiferença» (Homilia 
em Lampedusa, 8 de julho de 2013).

O apelo de Oseias chega-nos hoje como um renovado convite à conversão, para 
dirigir o nosso olhar ao Senhor, a fim de vislumbrar a sua face. O profeta diz: «Semeai 
na justiça, e colhereis bondade em proporção. Lavrai novas terras! É tempo de buscar 
o Senhor, até que Ele venha espalhar a justiça sobre vós» (10, 12).

A busca da face de Deus é motivada por um anseio de encontro com o Senhor, 
encontro pessoal, um encontro com o seu amor imenso, com o seu poder que salva. 
Os doze Apóstolos, dos quais nos fala o Evangelho de hoje (cf. Mt 10, 1-7), tiveram a 
graça de o encontrar fisicamente em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Ele cha-
mou-os pelo nome, um por um — ouvimo-lo — fitando-os nos olhos; e eles olharam 
para o seu rosto, ouviram a sua voz, viram os seus prodígios. O encontro pessoal com 
o Senhor, tempo de graça e de salvação, comporta a missão: «Por onde andardes — 
Jesus exorta-os — anunciai que o Reino dos Céus está próximo» (v. 7). Encontro e 
missão não se separem.

Este encontro pessoal com Jesus Cristo é possível também para nós, que somos 
os discípulos do terceiro milénio. Orientados em busca da face do Senhor, podemos 
reconhecê-lo no semblante dos pobres, dos doentes, dos abandonados e dos estrangei-
ros que Deus colocar no nosso caminho. E este encontro torna-se também para nós 
um tempo de graça e de salvação, investindo-nos com a mesma missão confiada aos 
Apóstolos. 

Hoje celebra-se o sétimo ano, o sétimo aniversário da minha visita a Lampe-
dusa. À luz da Palavra de Deus, gostaria de reiterar o que disse aos participantes no 
encontro “Livres do medo”, em fevereiro do ano passado: «O encontro com o outro 
é também encontro com Cristo. Foi Ele mesmo quem no-lo disse. É Ele quem bate 
à nossa porta faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente, prisioneiro, pedindo para ser 
encontrado e assistido, pedindo para poder desembarcar. E se ainda tivéssemos algu-
ma dúvida, eis a sua palavra clara: “Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes 
isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes” (Mt 
25, 40)».

«Todas as vezes que fizestes isto...», no bem e no mal! Hoje esta admoestação 
é de candente atualidade. Todos deveríamos usá-la como ponto fundamental no nosso 
exame de consciência, aquele que fazemos todos os dias. Penso na Líbia, nos campos 
de detenção, nos abusos e nas violências de que são vítimas os migrantes, nas viagens 
da esperança, nos salvamentos e nas rejeições. «Todas as vezes que fizestes isto... foi 
a mim mesmo que o fizestes». 

Lembro-me daquele dia, há sete anos, exatamente no sul da Europa, naquela 
ilha... Algumas pessoas contaram-me as suas histórias, como tinham sofrido para lá 
chegar. E havia intérpretes. Um deles contou coisas terríveis na própria língua, e o 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omelia-sacrofano.html
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intérprete parecia traduzir bem, mas falava muito e a tradução era curta. “Bem — pen-
sei — vê-se que nesta língua há mais rodeios de palavras para se expressar”. Quando 
voltei para casa, à tarde, na entrada havia uma senhora — que a paz esteja com a sua 
alma, ela já se foi — que era filha de etíopes. Compreendia a língua e tinha assistido ao 
encontro pela televisão. E disse-me o seguinte: “Ouça, aquilo que o tradutor etíope lhe 
disse não é sequer a quarta parte das torturas, dos sofrimentos que eles padeceram”. 
Deram-me a versão “destilada”. É o que acontece hoje com a Líbia: passam-nos uma 
versão “destilada”. Sim, a guerra é horrível, sabemo-lo, mas não podeis imaginar o 
inferno que se vive lá, naqueles lagers de detenção. E aquelas pessoas vinham apenas 
com a esperança de atravessar o mar.

Que a Virgem Maria, Solacium migrantium, nos ajude a descobrir o rosto do seu 
Filho em todos os irmãos e irmãs obrigados a fugir da própria terra por causa de tantas 
injustiças que ainda afligem o nosso mundo!

Nota dos Bispos do Paraná sobre as eleições                           
municipais de 2020

Curitiba, 11 de agosto de 2020.
 “A boa política está a serviço da vida 

e da paz”
Em 2020, apesar de todos os contratem-

pos trazidos pela pandemia do novo Coronaví-
rus (COVID-19), teremos as eleições munici-
pais, a serem realizadas no mês de novembro. 
Participar desse momento político e escolher, 
com responsabilidade, aqueles que irão gover-
nar nossos municípios, é muito importante. Por isso, como já é tradição, o Regional 
Sul 2 da CNBB publicou a Cartilha de Orientação Política, a fim de orientar de forma 
sadia os cidadãos, especialmente os cristãos católicos, neste período eleitoral.

Após a reunião do dia 11 de agosto, nós, bispos do Conselho Episcopal de Pas-
toral do Regional Sul 2, decidimos escrever essa nota dirigida a todo clero diocesano, 
aos religiosos e religiosas, às lideranças das pastorais, organismos e movimentos da 
Igreja do Paraná, a todos os cristãos católicos e aos pré-candidatos nas eleições 2020. 
Vocês são chamados a renovar e reanimar a esperança do povo cristão em dias me-
lhores. A política, quando exercida segundo seus nobres princípios, tem esse poten-
cial. Por isso, os exortamos a utilizar a Cartilha de Orientação Política para animar as 
comunidades a serem espaço de diálogo e fortalecimento da democracia, em vista de 
uma participação consciente e responsável no processo eleitoral.

Sabemos que trabalhar a questão política no cenário atual, em que vivemos a 
maior crise de saúde do mundo, será um grande desafio, que exigirá empenho e cria-
tividade. Muitas famílias foram atingidas pela pandemia do Coronavírus. Além das 
milhares de vidas que foram ceifadas, muitas passam por grandes necessidades para 
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se sustentar. Esse cenário crítico nos mostra a importância de escolher governantes 
capazes de gerenciar crises, comprometidos com a justiça e a ética, colocando a vida 
sempre acima da economia.

A missão evangelizadora da Igreja implica também a atenção às questões so-
ciais e políticas, pois, como nos diz o Papa Francisco, “a política é uma das formas 
mais elevadas de caridade, pois busca o bem comum”. Dessa forma, onde a vida hu-
mana é ameaçada ou o ser humano não encontra condições dignas de viver, a Igreja se 
envolve e intervém. Por isso, é tão importante nesse momento conclamar os cristãos 
católicos a participarem, com consciência e responsabilidade, do processo eleitoral 
que viveremos em breve.

A Cartilha de Orientação Política é um subsídio apartidário, oferecido pela Igre-
ja Católica, que visa colaborar na formação de uma sadia consciência política, ajudan-
do, especialmente, os cristãos leigos e leigas a escolher e votar bem em candidatos 
idôneos e comprometidos com a vida e o bem de todos. Por isso, pedimos que façam 
essa Cartilha chegar às mãos dos cristãos católicos, e de todas as pessoas de boa von-
tade, de nosso Brasil. Que ela seja um material de estudo e que suscite o debate de 
ideias, que fortalece a democracia e a busca por um país mais justo, humano e fraterno.

Acreditamos que a política, quando exercida de forma correta, está a serviço da 
vida e da paz e isso fortalece nossa esperança e nos motiva a olhar para o futuro con-
fiando que dias melhores virão. Pedimos que os cristãos católicos, mesmo em meio as 
adversidades desse tempo, se organizem para fazer das eleições municipais de 2020 
uma oportunidade para fortalecer a democracia.

Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil, abençoe, proteja e 
acompanhe candidatos e eleitores durante esse pleito eleitoral.

Dom Geremias Steinmetz - Arcebispo de Londrina e Presidente da CNBB Re-
gional Sul 2

Dom José Antonio Peruzzo - Arcebispo de Curitiba e Vice-Presidente do Re-
gional Sul 2

Dom Amilton Manoel da Silva - Bispo de Guarapuava e secretário do Regional 
Sul 2

Dom Sergio Arthur Braschi - Bispo de Ponta Grossa e representante da Provín-
cia Eclesiástica de Curitiba

Dom Edgar Xavier Ertl - Bispo de Palmas-Francisco Beltrão e representante da 
Província Eclesiástica de

Cascavel
Dom Mário Spaki - Bispo de Paranavaí e representante da Província Eclesiás-

tica de Maringá
Dom Carlos José de Oliveira - Bispo de Apucarana e representante da Província 

Eclesiástica de Londrina
Dom Volodemer Koubetch - Arquieparca ucraniano e representante da Igreja 

Católica do Rito Ucraniano
Fonte: CNBB e CNBB Sul 2
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Mensagem dos Bispos do Estado do Rio de Janeiro          
para as Eleições 2020

A proximidade das eleições mu-
nicipais 2020 e o cenário atual de pan-
demia no Brasil são um convite para 
que os fiéis católicos e todas as pesso-
as de boa vontade façam uma reflexão 
madura sobre o exercício consciente 
da sua responsabilidade cristã e cidadã 
na construção do bem comum.

Como Pastores do povo que nos foi confiado por Jesus Cristo, nós, os Arcebis-
pos e Bispos católicos do Estado do Rio de Janeiro, Regional Leste 1 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, desejamos oferecer alguns elementos para esta refle-
xão.

Inspira-nos a imagem bíblica do Bom Samaritano (Lc 10) que, superando a in-
diferença diante da dor alheia e estendendo a mão para ajudar, faz da caridade a força 
que devolve a esperança. A Doutrina Social da Igreja ensina que “a política é uma 
sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem 
comum” (Papa Francisco, EvangeliiGaudium, 205).

Um olhar samaritano ao atual momento histórico, faz-nos perceber a sua gra-
vidade e não pode nos deixar indiferentes. A pandemia do novo coronavirus acelerou 
processos de crises morais, socioeconômicas, políticas e culturais já existentes. Por 
outro lado, despertou também a consciência solidária de que estamos todos juntos, 
“no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes 
e necessários: todos chamados a remar” (Papa Francisco, 27 de março de 2020). A 
solidariedade faz surgir esperança onde a insegurança das respostas oferece medo.

Este contexto exige atitudes políticas novas, capazes de repensar o serviço à ci-
dade com modalidades mais eficientes, priorizando políticas públicas que defendam a 
vida na sua totalidade (família, saúde, educação, moradia, segurança, ambiente, etc.). 
A capacidade de estabelecer diálogo, a superação das polarizações, a união das diver-
sas forças e o combate à corrupção fazem parte de atitudes políticas urgentes e que 
candidatos e eleitores devem considerar.

A Igreja católica não faz política partidária, não tem candidatos, mas considera 
como parte de sua missão orientar as consciências à luz da coerência com os valores 
que tornam uma sociedade mais humana. Como cristãos e cidadãos temos o compro-
misso e a responsabilidade de cooperar para o bem de toda a sociedade. O voto cons-
ciente é um instrumento importante para mudanças políticas e sociais significativas.

Procure informar-se, através de fontes seguras, sobre o candidato em que você 
pretende votar e se suas propostas correspondem à realidade. Considere o seu compro-



- 39 -

misso com os reais interesses da cidade, especialmente para com os mais pobres e vul-
neráveis. Não vote em quem troca votos por favores, nem em candidatos condenados 
pela Justiça por atos de improbidade administrativa. A Lei da Ficha Limpa há de ser, 
neste caso, o instrumento iluminador do eleitor para barrar candidatos de ficha suja.

Lembremo-nos de que as eleições municipais têm relevância particular, pois 
vivemos na cidade e nela são aplicadas as políticas públicas que têm mais impacto no 
contexto do bem comum. A escolha dos prefeitos e vereadores pode ser determinante 
para processos de superação de desigualdade social e melhor qualidade de vida para 
todos.

Não se esqueça de que o compromisso com a vida social se exerce de forma 
privilegiada na hora de votar. Valorize o seu voto!

Para um melhor exercício da cidadania na sociedade democrática é conveniente 
que nossa atuação se prolongue após as eleições, no acompanhamento dos eleitos, 
através dos instrumentos que já existem para isso, e que é preciso conhecê-los. O 
intuito é não só o de fiscalizar, mas também de colaborar positivamente no desenvolvi-
mento das necessárias políticas públicas que garantam os direitos do cidadão.

A política democrática não é luta pela defesa de interesses particulares nem 
ideológicos, mas serviço e promoção do bem comum, incentivo do desenvolvimento 
pessoal e solidário das pessoas e dos povos, promoção da justiça e defesa da liberdade.

O conhecimento e aprofundamento da Doutrina Social da Igreja neste tempo 
poderá fomentar a participação mais consciente e eficaz dos leigos na vida pública.

Deus abençoe e ilumine a todos, eleitores e candidatos, nas eleições municipais 
deste ano, para o bem do povo!

Dom José Francisco Rezende Dias - Arcebispo Metropolitano de Niterói, Presidente do Regional 
Leste 1 – CNBB

Dom Gilson Andrade da Silva - Bispo de Nova Iguaçu, Vice-presidente do Regional Leste 1 – CNBB

Dom Tarcisio Nascentes dos Santos - Bispo de Duque de Caxias, Secretário do Regional Leste 1 – CNBB

Ser missionário/a
Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. O Papa Francisco lem-

bra que “a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou ornamento a ser posto de 
lado. É algo que não posso arrancar do meu coração” (Alegria do Evangelho, 27).

Nós cristãos somos convidados a defender e cuidar da vida em todas as suas dimensões. Jesus 
de Nazaré definiu sua ação no mundo como o Divino Cuidador: “Eu vim para que todos tenham vida 
e vida em abundância” (Jo10,10). Esse também deve ser o compromisso de todos os missionários e 
missionárias, pois a vida é missão.

A vida é o bem fundamental e básico em relação a todos os demais bens e valores da pessoa. 
Para a ética, a vida é um bem, mais que um valor. Deus, ao contemplar a criação, “viu que tudo era 
muito bom” (Gn 1,31).

Todo missionário é convidado a educar o olhar sobre as realidades de dor e, sobretudo, saber 
contemplar o belo, como fazia São Francisco de Assis, encantando-se com as criaturas presentes pelo 
caminho.




