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Leituras do mês de Novembro 2020
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

1º,

dom.,

TODOS OS SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a; (Bem-aventuranças);

02,

2ªf,

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS: Sb 3,1-9; Sl 27(28); Rom 8,14-23; Lc 23,44-46.52-53;24,1-6a;

03,

3ªf,

S. Martinho de Lima:. Fl 2,5-11; Sl 21(22); Lc 14,15-24;

04,

4ªf,

S. Carlos Borromeu: Fl 2,12-18; Sl 26(27); Lc 14,25-33;

05,

5ªf:

Fl 3,3-8a; Sl 104(105); Lc 15,1-10;

06,

6ªf:

Fl 3,17-4,1; Sl 121(122); Lc 16,1-8;

07,

sáb.:

Fl 4,10-19; Sl 111(112); Lc 16,9-15;

08,

dom.:

Sb 6,12-16; Sl 62(63); 1Ts 4,13-18 ou 4,13-14; Mt 25,1-13 (As dez virgens);

09,

2ªf:

Ez 47,1-2.8-9.12; ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22;

10,

3ªf,

S. Leão Magno: Tt 2,1-8,11-14; Sl 36(37); Lc 17,7-10;

11,

4ªf,

S. Martinho de Tours: Tt 3,1-7; Sl 22(23); Lc 17,11-19;

12,

5ªf,

S. Josafá: Fm 7-20; Sl 145(146); Lc 17,20-25;

13,

6ªf:

2Jo 4-9; Sl 118(119); Lc 17,26-37;

14,

sáb.:

3Jo 5-8; Sl 111(112); Lc 18,1-8;

15,

dom.:

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127(128); 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 ou mais breve 25,14-15.19-21
(Os talentos recebidos e restituídos)

16,

2ªf,

Sta. Margarida da Escócia e Sta. Gertrudes: Ap 1,1-4; 2,1-5; Sl 1,1-2.3.4. e 6; Lc 18,35-43;

17,

3ªf,

Sta. Isabel da Hungria: Ap, 3,1-6.14-22; Sl 14(15); Lc 19,1-10;

18,

4ªf,

31ºTC-A

32ºTC-A

33ºTC-A

Dedicação das Basílicas de S. Pedro e S. Paulo: Ap 4,1-11; Sl 150,1-2.3-4.5-6(R/.Ap 4,8b);
Lc 19,11-28; ou próprias da Dedicação:At 28,11-16.30-31; Sl 97(98); Mt 14,22-33;

19,

5ªf,

20,

6ªf:

Ap 10,8-11; Sl 118(119); Lc 19,45-48;

21,

Sáb.:

Apresentação de Nossa Senhora: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R/.49); Mt 12,46-50;

22,

dom.:

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22(23);

23,

2ªf,

S. Clemente e S. Columbano: Ap 14,1-3.4b-5; Sl 23(24); Lc 21,1-4;

24,

3ªf,

Sto. André Dung-Lac e Comps. Mts: Ap 14,14-19; Sl 95(96); Lc 21,5-11;

25,

4ªf,

Sta. Catarina de Alexandria: Ap 15,1-4; Sl 97(98); Lc 21,12-19;

26,

5ªf:

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sl 99(100); Lc 21,20-28;

27,

6ªf:

Ap 20,1-4.11-21,2; Sl 83(84); Lc 21,29-33;

28,

sáb.:

Ap 22,1-7; Sl 94(95); Lc 21,34-36;

29,

dom.:

Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Sl 79(80); 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 (Vigilância);

30,

2ªf,

Sto. André: Rm 10,9-18; Sl 18(19A); Mt 4,18-22;

1º,

3ªf:

Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24;

02,

4ªf:

Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37;

03,

5ªf,

S. Francisco Xavier: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27;

04,

6ªf,

S. João Damasceno: Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31;

05,

sáb.:

Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8;

06,

dom.:

Is 40,1-5.9-11; Sl 84(85); 2Pd 3,8-14; Mc 1,1-8; (João Batista);

Ss. Roque Gonzáles, Afonso Rodriguez e João del Castillo: Ap 5,1-10; Sl 149,1-2.3-4.5-6a.e 9b; Lc 19,41-44;

1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46; (O último julgamento);

34ºTC-A

1º Dom. Adv. B

Dezembro
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2º Dom. Adv.B

Meditação de Advento

Pe. Rafhael Silva Maciel, Presbítero da Arquidiocese de Fortaleza e Mestrando em Sagrada Liturgia
Com a celebração do I Domingo do Advento iniciamos um
novo ano litúrgico na Igreja, que
todos os anos nos recorda a espera ansiosa pela vinda do Senhor.
Desta feira, somos chamados a
nos preparar bem para acolher o
Senhor que vem; a Igreja se reveste de roxo porque, na verdade, essa cor significa vigilância, expectativa. “Enquanto os nossos corações se
preparam para a celebração anual do nascimento de Cristo, a liturgia da Igreja
orienta o nosso olhar para a meta definitiva: o encontro com o Senhor que há de
vir no esplendor da glória” (Bento XVI, homilia, 27.11.2010)
Esse tempo litúrgico não nos prepara somente para a grande solenidade
do Natal do Senhor; por isso é dividido em “duas etapas”: uma primeira, que
começamos hoje e vai até 16 de dezembro, recorda-nos que o Senhor voltará um
dia, pela segunda vez, e para isso devemos estar preparados. A segunda etapa do
Advento é aquela que nos prepara imediatamente para o Natal, na semana de 17
a 24 de dezembro.
A celebração do Advento é o renovar da esperança cristã de que o Senhor,
que veio uma primeira vez na carne humana virá um dia, novamente, em sua
glória (Prefácio do Advento I). Aquele dia será grande e glorioso. Mas, atenção!
Será grande e glorioso para quem esperou nEle, para quem foi vigilante, como
nos exorta a liturgia da Palavra do I Domingo.
A Palavra nos questiona e nos põe em confronto pessoal ao questionar
nosso comodismo, ao questionar nossas atitudes muitas vezes levadas pela mentalidade mundana na busca do prazer e dos interesses pessoais, acima da Vontade
de Deus e de seu projeto de salvação. Foi o que aconteceu aos homens no tempo de Noé. A cena que nos mostra a primeira leitura do mencioando domingo
apresenta Noé como quem sempre esteve atento à vontade de Deus, por isso foi
encontrado justo diante do Senhor. Mas, apresenta também o dilúvio que veio
sem aviso sobre o restante dos homens. As pessoas vivam por sua própria conta,
faziam o que bem entendiam “comia-se, bebia-se e se celebravam bodas”, sem
se dar contas de que o dia do Senhor viria sobre eles – viviam da terra (de suas
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paixões) e não faziam contas de que a vida é mais do que nossas “necessidades
terrenas”, de que há um porvir, em Deus.
Nesse tempo especial com que iniciamos mais um Ano Litúrgico na Igreja, somos exortados a reconhecer que Deus vem ao encontro, vem ao encontro
de nossos desejos e necessidades mais profundos; porém a Palavra também nos
convida à vigilância, a que nos preparemos para acolher o Dom que tanto esperamos – Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que vigiar? Porque desconhecemos o
dia e a hora em que o Senhor virá pela segunda vez (Prefácio do Advento IA).
Mas, como ser vigilante? Como viver a prontidão discipular? Certamente,
a primeira atitude do fiel que espera seu Senhor é aquela da oração – “orai se
cessar” (I Ts 5,17). A oração é o óleo que não deve faltar nunca nas lâmpadas dos
que esperam (Mt 25,1-13). Depois, na vida sacramental, na qual já antevemos
a vinda de Cristo, que vem ao nosso encontro na Palavra e na Eucaristia e nos
alimenta; no Sacramento da Reconciliação nos oferecendo da sua misericórdia.
Mais ainda, quando sabendo-nos filhos de Deus lhe oferecemos nossa vida inteira, a partir das pequenas atitudes e gestos de amor e caridade para com o próximo, na simplicidade da vida do dia a dia, na nossa entrega.
Nas atividades corriqueiras o cristão aprende a se santificar e a estar vigilante na espera do Senhor que “de novo há de vir, em sua glória, para julgar os
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim” (Credo Niceno-Constantinopolitano). Estamos acostumados a multidões e esperamos sempre de Deus o “show”.
Mas, Deus age de modo simples, veio de modo simples a esse mundo, e espera
que na simplicidade da vida diária lhe sejamos fiéis e em vigília – em estado
permanente de espera: “anunciamos, Senhor a vossa morte, e proclamamos a
vossa Ressurreição. Vinde. Senhor Jesus!”, assim, “a liturgia não se cansa de
nos encorajar e animar, pondo nos nossos lábios, nos dias de Advento, o clamor
com o qual se encerra toda a Sagrada Escritura, na última página do Apocalipse
de São João: ‘Vinde, Senhor Jesus!’ (22, 20)” (Bento XVI, homilia, 27.11.2010).
O Advento, portanto, é tempo de uma alegre e feliz expectativa. Não queiramos “aparecer” com ações extraordinárias, vivamos o amor sincero, gratuito
e desapegado a Deus e aos irmãos. Por isso, o Senhor Jesus espera encontrar a
cada um de nós vigilantes, espertos, quando ele chegar. Sejamos atentos, afastemos de nosso modo de viver o comodismo, o egoísmo, como nos disse S. Paulo,
“despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz”, para que
o Senhor nos encontre prontos! Assim, irmãos: “vinde, caminhemos à luz do
Senhor”.
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continua na página 50

Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de Todos os Santos – 1º.11.2020

- Santos e santas – os que viveram as Bem-aventuranças
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.rg.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 392) 1. Felizes os que vivem a pobreza,/ ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor de Deus, nosso Pai, que nos chama à santidade, a graça
de Cristo, nosso Irmão, que nos mostra o caminho para alcançá-la e
a luz do Espírito Santo que nos santifica, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Louvando a Deus pelos santos e santas, nossos intercessores junto dele e
modelos de vida, lembrados neste domingo, celebramos o mistério de Cristo em
comunhão com todos os irmãos e irmãs de peregrinação para a casa do Pai e em
comunhão com nossos falecidos, cujo dia transcorre nesta segunda-feira.
P. (Dia de oração pelas vocações e dia da partilha / reunião dos padres e diáconos,
primeiro ano de falecimento de Dom Girônimo Zanandréa, terça-feira / ...)
Ato penitencial
P. A certeza de que uma multidão incontável de irmãos e irmãs se santificou e está
na glória eterna nos confirma na busca da santidade, com a intercessão deles e a de
Nossa Senhora, sustentados cada dia pela graça divina. Reconhecendo-nos ainda
pecadores, imploremos o perdão de Deus.
A. (Nº 74) 1. Confesso a Deus Pai, todo-poderoso,/ e a ...
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
Hino de louvor
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra ...
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P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa

os méritos de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão numerosos,
a plenitude da vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, todos os santos, Paulinas-Paulus, p. 1047-1050)
Anim.: Há uma multidão incontável de irmãos e irmãs que viveram as bemaventuranças e participam da vida plena junto de Deus e são esperança e modelo em
nossa peregrinação terrestre.
1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14
L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do
Deus vivo e gritava, em alta voz, aos quatro anjos que tinham recebido o poder de
danificar a terra e o mar,
dizendolhes: “Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos
marcado na fronte os servos do nosso Deus”. Ouvi então o número dos que tinham
sido marcados: eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de
Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos,
povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do
Cordeiro; trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam
com voz forte: “A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e
ao Cordeiro”. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos Anciãos e
dos quatro Seres vivos e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono. E
adoravam a Deus, dizendo: “Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de
graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém”.
E um dos Anciãos falou comigo e perguntou: “Quem são esses vestidos com
roupas brancas? De onde vieram?” Eu respondi: “Tu é que sabes, meu Senhor”.
E então ele me disse: “Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e
alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração dos que procuram o Senhor!
A. É assim a geração dos que procuram o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,* o mundo inteiro com os seres
que o povoam; - porque ele a tornou firme sobre os mares,* e sobre as águas a
mantém inabalável.
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2. - “Quem subirá até o monte do Senhor,* quem ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e inocente o coração,* quem não dirige sua mente para o
crime.
3. - Sobre este desce a bênção do Senhor * e a recompensa de seu Deus e Salvador”. “É assim a geração dos que o procuram,* e do Deus de Israel buscam a face”.
2ª Leitura: 1Jo 3,1-3
Evangelho: Mt 5,1-12a
A. Aleluia...
L. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
A. Aleluia!
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Hoje celebramos a Solenidade de Todos os Santos. Todos somos peregrinos rumo
à Casa do Pai. Nos alegramos hoje por tantos homens e mulheres que testemunharam
sua fé e que se encontram junto de Deus. Na profissão de fé nós rezamos que
acreditamos na grande Comunhão dos Santos. Hoje, de modo especial, queremos pedir
a intercessão de todos os santos e santas para que nos ajudem a caminhar confiantes e
cheios de esperança na direção do Céu, vivendo as Bem Aventuranças aqui na Terra.
O calendário da Igreja traz, oficialmente, o nome de muitos santos e santas,
alguns até bastante conhecidos. É uma tarefa praticamente impossível enumerar todos
os santos, tidos como sinais e exemplos para nossa caminhada de fé. Esta solenidade de
Todos os Santos nos lembra a glória do céu, na qual já vive uma multidão de irmãos e
irmãs nossos. É a festa de Todos os Santos, que nos conforta e nos anima na caminhada.
Muitas vezes, quando veneramos ou falamos de um santo ou santa de nossa
devoção, somos tentados a contemplá-lo ou contemplá-la como se fosse perfeito.
Alguém que a graça de Deus supriu todas as fraquezas. Mas não é assim. Os santos,
antes de tudo, foram pessoas “normais”. Eles fizeram sua caminhada de vida procurando
sempre seguir os ensinamentos de Cristo. Nós todos conhecemos pessoas santas, que
admiramos pelas suas virtudes, pela dedicação ao próximo. Santidade não é beatice,
mas é uma atitude dinâmica, uma busca de pertencer mais a Deus e assemelhando-se
cada vez mais a Cristo.
Os santos foram pessoas que souberam viver as bem-aventuranças que Jesus
apresenta no Evangelho de hoje. Foram pessoas que, por seu modo de viver e
testemunhar a fé, marcaram positivamente a sociedade de seu tempo. O convite à
santidade é uma proposta real e possível de ser realizada. Não é somente para alguns
mas, para todos.
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Jesus nos propõe, através das Bem Aventuranças, o caminho da felicidade,
que é o caminho da santidade. É um caminho exigente? Sim! Jesus não prometeu
facilidades aos seus seguidores, mas prometeu felicidade, que não significa ausência
de dificuldades. Jesus viveu, de forma exemplar, as Bem Aventuranças na sua relação
com as pessoas. A santidade não começa depois da morte, mas é o caminho que é
percorrido aqui na terra que nos leva ao céu.
A santidade é esforço humano, mas é sobretudo graça divina. Por mais que
nos esforcemos precisamos da graça e da misericórdia de Deus, que nos abraça com
sua ternura quando erramos, quando falhamos. A santidade é uma força capaz de
transformar a sociedade. O mundo de hoje precisa de santos. Só eles podem oferecer
uma luz no escuro que envolve os corações e uma força que faz ressurgir a vida. A
santidade é o caminho de toda pessoa que decide seguir o Evangelho.
Que pela graça de Deus possamos ser cada vez mais santos e santas! Que o Bom
Deus vos conceda um mês de novembro com muitas graças e bênçãos!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Contando com o auxílio de Nossa Senhora e da multidão imensa dos que se
santificaram, apesentemos confiantes nossas preces a Deus pedindo sua graça para
todos vivermos o ideal das bem-aventuranças.
A. Pela intercessão dos santos, ouvi-nos, Senhor.
1. Para que nosso Papa e todos os ministros ordenados, à luz e na prática do Evangelho,
realizem com eficácia e credibilidade a missão de ajudar a todos no caminho da
santidade, nós vos pedimos:
2. Para que os perseguidos por causa da fé se sintam fortalecidos com vossa graça e
com a solidariedade dos irmãos, nós vos pedimos:
3. Para valorizarmos o trabalho e todas as atividades humanas como meios de
santificação, nós vos pedimos:
4. Para que as crianças tenham ambiente favorável para crescerem no ideal da
santidade, nós vos pedimos:
5. Para que todos os enfermos, os que estão em depressão ou passam por outros
problemas graves vivam a provação como meio de santificação, nós vos pedimos:
P. Com a oração vocacional nas celebrações de todas as comunidades da Diocese no
primeiro domingo de cada mês, peçamos as vocações de que a Igreja necessita:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e
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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.: Ofereçamos a Deus os frutos de santidade que conseguimos realizar com sua
graça.
A. (Nº 229) Quem disse que não somos nada....
P. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos

os Santos. Certos de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua
intercessão contínua pela nossa Salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Com alegria, proclamamos vossa glória, ó Deus, porque nos santos e santas, que
hoje celebramos, nos ofereceis a esperança e o modelo para buscarmos nossa própria
santificação.
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Manifestamos a vós nossa gratidão pela Igreja que irradia no mundo a Luz da vossa
Palavra, com nosso Papa ... e nosso Bispo ..., em comunhão com todos os bispos,
padres e diáconos.
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque pelo batismo nos libertais do pecado e nos
revestis de vossa graça santificadora. Não permitais que nos separemos de vós.
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos louvamos por todos os gestos de paz e solidariedade de tantos irmãos e
irmãs comprometidos na construção de um mundo justo e fraterno. Que eles nunca
desistam de seu compromisso.
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos bendizemos pelo testemunho deixado entre nós pelos falecidos de nossas
famílias e comunidades (de modo particular ... pode citar o nome dos falecidos mais
recentes)
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Que vos seja agradável nossa louvação. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. A oração é grande meio de cultivarmos a santidade. Rezemos como Cristo nos
ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias e coloca sobre o altar....)
D. Cristo garante a vida eterna a quem segue o caminho das bem-aventuranças e se
alimenta do seu próprio Corpo dado como Pão da Vida. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Com a força da comunhão eucarística, podemos nos santificar na vida familiar,
na participação comunitária, nas atividades profissionais.
A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, a comunhão, nos une ....
P. OREMOS. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos, nós vos adoramos e

admiramos, porque só vós sois o Santo, e imploramos que a vossa graça nos
santifique na plenitude do vosso amor, para que, desta mesa de peregrinos,
passemos ao banquete do vosso reino. 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 / Vocações / Dom Girônimo, no primeiro ano de falecimento terça-feira /
superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(A / Avisos / Compromisso)
Anim. Estimulados pelo testemunho dos santos e santas, confirmamos nossa alegria
de seguir a Cristo, especialmente nas dificuldades, como as causadas pela pandemia
da Covid-19.
A. (Nº 487) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor./ Hoje quero
confirmar, confirmar minha vocação.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, glória e exultação dos Santos que hoje celebramos solenemente, nos abençoe
para sempre.
A. Amém.
P. Livres por sua intercessão dos males presentes, e inspirados pelo exemplo de suas
vidas, possamos colocar-nos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos.
A. Amém.
P. E assim, com todos eles, nos seja dado participar da alegria da verdadeira pátria,
onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna.
A. Amém.
P. Abençoe-nos Deus onipotente e compassivo, 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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Lembretes:
- Segunda-feira, comemoração de todos os fiéis defuntos.
- Terça-feira, primeiro ano do falecimento de Dom Girônimo Zanandréa, segundo
Bispo Diocesano de Erexim – (a confirmar) às 08h30, reunião dos padres e diáconos,
no Seminário de Fátima; das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no Centro
Diocesano.
- Sábado, das 09h às 15h, Encontro Vocacional, no Seminário de Fátima.
Leituras da semana:
dia 02, 2ªf, COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS: (neste
folheto) Sb 3,1-9; Sl 27(28); Rom 8,14-23; Lc 23,44-46.52-53;24,1-6ª / outras
leituras, ver Lecionário Dominical, p. 1051 a 1101; dia 03, 3ªf, S. Martinho de
Lima:. Fl 2,5-11; Sl 21(22); Lc 14,15-24; dia 04, 4ªf, S. Carlos Borromeu: Fl 2,1218; Sl 26(27); Lc 14,25-33; dia 05, 5ªf: Fl 3,3-8a; Sl 104(105); Lc 15,1-10; dia 06,
6ªf: Fl 3,17-4,1; Sl 121(122); Lc 16,1-8; dia 07, sáb.: Fl 4,10-19; Sl 111(112); Lc
16,9-15; dia 08, dom. 32º do TC-A: Sb 6,12-16; Sl 62(63); 1Ts 4,13-18 ou 4,13-14;
Mt 25,1-13 (As dez virgens).

Os santos e santas
... São pessoas que experimentaram a fadiga diária da existência com
os seus sucessos e fracassos, encontrando no Senhor a força para se
levantar sempre e continuar o caminho. Daqui podemos compreender
que a santidade é uma meta que não pode ser alcançada apenas com as
próprias forças, mas é o fruto da graça de Deus e da nossa resposta livre
a ela. Portanto, a santidade é dom e chamada.
Como graça de Deus, é algo que não podemos comprar nem trocar, mas
acolher, participando assim na mesma vida divina através do Espírito
Santo que habita em nós desde o dia do nosso Batismo. ... Mas a
santidade, além de ser dom, é também chamada, é vocação comum de
todos nós cristãos, dos discípulos de Cristo; é o caminho de plenitude
que cada cristão é chamado a percorrer na fé, caminhando para a meta
final: a comunhão definitiva com Deus na vida eterna. (Papa Francisco,
Oração do Angelus, 1º/11/2019 – todos os santos)
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Celebração da Palavra de Deus
Comemoração de todos os fiéis defuntos – 02.11.2020

- Peregrinar e morrer com Cristo para viver eternamente com Ele
Cor litúrgica: ROXA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2018/11) Ref. Aos que morreram com Cristo,
brilhe a luz da ressurreição. /:Que se abra a eles o céu, na
paz da eterna mansão.:/
1. O Senhor é pastor que me conduz;/ não me falta coisa alguma./ Pelos prados e campinas verdejantes/ Ele me leva a
descansar.
2. Para as águas repousantes me encaminha/ e restaura as
minhas forças;/ Ele me guia no caminho mais seguro/ pela honra do seu nome.
3. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso/ nenhum mal eu temerei./ Estais
comigo com bastão e com cajado,/ eles me dão segurança.
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor do Pai que nos criou, a graça de Jesus Cristo que nos garante a ressurreição eterna, e a comunhão do Espírito Santo que renova nossa esperança de
alcançá-la, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Em todas as celebrações da Eucaristia e da Palavra de Deus, recordamos
nossos irmãos e irmãs já falecidos. Neste dia rezamos de modo especial por eles,
particularmente os que faleceram por causa da pandemia e de outros males sociais,
pedindo a Deus Pai que os acolha junto de si e renove nossa esperança de um dia,
com eles, podermos participar de sua glória.
P. (...a recordação dos falecidos: renovação da esperança na ressurreição, valorização da vida.../ a oração solidária [sufrágio] pelos irmãos com quem convivemos
no amor na família, na comunidade, no trabalho ... que partiram por morte natural
ou por causa da pandemia Convid-19 e outras pandemias permanentes – a exclusão social, a violência, a criminalidade, as drogas...)
Ato penitencial
P. Recordamos nossos falecidos à luz da ressurreição de Cristo, renovando nossa
esperança na glória eterna, mas também a consciência da necessidade de vivermos
agora a permanente conversão para percorrermos o caminho da santidade. Peçamos perdão a Deus pelas faltas que ainda marcam nossa vida. (silêncio).

- 12 -

L. Senhor, que fostes preparar-nos um lugar junto do Pai, para estarmos eternamente
convosco, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que indicastes o amor como sinal para sermos identificados como vossos
discípulos missionários, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade nós.
L. Senhor, que garantistes recompensa a toda obra de misericórdia, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Na sua bondade infinita, Deus seja compassivo conosco, nos dê o perdão de nossas faltas, confirme nossa esperança na ressurreição e nos conduza à vida eterna.
A. Amém!
P. OREMOS. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela

morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs
que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se
na eterna felicidade. PNSRJC

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim.: Deixando-nos conduzir pelo Espírito no seguimento a Cristo e na entrega diária da vida ao Pai, alcançaremos a glória eterna, na qual esperamos encontrar-nos
com nossos irmãos falecidos.
1ª Leitura: Sb 3,1-9
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, p.1052)
L. Leitura do Livro da Sabedoria.
A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos
olhos dos insensatos parecem ter morrido; sua saída do mundo foi considerada
uma desgraça, e sua partida do meio de nós, uma destruição; mas eles estão
em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade; tendo sofrido leves correções, serão cumulados de
grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os
como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto; no dia
do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha;
vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para
sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no
amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
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Salmo: 27(28 - Lecionário, 1062)
S. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
A. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
S. 1. - O Senhor é minha luz e salvação;* de quem eu terei medo? - O Senhor é a
proteção da minha vida;* perante quem eu tremerei?
2. - Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,* e é só isto que eu desejo: - habitar no
santuário do Senhor* por toda a minha vida; - saborear a suavidade do Senhor* e
contemplá-lo no seu templo.
3. = Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo,+ atendei por compaixão!* É vossa face que
eu procuro. - Não afasteis em vossa ira o vosso servo,* sois vós o meu auxílio!
4. - Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver* na terra dos viventes. - Espera no
Senhor e tem coragem,* espera no Senhor!
2ª Leitura: Rom 8,14-23
(Lecionário, p. 1071)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de
Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para cairdes no medo,
mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá
– ó Pai! O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos
filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros – herdeiros de Deus e
coerdeiros de Cristo; - se realmente sofremos com ele, é para sermos também glorificados com ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem
ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação
está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois
a criação ficou sujeita à vaidade daquele que a sujeitou; também ela espera ser
libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória
dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente,
está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também,
que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
(Lecionário Dominical, p. 1088-1089)
A. Aleluia...
L. Se com Cristo nós morremos, com Cristo viveremos. Se com ele nós sofremos,
com ele reinaremos.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
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A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às três
horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo
meio, e Jesus deu um forte grito: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”.
Dizendo isso, expirou. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro
do Conselho. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo
da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde
ninguém ainda tinha sido sepultado. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam
preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrar, não
encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas
de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: “Por que
estais procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou!” - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Celebramos hoje o Dia de Finados. Não é dia de celebrar a morte, mas é dia
de celebrar a vida, a memória, a recordação, a história, de tantos entes queridos que
concluíram sua caminhada terrena. Recordamos a trajetória de todas as pessoas que
partiram, deixando dor e saudade em nosso coração. Hoje é o dia de falarmos em
Ressurreição!
A morte é uma das únicas certezas que o ser humano tem. Pela morte todos
vamos passar. De um jeito ou de outro, de uma forma ou outra, todos vamos passar
pela morte: rico, pobre, negro, branco, homem, mulher. Mas temos uma segunda
certeza, que é a certeza da ressurreição, da vida que brota após a morte. Quem nos
garante isso é o próprio Jesus que disse: “Quem crer em mim mesmo que morra
viverá”. É esta certeza que temos, que a vida vence a morte.
A morte permanece para o ser humano um mistério profundo, cercado por
muito respeito. O amor de Deus é mais forte que a morte. É ele que tem a última
palavra, contra todas as manifestações da morte, da rejeição e do pecado. Nós temos
origem divina. Deus nos criou e, ao criar-nos, pôs em cada um de nós sementes de
imortalidade. Se temos origem divina, temos também um destino eterno. Ao longo
da vida, somos desafiados a construir a eternidade através da generosidade, da bondade e do amor dedicado ao próximo.
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A vida biológica, nossa vida terrena, é feita para terminar. Deus não criaria o
ser humano pra viver um punhado de anos, mas para viver eternamente. A morte é
como um mergulho num profundo sono até sermos despertados por Deus para uma
vida sem fim, uma vida eterna. É nisto que nós acreditamos. Na vida que vence a
morte!
Geralmente temos medo de pensar ou falar da morte. A morte nos ajuda a
questionar o sentido e a brevidade de nossa vida. Finados é um dia de silêncio,
saudades e esperança. Visitamos o cemitério e elevamos aos céus muitas preces. É
também um dia para confirmar que o que permanece é unicamente o bem que se faz.
Portanto, sejamos incansáveis na vivência do bem e na prática da justiça e do amor.
Para o cristão, a morte não pode ser vista como um fim de tudo, mas uma passagem para a vida eterna. Fomos criados para a vida. Assim como o salmista queremos ter a certeza: “Eis que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes”
Que o bom Deus vos abençoe e proteja! E a nossos falecidos queremos pedir:
“Dai-lhes Senhor o descanso eterno”! E a luz perpétua os ilumine! Descansem em
paz! Amém!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Preces dos fiéis
P. Na grande comunhão de oração deste dia de sufrágio pelos falecidos e de esperança na ressurreição, apresentemos nossas preces a Deus que nos criou para a vida
em plenitude.
A. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação!
1. Para que os leigos e leigas que viveram a vida nova do batismo sendo sal da terra
e luz do mundo nas realidades sociais participem agora da vossa glória eterna, nós
vos pedimos, ó Deus:
2. Para que os religiosos e religiosas falecidos recebam de vós a recompensa prometida aos que tudo deixaram por causa de vosso Reino, nós vos pedimos:
3. Para que os ministros ordenados que animaram as celebrações em nossas comunidades participem agora da liturgia celeste com os anjos e santos na vossa presença,
nós vos pedimos:
4. Para que a Igreja, proclamando a ressurreição de todos em Cristo, defenda sempre
a dignidade e promova a vida de cada pessoa, especialmente dos mais frágeis, nós
vos pedimos:
5. Para que, vivendo a esperança da vida futura, os cristãos lutem pela transformação da vida presente, nós vos pedimos:
6. Para que os doentes possam unir seus sofrimentos aos de Cristo e os agonizantes
partir confiantes, nós vos pedimos:
7. ...
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P. Sede misericordioso, Ó Deus, para com os filhos e filhas que chamastes

deste mundo, concedendo-lhes que, tendo participado da morte do Cristo,
participem igualmente de sua ressurreição e a nós confirmai no caminho da
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Façamos hoje nossa oferta em sufrágio dos irmãos e irmãs que participaram
das celebrações litúrgicas de suas comunidades.
A. (Canto Lit. 2018/1) Os olhos jamais contemplaram,/ ninguém pode explicar/
o que Deus tem preparado/ àquele que em vida o amar.
1. As lutas, a dor e o sofrer/ tão próprios à vida do ser/ ninguém poderá comparar/ com a glória sem fim do céu.
2. Foi Cristo quem nos mereceu/ co’a morte, a vida e o céu/ e ainda se entrega
por nós/ como oferta constante ao Pai.
P. Ó Deus de misericórdia, perdoai em vossa bondade os pecados de nossos irmãos
e irmãs falecidos e concedei o pleno perdão do vosso amor aos que lavastes nas
águas do Batismo. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, porque nos garantis, por vosso Filho Jesus, que o fim
último de nossa vida nesta terra é a feliz ressurreição e a glória eterna convosco.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque na vossa infinita misericórdia quereis acolher a todos os vossos filhos e filhas para a festa sem fim em vossa casa.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo -------,
irradiar no mundo a luz da vitória de vosso Filho sobre a morte e o pecado.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Acolhei, ó Deus, junto à Virgem Maria, nossa Mãe, a São José, seu esposo, aos
santos e santas, todos os falecidos de nossas famílias (especialmente...pode lembrar os últimos falecidos....)
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque nos reunistes na comunidade de fé. Mantende-nos sempre fiéis e perseverantes.
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A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Acolhei com bondade, ó Deus, esta nossa manifestação de louvor e de confiança
que vos apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor;
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Na esperança da ressurreição final, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (--- ministro/a busca as hóstias e coloca no altar....)
D. Cristo diz que a vontade do Pai é que toda pessoa que toda pessoa que vê o Filho
e nele crê tenha a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Dando-se a nós como alimento na Eucaristia, Cristo nos sustenta em nossa
peregrinação terrestre com Ele rumo ao Pai.
A. (Canto Lit. 2020/19) 1. Antes da morte e ressurreição de Jesus,/ Ele, na Ceia,
quis se entregar: deu-se em comida e bebida para nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/
nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a cruz do Senhor,/ nós repetimos, como Ele fez:/
gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos/ e nos prepara a glória do céu./
Ele é força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus pai!/ Quem O recebe, não morrerá./
No último dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós!/ Esta verdade vai anunciar/ a toda
terra, com alegria, cantar.
P. OREMOS. Alimentados pelo Corpo e o Sangue do vosso Filho que por nós

morreu e ressuscitou, nós vos rogamos, ó Deus, em favor de nossos irmãos
e irmãs falecidos a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, se alegrem com a futura ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e
do mundo / falecidos da comunidade e falecidos pela pandemia Covid-19 / Dom
Girônimo, no primeiro ano de falecimento nesta terça-feira / Ano jubilar de ouro
da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Rezando por nossos falecidos, confirmamos nossa esperança na ressurreição
e nosso compromisso de solidariedade fraterna na vida presente.

- 18 -

A. (Canto Lit. 2018/18) Se nós morremos com Cristo, com Ele nós viveremos./
Se nós sofremos com Cristo, /:com Ele, enfim, reinaremos.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de toda consolação nos dê a sua bênção, nos conceda o perdão dos pecados, e a todos os que morreram, a paz e a luz eterna. Abençoe-nos Deus benigno e
fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A certeza da ressurreição seja a vossa força e a vossa esperança; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Oração do Papa Francisco pelos fiéis defuntos
Deus de infinita misericórdia, confiamos à tua imensa bondade
aqueles que deixaram este mundo para a eternidade, onde Tu aguardas
toda a humanidade redimida pelo sangue precioso de Cristo, morto para
nos libertar dos nossos pecados.
Não olhes, Senhor, para as tantas pobrezas, misérias e fraquezas
humanas quando nos apresentarmos diante do Teu tribunal, para sermos
julgados, para a felicidade ou a condenação.
Dirige para nós o teu olhar misericordioso que nasce da ternura do
teu coração, e ajuda-nos a caminhar na estrada de uma completa purificação. Que nenhum dos teus filhos se perca no fogo eterno do inferno
onde já não poderá haver arrependimento.
Confiamos-te, Senhor, as almas dos nossos entes queridos, das
pessoas que morreram sem o conforto sacramental, ou não tiveram ocasião de se arrepender nem mesmo no fim da sua vida.
Que ninguém tenha receio de te encontrar depois da peregrinação
terrena, na esperança de sermos recebidos nos braços da tua infinita
misericórdia.
Que a irmã morte corporal nos encontre vigilantes na oração e
carregados de todo o bem realizado ao longo da nossa breve ou longa
existência.
Senhor, nada nos afaste de Ti nesta terra, mas em tudo nos dês o
apoio no ardente desejo de repousar serena e eternamente em Ti. Amém.
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Celebração da Palavra de Deus
32º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 08.11.2020

- Na esperança e na vigilância permanente, ir ao encontro eterno com Deus
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 41) Ref. Juntos como irmãos, membros da Igreja...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a alegria, a paz e o perdão de Cristo que vem continuamente ao nosso encontro, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Na liturgia, celebramos nossa vida em Cristo e renovamos nossa esperança do
encontro definitivo com Ele, que preparamos ao longo desta vida, na vigilância, à
luz da sabedoria divina.
P. ( ... última semana da campanha para as eleições municipais / Preparação para o 4º
Dia Mundial dos Pobres, no próximo domingo ...)
Ato penitencial
P. Em nossas ocupações, no trânsito, nos estudos, em relação aos apelos de Deus, aos
compromissos decorrentes de nosso Batismo, não podemos ser descuidados. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que não demos a devida atenção às nossas responsabilidades de família, de comunidade e de cidadania.
L. Senhor, que vireis um dia para julgar nossas obras, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós
L. Cristo, que nos submetereis ao julgamento de vossa Palavra, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que continuamente nos visitais em nossos irmãos e irmãs, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz ...
P. OREMOS. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para
que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. PNSrJC.
A. Amém.
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2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 32º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 351-354)
Anim. O Senhor convida a todos para o banquete de seu Reino. Para dele participar, é
necessário viver com prudência e vigilância à luz de sua sabedoria.
1º Leitura: Sab 6,12-16
Salmo: 62(63)
S. A minh’alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor.
A. A minh’alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor.
S. 1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma
tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água!
2. Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor
vale mais do que a vida: e por isso meus lábios vos louvam.
3. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos! A minh’alma será
saciada, como em grande banquete de festa; cantará a alegria em meus lábios.
4. Penso em vós no meu leito, de noite, nas vigílias suspiro por vós! Para mim fostes
sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto!
2ª Leitura: 1Tes 4,13-18
Evangelho: Mt 25,1-13
A. Aleluia, ...!
L. É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não!
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Reunidos em comunidade, no dia do Senhor, trazemos presente nossa vida com
suas alegrias, sofrimentos, sonhos e esperanças. A liturgia, deste final de semana, nos
convida a estarmos vigilantes, sermos prudentes e vivermos com sabedoria.
Jesus fala do Reino de Deus e nos conta uma parábola para mostrar a importância de estarmos preparados para quando ouvirmos a expressão: “o noivo está chegando”! O amor é voz no silêncio, luz nas trevas, presença na ausência, é anúncio quando
tudo parece perdido quando o sonho se perdeu. Jesus quer que nós, muito mais do que
acordados, estejamos preparados. Jesus espera nos encontrar com as lâmpadas acesas,
com óleo suficiente para manter viva a chama da fé e da esperança.
Contando esta parábola Jesus quer nos dizer que sábio é quem está atento, vigilante, preparado, ou seja, quem procura estar constantemente cultivando a amizade
com Deus, quem procura, todos os dias, seguir Jesus.
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A sabedoria, que ouvimos falar na primeira leitura, e que o Evangelho atribui
às virgens prudentes, não se obtém com o estudo e não é reservada aos grandes intelectuais. Sabedoria vem do latim e significa degustar, encontrar o sabor, sentir o gosto
das coisas. Do ponto de vista cristão é sábio quem tem a capacidade de desenvolver o
gosto pelas “coisas” de Deus, quem vive a vida cristã, reza, se interessa pela Palavra
de Deus. Sabedoria é descobrir cada vez mais o sabor da vida em Deus. É saborear um
alimento não só que nutre, mas que nos traz uma verdadeira alegria.
As lâmpadas lembram a chama da fé e a espera da vinda do Senhor. Uma lâmpada
sem óleo é inútil. Das dez virgens cinco tem uma reserva de óleo e outras cinco não tem.
As que tem a reserva de óleo são consideradas sábias. Porque as virgens previdentes não
deram o óleo para as outras? Ninguém pode crescer na relação com Deus e no amor no
lugar do outro. Cada pessoa é responsável por sua relação com Deus. “Quem escuta as
minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa
sobre a rocha”. Portanto sábio, prudente é aquele que coloca em prática a Palavra de
Deus. Imprudente, sem juízo é aquele que não tem consigo a Palavra de Deus que lhe
permite compreender a vontade do Pai. Procurar óleo na última hora não serve, não dá.
Na Escritura o óleo é o símbolo da hospitalidade, de bênção. Jesus se apresenta como o
Messias, ou seja, o Ungido. É Jesus o Óleo para nossas lâmpadas.
Que possamos buscar a sabedoria divina. Vivendo com prudência e vigilância,
baseados na Sabedoria do Evangelho, estaremos participando do Banquete de Jesus e
do seu Reino. Que o Bom Deus vos proteja e abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder ...
Oração dos fiéis
P. Em atitude de vigilância ativa, dirijamos nossas preces a Deus, para que nos mantenha sempre na peregrinação para o encontro definitivo com Ele.
A. Acolhei nosso pedido, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja, pelo anúncio do Evangelho, ajude a todas as pessoas a estarem
atentas aos vossos apelos e às necessidades dos irmãos, nós vos pedimos, Senhor:
2. Para não deixarmos que a acomodação e os apelos da sociedade de consumo nos
tornem indiferentes à vossa Palavra, nós vos pedimos:
3. Pelos que se encontram em dificuldades maiores, especialmente as decorrentes da
pandemia, a fim de que mantenham a confiança em vós e tenham a solidariedade dos
irmãos e irmãs, nós vos pedimos:
4. Para que todos participem das eleições no próximo domingo como compromisso de
cidadania e sem comprometer a boa convivência, nós vos pedimos:
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5. Para que os jovens não deixem que lhes tirem a esperança e sufoquem seu idealismo, nós vos pedimos:
6. Para que a celebração do Quarto Dia Mundial dos Pobres, no próximo domingo, nos
ajude a sermos solidários com eles, nós vos pedimos:
7. ...
P. Ó Deus, em vossa sabedoria, tornais cada momento da vida oportunidade de vossa
graça, ouvi nossas súplicas e fazei que nosso coração vos procure sempre acima de
tudo. Por Cristo, nosso Senhor.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Apresentemos a Deus o que nos ajudou a realizar mantendo-nos atentos aos
seus apelos.
A. (Canto Lit. 2018/1) Os olhos jamais contemplaram,/ ninguém pode explicar/ o
que Deus tem preparado/ àquele que em vida o amar.
1. As lutas, a dor e o sofrer/ tão próprios à vida do ser/ ninguém poderá comparar/ com a glória sem fim do céu.
2. Foi Cristo quem nos mereceu/ co’a morte, a vida e o céu/ e ainda se entrega por
nós/ como oferta constante ao Pai.
P. Lançai, ó Deus, sobre a nossa celebração de vossa Palavra um olhar de perdão e de
paz, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu mistério.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, ó Pai, nossa consciência de filhos e filhas nos faz sentir necessidade imensa de
vos louvar por tudo o que criastes, pela terra nossa mãe, que nos sustenta e precisa
por nós ser preservada com carinho.
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Agradecemos pela salvação que nos destes em vosso Filho Jesus, que por deu sua
vida e permanece em nosso meio, conduzindo-nos até Vós.
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Nosso louvor a Vós pela Igreja na qual fomos inseridos pelo Batismo e que nos
guia para Vós, com o Papa ..., nosso Bispo ..., realizando a missão de anunciar a Boa
Nova da Salvação a todos os povos.
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Sentimo-nos imensamente gratos porque nos dais a proteção e a intercessão da
Virgem Maria, de seu esposo São José e de todos os santos e santas.
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A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Na confiança em vossa imensa bondade, vos recomendamos nossos falecidos (especialmente os últimos que partiram desta vida..... pode citar nomes...).
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
D. Nossa louvação seja acolhida com carinho por Vós, ó Deus, pois a apresentamos
por Aquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Caminhando na esperança e comprometidos com o Reino do Senhor, rezemos
como Ele nos ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias e coloca no altar)
D. Cristo nos garante: Permanecendo firmes na fé, ganharemos a vida. Eis o Cordeiro
de Deus...
C. Revigorados pelo Pão da Eucaristia, poderemos estar sempre atentos à chegada
súbita e inesperada do Senhor do Reino.
A. (Canto Lit. 2020/19) 1. Antes da morte e ressurreição de Jesus,/ Ele, na Ceia,
quis se entregar: deu-se em comida e bebida para nos salvar.
Ref. E quando amanhecer/ o dia eterno, a plena visão,/ Ressurgiremos por crer/
nesta vida escondida no pão.
2. Para lembramos a morte, a cruz do Senhor,/ nós repetimos, como Ele fez:/
gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos/ e nos prepara a glória do céu./ Ele
é força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus pai!/ Quem O recebe, não morrerá./ No
último dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós!/ Esta verdade vai anunciar/ a toda terra,
com alegria, cantar.
P. OREMOS. Fortificados por este alimento sagrado, nós vos damos graças, ó

Deus, e imploramos a vossa clemência; fazei que perseverem na sinceridade
do vosso amor aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo. 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 / eleições municipais / superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de
ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
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Anim. O Reino exige dedicação total. Jesus “quer que superemos o comodismo, a
preguiça e a tranquilidade das coisas cotidianas”.
A. (Canto Lit. 2011/10) Ref.: /: Que nossos olhos não se fechem à tua graça que
nos renova.
Cremos, Senhor, e seguiremos os teus caminhos por toda a vida.:/
P. Que nos mantenha vigilantes na prática da justiça e nos abençoe Deus clemente e
indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes: - (a confirmar)
- Segunda-feira, às 08h30, assembleia da Pastoral da Saúde, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, às 19h, na Barra do Rio Azul, reunião da Área Pastoral de Aratiba e da
Área de Jacutinga em Jacutinga; 19h30, reunião da Área de Severiano de Almeida,
em Mariano Moro.
- Quarta-feira, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em Erval Grande.
- Domingo 33º do TC-A, IV Dia Mundial dos Pobres (instituído pelo Papa Francisco
na Carta Apostólica Misericordia et misera, de 20/11/2016) - 10h, missão canônica e
crismas, com festa do padroeiro, na igreja São Luiz Gonzaga, Gaurama (transferida
do dia 21/6/). Proclamação da República - Primeiro turno das eleições municipais.
Leituras da Semana:
dia 09, 2ªf: Ez 47,1-2.8-9.12; ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22; dia 10,
3ªf, S. Leão Magno: Tt 2,1-8,11-14; Sl 36(37); Lc 17,7-10; dia 11, 4ªf, S. Martinho de Tours: Tt 3,1-7; Sl 22(23); Lc 17,11-19; dia 12, 5ªf, S. Josafá: Fm 7-20; Sl
145(146); Lc 17,20-25; dia 13, 6ªf: 2Jo 4-9; Sl 118(119); Lc 17,26-37; dia 14, sáb.:
3Jo 5-8; Sl 111(112); Lc 18,1-8; dia 15, dom. 33º do TC-A – Quarto Dia Mundial
dos Pobres: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127(128); 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 ou mais
breve 25,14-15.19-21 (Os talentos recebidos e restituídos)

Da Mensagem do Papa Francisco para
o IV Dia Mundial dos Pobres - 15/11/2020
“Estende a tua mão ao pobre” (Sir – Eclo - 7, 36)
A sabedoria antiga dispôs estas palavras como um código sacro que se deve
seguir na vida. Hoje ressoam com toda a densidade do seu significado para nos
ajudar, também a nós, a concentrar o olhar no essencial e superar as barreiras da
indiferença. A pobreza assume sempre rostos diferentes, que exigem atenção a
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cada condição particular: em cada uma destas, podemos encontrar o Senhor Jesus,
que revelou estar presente nos seus irmãos mais frágeis (cf. Mt 25, 40).
1. Tomemos nas mãos o Ben-Sirá, um dos livros do Antigo Testamento.
Nele encontramos as palavras dum mestre da sabedoria que viveu cerca de duzentos anos antes de Cristo. Andava à procura da sabedoria que torna os homens
melhores e capazes de perscrutar profundamente as vicissitudes da vida. E fê-lo
num período de dura prova para o povo de Israel, um tempo de dor, luto e miséria
por causa da dominação de potências estrangeiras. Sendo um homem de grande fé,
enraizado nas tradições dos pais, o seu primeiro pensamento foi dirigir-se a Deus
para Lhe pedir o dom da sabedoria. E o Senhor não lhe deixou faltar a sua ajuda.
Desde as primeiras páginas do livro, Ben-Sirá propõe os seus conselhos
sobre muitas situações concretas da vida, sendo a pobreza uma delas. Insiste que,
na contrariedade, é preciso ter confiança em Deus: «Não te perturbes no tempo do
infortúnio. Conserva-te unido a Ele e não te separes, para teres bom êxito no teu
momento derradeiro. Aceita tudo o que te acontecer e tem paciência nas vicissitudes da tua humilhação, porque no fogo se prova o ouro, e os eleitos de Deus no
cadinho da humilhação. Nas doenças e na pobreza, confia n’Ele. Confia em Deus e
Ele te salvará, endireita os teus caminhos e espera n’Ele. Vós que temeis o Senhor,
esperai na sua misericórdia, e não vos afasteis, para não cairdes» (2, 2-7).
2. Página a página, descobrimos um precioso compêndio de sugestões sobre
o modo de agir à luz duma relação íntima com Deus, criador e amante da criação,
justo e providente para com todos os seus filhos. Mas, a constante referência a
Deus não impede de olhar para o homem concreto; pelo contrário, as duas realidades estão intimamente conexas.
Demonstra-o claramente o texto donde se tirou o título desta Mensagem (cf.
7, 29-36). São inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os
enfermos. Para celebrar um culto agradável ao Senhor, é preciso reconhecer que
toda a pessoa, mesmo a mais indigente e desprezada, traz gravada em si mesma
a imagem de Deus. De tal consciência deriva o dom da bênção divina, atraída
pela generosidade praticada para com os pobres. Por isso, o tempo que se deve
dedicar à oração não pode tornar-se jamais um álibi para descuidar o próximo em
dificuldade. É verdade o contrário: a bênção do Senhor desce sobre nós e a oração
alcança o seu objetivo, quando são acompanhadas pelo serviço dos pobres.
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Celebração da Palavra de Deus
33º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 15.11.2020

- Prontidão para prestar contas dos dons recebidos
- 4º Dia Mundial dos Pobres (Misericordia et Misera, 21 – “Estende tua mão ao pobre”)
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (nº 35) Ref. Venha, povo de Deus, celebrar/ ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, doador de todos os dons, e de Cristo, nosso irmão, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Na administração de poucos ou mais bens, deve-se ter muito cuidado para
não desperdiçá-los. Se alguém é encarregado de cuidar de bens de outros, pode ser
chamado a qualquer momento a dar as devidas informações. Todos deveremos dar
contas a Deus dos dons que nos concede e fazê-los frutificar, especialmente em
favor dos pobres, recordados de modo particular neste 4º Dia Mundial dos Pobres,
aos quais o Papa nos exorta a estender nossa mão.
P. (... dia das eleições municipais.../ dia da proclamação da República)
Ato penitencial
P. Somos depositários dos dons recebidos e devemos utilizá-los de acordo com a
intenção de quem os recebemos, Deus, a quem pedimos perdão por nem sempre
correspondermos à sua confiança. (silêncio).
L. Senhor, que nos concedeis vossa luz para percorrermos o caminho certo, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos advertis sobre a brevidade do nosso tempo para a construção do
vosso Reino, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos pedireis conta dos dons recebidos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas alturas!
A. Glória, glória, aleluia!
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P. OREMOS. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos

servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a
vós, o criador de todas as coisas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 33º DTC-A, Paulinas Paulus, 355-358).
Anim.: A Palavra de Deus nos dá uma certeza esperançosa: fazendo frutificar os
dons que Deus nos concede, ele nos confiará muito mais.
1ª Leitura: Pr 31,10-13.19-20.30-31
L. Leitura do Livro dos Provérbios.
Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu
marido confia nela plenamente, e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. Procura lã e linho, e com
habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca, e seus dedos
seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre.
O encanto é enganador e a beleza é passageira; a mulher que teme ao Senhor,
essa sim, merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos, e na praça louvem-na
as suas obras! - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 127(128)
S. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!
A. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!
S.1. - Feliz és tu, se temes o Senhor * e trilhas seus caminhos! - Do trabalho de tuas
mãos hás de viver,* serás feliz, tudo irá bem.
2. - A tua esposa é uma videira bem fecunda * no coração da tua casa; - os teus filhos
são rebentos de oliveira * ao redor de tua mesa.
3. - Será assim abençoado todo homem * que teme o Senhor. - O Senhor te abençoe
de Sião,* cada dia de tua vida.
2ª Leitura: 1Ts 5,1-6
Evangelho: Mt 25,14-30
A. Aleluia...
L. Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor; quem em mim permanece,
esse dá muito fruto.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A liturgia de hoje nos apresenta a parábola dos talentos. O patrão da parábola
é o próprio Deus. Deus é generoso na distribuição dos dons e deseja que possamos
fazer frutificar e multiplicar os talentos recebidos.
É próprio da vida experimentar o dinamismo e multiplicar os dons recebidos.
Por outro lado, naturalmente o ser humano tende à acomodação. Neste dilema entre
desafiar-se ou acomodar-se, surge a escolha e, consequentemente, a recompensa
reservada àqueles que souberem fazer da vida uma contínua multiplicação dos dons.
Num mundo que instiga as pessoas para acumularem coisas materiais, que o
cristão possa escolher a multiplicação do amor ao próximo, da justiça, paz e sabedoria para bem viver esse dom maravilhoso chamado vida. As pessoas passam a vida
buscando a felicidade. No entanto, o caminho da felicidade passa por gestos simples
de amor ao próximo, de solidariedade, de perdão e de promoção da paz. É possível
sim ser feliz com os dons que recebemos. Basta fazer da vida uma contínua doação.
Será que eu estou administrando os dons que Deus, gratuitamente, me deu,
também em beneficio dos outros ou apenas em proveito próprio? Tudo que temos
vem de Deus, e ele nos concedeu diferentes dons para que juntos, em comunidade,
nos complementemos mutuamente. Jesus nos deixou a tarefa de sermos suas testemunhas e continuadores da missão que ele mesmo recebeu do Pai.
É com o nosso coração que Jesus continua a amar os pecadores do nosso
tempo; é com as nossas palavras que Jesus continua a consolar os que estão tristes
e desanimados; é com os nossos braços abertos que Jesus continua a acolher os necessitados; é com os nossos pés que Jesus continua a ir ao encontro de cada irmão e
irmã que está sozinho e abandonado; é com a nossa solidariedade que Jesus continua
a alimentar as multidões famintas.
Somos responsáveis pelo talento que recebemos, não podemos enterrá-lo,
pois seria privar nossos irmãos de um dom que é deles e do qual somos apenas
administradores. Se existe tanto mal presente no mundo, muito se deve à omissão.
Existe muito talento enterrado. Com a parábola dos talentos, Jesus quer nos ensinar
que é grande a responsabilidade de quem se omite, de quem vive acomodado, de
quem vive sem se importar com os outros, com os seus sofrimentos.
Neste final de semana lembramos o 4º Dia Mundial dos Pobres! Queremos
pedir a intercessão de Nossa Senhora para colocarmos nossos dons a serviço dos
mais necessitados. Que possamos estender nossa mão para os pobres e que sejamos
solidários para com os sofredores! Que Deus vos abençoe e proteja!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
(Fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim )
P. Creio em um só Deus, ...
Oração dos fiéis
P. Apresentemos nossas preces a Deus, buscando sua ajuda para correspondermos à
confiança com que nos enriqueceu com seus dons.
A. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor!
L. 1. Para que a Igreja, fiel em tudo a Cristo, possa responder aos desafios atuais,
especialmente aos decorrentes da pandemia Covid 19, nós vos pedimos:
2. Para correspondermos sempre aos dons concedidos, fazendo-os frutificar para o
bem de todos, nós vos pedimos:
3. Para sermos generosos em abrir nossa mão aos necessitados, como nos pede o
Papa Francisco neste Dia Mundial dos Pobres, nós vos pedimos:
4. Para que as mulheres tenham seu espaço reconhecido em todas as realidades humanas e possam transformá-las com seus dons, conforme a leitura deste domingo,
nós vos pedimos:
5. Para que os desempregados encontrem trabalho em que possam desenvolver seus
talentos e garantir seu sustento e o da família, nós vos pedimos:
6. Para que os dependentes de álcool e outras drogas recuperem sua liberdade, com dedicação total à sua própria saúde, ao bem da família e da comunidade, nós vos pedimos:
7. (...)
P. Ajudai-nos, ó Deus, a fazer frutificar os dons que nos concedeis, para um dia recebermos a recompensa de fiéis e prudentes servos vossos. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, ofereçamos a Deus as iniciativas de solidariedade
com os pobres neste tempo de pandemia.
A. (Canto Lit. 2020/13) 1. As sementes que me deste/ e que não eram pra guardar,/ pus no chão da minha vida,/ quis fazer frutificar.
Ref. /:Dos meus dons que recebi/ pelo Espírito do amor,/ trago os frutos que colhi/
e em tua mesa quero pôr.:/
2. Pelos campos deste mundo/ quero sempre semear/ os talentos que me deste para
eu mesmo cultivar.
3. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher, quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer.
P. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance
a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Nesta celebração dominical, ó Deus, nós vos louvamos pela gloriosa ressurreição
de vosso Filho Jesus Cristo, sempre presente no meio de nós quando nos reunimos
por seu amor.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus Criador, porque nos reunis para falar-nos com amor
de Pai e conduzir-nos com zelo de pastor cada dia de nossa vida.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Em nosso louvor a Vós, ó Deus, lembramos a Virgem Maria, fiel discípula missionária, e os santos e santas, que nos fortalecem na fidelidade à vossa Palavra de
vida e salvação.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Nós vos adoramos e glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja que procura chegar
a todas as periferias do mundo com a orientação de nosso Papa N. e, entre nós,
com o pastoreio de nosso Bispo N. e a ação de nosso(s) padre(s) N. na animação
de nossas comunidades.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Ao vos louvar por vossa infinita bondade, recordamos também nossos falecidos
e falecidas (...), na certeza de que viverão para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Ó Deus clemente e indulgente, lançai olhar misericordioso sobre nós que reunis
em vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos como Jesus nos ensinou:
Pai nosso.... (ministro/a busca as hóstias...).
D. O Senhor nos conduz ao longo da vida. Feliz quem nele coloca a sua esperança.
Eis o Cordeiro de Deus...
Anim. Comungando o Pão da Vida, poderemos colocar à disposição de todos os
dons que Deus nos confiou.
A. (Canto Lit. 2007/20) 1. Somos pequeno rebanho/ em busca da salvação,/ temos mais força, mais vida/ nesta comunhão.
Ref. /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos,/ partilhando o pão/ encontramos o
próprio Deus!:/
2. Sou o Caminho, a Verdade,/ Vida, o maior valor./ O bom pastor, vosso guia,/
vosso Salvador
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3. Sou verdadeira videira,/ meu Pai é o agricultor;/ vós sois os ramos benditos,/
juntos pelo amor.
4. Sou vosso santo alimento,/ dei minha vida por vós./ Quem comer vive pra
sempre,/ pão que vem do céu.
5. Estarei sempre convosco,/ não vos abandonarei./ Depois da cruz e da morte/
ressuscitarei.
P. OREMOS. Tendo recebido em comunhão o Pão da Vida, concedei, ó Deus,

possa esta celebração de vossa Palavra que ilumina e renova nossa fé fazer-nos crescer em caridade. 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 / Dia Mundial dos Pobres / superação das consequências da pandemia
Convid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Não podemos deixar nossos dons e talentos improdutivos, mas devemos
colocá-los a serviço do Reino (pausa).
A. (Nº 493) Ref. Ref. /:Dar as mãos e construir, passo a passo, o caminhar./ O
que queres tu de mim? Eis-me aqui, ó meu Senhor!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus nos torne vigilantes e atentos para não perderdes os momentos da graça. Que Ele nos fortaleça no serviço da vida e da esperança de todo o povo. E que
nos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, 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.
Lembretes: (a confirmar)
- Seg.-feira, 20h, reunião da Eq. de Past. Voc., na sede paroquial de Barão de Cotegipe.
- Terça-feira, 19h, reunião da Área Past. de Getúlio Vargas, em Estação.
- Quinta-feira, das 08h30 às 15h30, reunião da Past. da Pessoa Idosa, no Centro
Dioc.
- Sexta-feira, Dia de oração e ação pelas crianças – Dia da Consciência Negra.
- Sáb., das 08h às 11h30, encontro de todas as assessoras da Inf. e Adolesc. Mis. no
Centro Dioc.; 08h30, reunião do Cons. Dioc. da Ação Evang., no Sem. de Fátima.
- Domingo, Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha para a Evangelização.
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Leituras da Semana:
Dia 16, 2ªf, Sta. Margarida da Escócia e Sta. Gertrudes: Ap 1,1-4; 2,1-5; Sl 1,12.3.4. e 6; Lc 18,35-43; Dia 17, 3ªf, Sta. Isabel da Hungria: Ap, 3,1-6.14-22; Sl
14(15); Lc 19,1-10; Dia 18, 4ªf, Dedicação das Basílicas de S. Pedro e S. Paulo:
Ap 4,1-11; Sl 150,1-2.3-4.5-6(R/.Ap 4,8b); Lc 19,11-28; ou próprias da Dedicação: At 28,11-16.30-31; Sl 97(98); Mt 14,22-33; Dia 19, 5ªf, Ss. Roque Gonzáles,
Afonso Rodriguez e João del Castillo: Ap 5,1-10; Sl 149,1-2.3-4.5-6a.e 9b; Lc
19,41-44; Dia 20, 6ªf: Ap 10,8-11; Sl 118(119); Lc 19,45-48; Dia 21, Sáb.: Apresentação de Nossa Senhora: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.5455 (R/.49); Mt 12,46-50; Dia 22, dom. 34º do TC-A, NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO REI DO UNIVERSO: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22(23); 1Cor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46 (O último julgamento).

“Estende a tua mão ao pobre” (Sir – Eclo - 7, 36)
- Da mensagem do Papa Francisco para este 4º Dia Mundial dos Pobres
3. ... Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão necessário
para imprimir a justa direção à nossa vida pessoal e social. ...
4. O encontro com uma pessoa em condições de pobreza não cessa
de nos provocar e questionar. Como podemos contribuir para eliminar ou
pelo menos aliviar a sua marginalização e o seu sofrimento? Como podemos
ajudá-la na sua pobreza espiritual? A comunidade cristã é chamada a coenvolver-se nesta experiência de partilha, ciente de que não é lícito delegá-la a
outros. E, para servir de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente
a pobreza evangélica. ...
Neste caminho de encontro diário com os pobres, acompanha-nos a
Mãe de Deus ... a Mãe dos pobres. A Virgem Maria conhece de perto as
dificuldades e os sofrimentos de quantos estão marginalizados, porque Ela
mesma Se viu a dar à luz o Filho de Deus num estábulo. Devido à ameaça
de Herodes, fugiu, juntamente com José, seu esposo, e o Menino Jesus, para
outro país e, durante alguns anos, a Sagrada Família conheceu a condição
de refugiados. Possa a oração à Mãe dos pobres acomunar estes seus filhos
prediletos e quantos os servem em nome de Cristo. E a oração transforme a
mão estendida num abraço de partilha e reconhecida fraternidade.
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Celebração da Palavra de Deus

34º DTC-A, solenidade de J. Cristo Rei do Universo - 22.11.2020

- O critério para estar aqui e na eternidade com Cristo, Rei do Universo, Senhor do
tempo e da história.
- Abertura da Campanha para a Evangelização
- Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (37) 1. Nossa fé no mesmo Deus nos reuniu./ ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, o amor e a paz de Cristo, Rei do universo, que nos
liberta e nos acolhe em seu Reino, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Ao concluirmos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei do Universo,
Senhor da história, somos convidados a renovar nosso compromisso com a justiça
do Reino no serviço aos irmãos, especialmente aos mais necessitados, critério para
sermos acolhidos na casa do Pai.
(... conclusão do ano litúrgico - início da Campanha da Evangelização – ---/ Dia dos
leigos e das leigas / dia de ação de graças, quinta-feira ...)
Ato penitencial
P. Cristo Rei do Universo e Senhor de nossa vida se identifica com o faminto, o
preso, o sedento, o doente, o refugiado e todo aquele que precisa de nós. Peçamos
perdão se nem sempre O reconhecemos e O servimos neles e nos conceda alcançar
misericórdia no julgamento final. (pausa).
S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
S. Cristo, que vos fizestes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
S. Senhor, que nos julgareis pelo serviço que vos prestarmos no irmão necessitado,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.
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Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as

coisas no vosso amado Filho, Rei do universo, fazei que todas as criaturas,
libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 34º DTC-A, Cristo, Rei do Universo, Paulinas-Paulus, p.
360-363).
Anim.: Praticando as obras de misericórdia, poderemos apresentar-nos confiantes
diante de Deus para seu julgamento final de nossa vida.
1ª Leitura: Ez 34,11-12.15-17
L. Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor Deus: “Vede! Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou
resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens
e escuridão. Eu mesmo vou apascentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar
- oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda
e forte. Vou apascentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas,
- assim diz o Senhor Deus - eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 22(23)
S. O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma.
A. O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma.
S. 1. - Pelos prados e campinas verdejantes,* ele me leva a descansar. - Para as águas
repousantes me encaminha,* e restaura as minhas forças.
2. - Preparais à minha frente uma mesa,* bem à vista do inimigo, - e com óleo vós
ungis minha cabeça,* o meu cálice transborda.
3. - Felicidade e todo bem hão de seguir-me * por toda a minha vida; - e, na casa do
Senhor, habitarei * pelos tempos infinitos.
2ª Leitura: 1Cor 15,20-26.28
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Evangelho: Mt 25,31-46
A. Aleluia, ...!:
L. É bendito aquele que vem vindo, / que vem vindo em nome do Senhor; / e o Reino
que vem, seja bendito; / ao que vem e a seu Reino, o louvor!
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Neste domingo celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. Somos convidados a contemplar a realeza e a divindade de Cristo. A festa de Cristo, Rei do
universo, encerra o ano litúrgico de 2020. A celebração é um significativo momento
para recordar as inúmeras ações de Deus realizadas em favor de seu povo na caminhada do ano. No próximo domingo iniciaremos um novo tempo, o Advento.
O Filho de Deus é rei, porque sua origem é divina: ele tem o primado e nele
está a plenitude de todas as coisas. O seu reinado contempla a vida, a justiça e a
fraternidade. É um rei que se pôs totalmente a serviço e entregou sua vida para que
todos a tivessem plenamente.
Os reinos deste mundo apresentam algumas características bem definidas: são
conduzidos por homens movidos pela ambição das riquezas e do poder. A diferença
entre o reinado de Cristo e o dos outros reis é a diferença entre o amor e o poder. O
Novo Testamento deixa claro que é no amor e não na força, que reside o poder de
Deus.
A partir do momento em que reconhecemos Jesus Cristo como rei, cremos que
nele se manifestou a plenitude de Deus. Sua vida e seu ensinamento nos ensinam e
exortam a colocar nossa vida a serviço dos irmãos e irmãs. Esta é a verdadeira realeza cristã, porque a quem foi concedida a realeza, fez dela um serviço, uma entrega
a todos.
O critério para sermos acolhidos na Casa do Pai é o critério do serviço. A participação no Reino de Cristo passa pelo amor misericordioso ao irmão necessitado.
Viver o cristianismo é socorrer o necessitado. Este evangelho é uma catequese que
nos revela que o amor aos irmãos e irmãs é uma condição essencial para fazer parte
do Reino. O egoísmo e a indiferença para com o semelhante não têm lugar no Reino
de Deus. Jesus é um rei diferente de todos os outros reis da terra. Um rei que deu a
vida e recebeu a coroa de espinhos e a cruz como recompensa. Jesus um rei que veio
não para ser servido, mas para servir.
A liturgia de hoje é também uma ótima oportunidade para fazermos uma reflexão sobre a nossa existência. O que fizemos para ajudar e minimizar o sofrimento de
tantas pessoas que encontramos pelo caminho? Talvez gostaríamos de poder resol-
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ver tudo duma forma muito simples: dando dinheiro, trazendo a nossa esmola! Mas
onde fica nossa compaixão e solidariedade? A palavra de Deus nos orienta a ajudar
a fazer justiça àqueles a quem os homens a não fazem!
Que Maria, rainha do céu e da terra, nos ajude a seguir cada vez mais o exemplo de seu Filho Jesus, nosso Rei! Que o Deus da vida vos abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
Preces dos fiéis
P. No compromisso batismal de servirmos a Cristo, Rei do Universo, dirijamos nossas preces ao Pai.
A. (Nº196) Atendei a nossa prece, Senhor, /e fazei-nos acolher nosso irmão.
L. 1. Para que a Igreja anuncie, com renovado ardor e o testemunho do serviço a
todos, especialmente aos pobres, a alegria do Evangelho, nós vos pedimos:
2. Para que não sejam interrompidas as iniciativas de solidariedade aos mais atingidos pelas consequências da pandemia do novo Coronavírus, nós vos pedimos:
3. Para que as obras sociais de promoção humana tenham sempre mais agentes,
recursos públicos e de doadores, nós vos pedimos:
4. Para que os leigos e leigas anunciem e testemunhem vosso Reino de paz, justiça e
amor nos diversos campos da sociedade em que atuam, nós vos pedimos:
5. Para participarmos ativamente da Campanha da Evangelização, iniciada neste
domingo em nossas comunidades católicas no Brasil, nós vos pedimos.
6. Para que todos os falecidos, tendo vivido as obras de misericórdia com todos, especialmente com os pobres, sejam acolhidos em vosso Reino eterno, nós vos pedimos.
7. ...
P. Ó Pai, que nos chamais a anunciar e a testemunhar vosso Reino, acolhei nossas
súplicas e concedei que, servindo-vos na peregrinação desta vida, possamos participar da glória eterna junto de Vós. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa gratidão a Deus, ofereçamos-lhe os gestos de amor realizados por
tantas pessoas em favor dos que passam necessidade.
A. (Canto Lit. 2020/13) 1. As sementes que me deste/ e que não eram pra guardar,/ pus no chão da minha vida,/ quis fazer frutificar.
Ref. /:Dos meus dons que recebi/ pelo Espírito do amor,/ trago os frutos que colhi/
e em tua mesa quero pôr.:/
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2. Pelos campos deste mundo/ quero sempre semear/ os talentos que me deste para
eu mesmo cultivar.
3. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher, quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer.
P. Oferecendo-vos os dons que expressam nosso louvor, nós vos pedimos, ó Deus,
que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela admirável realeza de
vosso Filho e também porque continua andando conosco, como caminho que nos
conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no
mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo -------, nosso(s) padre(s)
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das
comunidades.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos
como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado
entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...).
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
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D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da comunhão eucarística, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar)
D. Cristo, o Rei do Universo, deu sua vida para nos salvar e se dá a nós como alimento. Eis o Cordeiro de Deus ....
Anim.: Cristo, Rei do Universo, Servo e Pastor, esteve à mesa com excluídos de
diversos grupos sociais e religiosos. Ele acolherá em seu Reino Eterno quem a eles
servir por causa do amor.
A. (Nº 298) 1. A quem nós servimos, quando partimos ...
P. OREMOS. Alimentados pelo Pão do Céu e instruídos por vossa Palavra, nós

vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do universo, possamos viver com ele eternamente no
reino dos céus. 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 / Campanha para a Evangelização / vítimas da pandemia Covid-19 /
Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Para que haja vida abundante para todos e para sermos acolhidos no banquete eterno de Cristo Rei-pastor, precisamos trabalhar pelo reino da verdade, da
justiça e da liberdade.
A. (Nº 302) Ref. /:Dai-lhes vós mesmos de comer,/ que o milagre vai acontecer!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus faça frutificar em nós a sua graça e nos disponha para o progresso espiritual,
a fim de que, sustentados por ele em vossas ações, produzamos muitos frutos de
justiça e de paz para o crescimento do seu Reino. E que nos abençoe Deus Uno e
Trino, 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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Lembretes: (a confirmar)
- Seg.-feira, 08h30, reunião da comissão de ministros e servidores, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, 13h30, reunião da Cáritas, no Centro Dioc.
- Quarta-feira, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Dioc.
- Quinta-feira, Dia Nac. de Ação de Graças.
- Sáb. e domingo, reunião da Coordenação Dioc. da Past. da Juv. com início às 8h30,
no Centro Dioc.
- Domingo - 1º Domingo do Advento B (2º turno das eleições municipais nos municípios com mais de 200.000 eleitores).
Leituras da semana:
Dia 23, 2ªf, S. Clemente e S. Columbano: Ap 14,1-3.4b-5; Sl 23(24); Lc 21,1-4; Dia
24, 3ªf, Sto. André Dung-Lac e Comps. Mts: Ap 14,14-19; Sl 95(96); Lc 21,5-11;
dia 25, 4ªf, Sta. Catarina de Alexandria: Ap 15,1-4; Sl 97(98); Lc 21,12-19; dia
26, 5ªf: Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sl 99(100); Lc 21,20-28; dia 27, 6ªf: Ap
20,1-4.11-21,2; Sl 83(84); Lc 21,29-33; dia 28, sáb,: Ap 22,1-7; Sl 94(95); Lc
21,34-36; dia 29, dom. 1º DO ADVENTO: Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Sl 79(80);
1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 (Vigilância).

As coletas anuais com destinação específica no Rio Grande do Sul
Por causa da pandemia, os Bispos do Estado aprovaram a sugestão de
substituir as 6 coletas com destino prévio deste ano pela colocação da guirlanda
de Natal, no valor de R$ 5,00, assim distribuídos: um real para a Paróquia, um
para a Diocese, um para cobrir os custos e ajudar na manutenção anual do Regional Sul 3, dois reais para formar um fundo a ser destinado às 6 coletas.
Com uma ou mais guirlandas, colabora-se com a Paróquia, a Diocese,
o Papa, as missões, a evangelização da Igreja católica no Brasil. Se cada
católico desse cinco reais em cada uma das seis coletas, seriam 30 ao longo
deste ano. Poderia ser o indicativo da colaboração mínima de cada um.
Que cada comunidade coloque o maior número possível de guirlandas
para se conseguir valor expressivo, suficiente para enviar ao destino das coletas.
Com a guirlanda, se participa da Campanha para a Evangelização que inicia neste domingo, com o tema: “É tempo de Cuidar da Evangelização” e lema
“Conheceis a generosidade de Cristo” (2 Cor 8,9).
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Celebração da Palavra de Deus
1º Domingo do Advento/Ano B – 29/11/2020

- Caminhar na esperança do encontro definitivo com Deus.
- Campanha para a Evangelização:
Cor litúrgica: ROXA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

(Nota: Coroa do Advento, com velas coloridas, verde, branco, vermelho, roxo, em lugar especial, perto do altar - não em cima dele;
também algum sinal do presépio, a ser ampliado a cada domingo,
deixando a imagem do Menino Jesus para a noite de Natal).

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2011, nº 4) 1. Eis o tempo do Advento,/ tempo
de esperança e luz!/ Proclamemos, bem atentos: / Vinde, ó
Senhor Jesus!
Ref.: Vinde entre nós nascer!/ Vinde entre nós morar!/ Vinde nos fortalecer!/
Vinde nos iluminar! /:Brilhe sobre nós a LUZ! Vinde nos salvar, JESUS!:/
2. Isaías já dizia: / “Novo tempo há de chegar”./ “Vede, pois, é vosso Deus,/ Ele
vem pra vos salvar!”
6. Portas todas já abrimos,/ ambientes preparamos,/ prontos para a vossa vinda,/ vinda que nós aguardamos.
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos enche de completa alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. A coroa do advento nos acompanha na caminhada para o Natal. Suas velas acesas
progressivamente motivam nosso crescimento na preparação do nascimento de
Cristo, a grande LUZ da humanidade. Invoquemos a bênção de Deus sobre ela e a
graça de vivermos vigilantes este precioso tempo (pausa).
P. Nós vos bendizemos, ó Deus de infinita misericórdia, porque nos enviais vosso Filho Unigênito para ser nosso Salvador, a quem queremos acolher de coração aberto e purificado.
Concedei vossa bênção a esta coroa de Advento, sinal de preparação ao Natal que se aproxima. Concedei que, a cada semana, cultivemos a fé viva, a esperança firme e a caridade
generosa, para oferecermos digna acolhida a Cristo, luz que ilumina todos os povos. Pelo
mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
(Enquanto alguém acende a 1ª vela [verde, esperança, cristãos esperando 2ª vinda de
Cristo] todos podem cantar).
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A. (nº 409) 1. Uma vela se acende / no caminho a iluminar./ Preparemos nossa
casa: / é Jesus quem vai chegar.
Ref.: /:No Advento a tua vinda nós queremos preparar./ Vem, Senhor, que é teu
natal,/ vem nascer em nosso lar.:/
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Mesmo com todas as consequências da pandemia, iniciamos com alegria e
esperança renovada a preparação para o Natal deste ano, lembrando que devemos
preparar-nos também para o encontro definitivo com Deus. Na vigilância ativa,
iniciamos este tempo novo com a Campanha para a Evangelização já em andamento e com o subsídio de Natal para nossos grupos e famílias convidando-nos a
reconstruir a esperança e para colaborar com a coleta para Evangelização através
da guirlanda de Advento.
P. (...Início do ano litúrgico; Campanha para a Evangelização –; encontros de Advento nos grupos – Reconstruir a esperança; Dia Mundial de Luta contra a AIDS e
de combate ao preconceito em relação aos portadores do vírus HIV - vírus humano
de imunodeficiência, terça-feira).
Ato penitencial
P. Iniciamos este tempo novo da graça de Deus, que nos chama à vigilância. Peçamos-lhe o dom da conversão e do perdão para preparar-nos bem para o Natal.
L. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que continuamente nos visitais, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo

de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao
encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade
dos justos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Lecionário Dominical, 1º Dom. Adv.-B, Paulinas-Paulus, p. 369-371)
Anim.: A vigilância ativa possibilita perceber os sinais de Deus e acolhê-lo em sua
contínua visita a todos nós.
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1ª Leitura: Is 63,16b-17.19b;64,2b-7
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Senhor, tu és nosso Pai, nosso redentor; eterno é o teu nome. Como nos deixaste
andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o
teu temor? Por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Ah!
se rompesses os céus e descesses! As montanhas se desmanchariam diante de ti.
Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer
nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto
tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica
a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Tu te irritaste,
porque nós pecamos; é nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós
nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo;
murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento.
Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo;
escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim
mesmo, Senhor, tu és nosso pai, nós somos barro; tu, nosso oleiro, e nós todos,
obra de tuas mãos. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 79(80)
S. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos, para que sejamos salvos!
A. Iluminai a vossa face sobre nós,/ convertei-nos, para que sejamos salvos!
S. 1. = Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos.+ Vós que sobre os querubins vos assentais,* aparecei cheio de glória e esplendor! - Despertai vosso poder, ó nosso Deus
* e vinde logo nos trazer a salvação!
2. = Voltai-vos para nós, Deus do universo! + Olhai dos altos céus e observai.* Visitai a vossa vinha e protegi-a! - Foi a vossa mão direita que a plantou;* protegei-a,
e ao rebento que firmastes!
3. - Pousai a mão por sobre o vosso protegido,* o filho do homem que escolhestes
para vós! - E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! * Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome!
2ª Leitura: 1Cor 1,3-9
Evangelho: Mc 13,33-37
A. Aleluia...
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei!
A. Aleluia...

- 43 -

Mensagem da Palavra de Deus
Caríssimos irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Para uma grande festa é necessário fazer uma preparação anterior. Temos
diante de nós a grande Festa do Natal! E para melhor prepararmos esta festa temos o
tempo do Advento. Advento significa vinda! Vinda de Jesus. Para nós Natal é Jesus.
A Igreja inicia o tempo do Advento na alegria e na esperança. Um tempo favorável
para direcionar o olhar para o Natal e preparar o coração para o Menino Jesus que
vai nascer. Advento é tempo de espera e esperança, de atenção e vigilância, de alegre
chegada e acolhida.
O profeta Isaías, na primeira leitura, faz uma súplica a Deus pedindo um Salvador. Deus é invocado como “Pai” e “Redentor”. A leitura termina com a imagem
do Oleiro. Deus é o “Oleiro” e o Povo é o “barro” que o artista modela com amor.
Nós somos o barro, frágeis, mas também obra de suas mãos. Faz lembrar a Criação
do Homem do barro, da terra.
O Evangelho deste 1º Domingo do Advento nos apresenta a necessidade de
vivermos a vigilância permanente. Ser vigilante significa estar atento aos sinais de
Deus que se manifestam no dia-a-dia. Significa permanecer de prontidão e agir para
impedir que os falsos valores sufoquem os valores do Evangelho. Muito mais do
que acordados Jesus nos quer preparados.
O advento faz renascer a força da esperança e renova o entusiasmo das comunidades. Pois a esperança cristã jamais será acomodação. Aguardamos o Cristo que
vai nascer com uma atitude vigilante de alguém que sabe que é necessário preparar o
coração para uma visita tão importante. Esperamos construindo gestos de amor e de
fé. Assim a vida se torna mais bela e repleta de amor. A certeza da presença de Deus
e de seu amor em nossa vida nos faz viver em constante busca pela conversão. Para
os discípulos de Jesus, a vigilância não é motivo de medo, mas de expressão sincera
do empenho cotidiano de fazer a fé coincidir com as práticas vividas.
A melhor maneira de manter a espera vigilante é por meio do amor e da oração constante. A oração autêntica é aquela que nos aproxima de Deus. É aquela que
também nos estimula a zelar pelos irmãos e irmãs, por toda a humanidade. Advento
é um tempo oportuno de aprofundar e melhorar nossas relações e nossa convivência
na família, na comunidade, como sinal visível da chegada do Reino de Deus entre
nós. Advento é também, tempo especial de escuta e atenção à Palavra de Deus.
Na maioria das Igrejas, no início do Advento, é preparada uma coroa com
quatro velas. Acendemos hoje a primeira vela da coroa de Advento, dando início à
primeira semana deste tempo precioso. Assim como a Coroa do Advento vai se iluminando, que nosso coração também possa ir se iluminando cada vez mais e assim
podermos celebrar com grande alegria a festa da Luz, que é Jesus, Luz do mundo.
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder ...
Oração dos fiéis
P. A Deus que nos quer sempre vigilantes, peçamos a ajuda para nunca perdermos a
hora de sua graça, estando sempre prontos para acolher a sua visita.
A. Sede bondoso, Senhor, sede clemente.
L. 1. Para que a Igreja, diante das dificuldades, como as consequências da pandemia
Covid-19, encontre sempre novos meios e nova linguagem para anunciar ao mundo a vossa misericórdia, nós vos pedimos:
2. Para que os encontros de grupos neste advento, na “realidade sombria da vida”, por
causa da pandemia, possibilitem a todos “reconstruir a esperança”, nós vos pedimos:
3. Para que a Campanha para a Evangelização proporcione a todos renovada participação na ação da Igreja Católica em nosso País, também com a doação dos
recursos necessários, nós vos pedimos:
4. Para darmos destaque em nossas casas aos símbolos natalinos cristãos e preparar-nos para celebrar o nascimento de Cristo com sobriedade e gestos de solidariedade com os pobres, nós vos pedimos:
5. Para superarmos e ajudarmos a sociedade a vencer todo tipo de discriminação
a pessoas e grupos sociais, como aos portadores do vírus HIV, nós vos pedimos:
6. ...
P. Iniciando o tempo do Advento, rezemos com a expectativa do povo fiel a Deus
pela vinda do Messias: Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde
renovar a esperança deste povo marcado pela angústia e sofrimento;
A. vinde como luz da verdade neste tempo de tantas mentiras e falsidades;
vinde tirar-nos do comodismo para assumirmos com decisão o compromisso
transformador da fé na família e na comunidade;
P. vinde fortalecer nossa união para partilhar nossa vida e nossos bens;
A. vinde libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados convosco e com os irmãos; vinde trazer a paz para todos. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, apresentemos a Deus nossas disposições para a
preparação do Natal.
A. (Nº 224) Um coração para amar...
P. Recebei, ó Deus, nossos dons no início da preparação ao Natal deste ano e a luz da
vossa Palavra hoje nos dirigis com amor de Pai, nos guie para chegarmos à vossa
casa. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes
vosso Filho que, na sua primeira vinda, assumiu a nossa fragilidade humana para
realizar vosso eterno plano de amor e conduzir-nos pelo caminho da salvação.
A. (Ref. Do canto nº. 104) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor,
bendito sejais.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, vosso Filho nos garantiu vir uma
segunda vez revestido de sua glória para conceder-nos em plenitude os bens prometidos e que agora esperamos preparando-nos para acolhê-lo..
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora
no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo ------, nosso(s) padre(s)
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das
comunidades.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos
como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado
entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...).
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Seguindo com obediência alegre o ensinamento de Jesus, rezemos como Ele nos
ensinou: Pai nosso.... (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca no altar)
D. Cristo nos alerta: ficai atentos porque não sabeis o dia em que o Senhor virá. Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...
Anim.: A comunhão eucarística nos dá vigor para nossa caminhada para o Senhor
que vem ao nosso encontro de forma nova em cada tempo litúrgico do advento.
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A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ de porta em porta, desejo entrar. /:Se alguém me acolhe com gratidão,/ faremos juntos a refeição!:/
1. Eu nasci pra caminhar assim,/ dia e noite, vou até o fim./ O meu rosto, o forte
sol queimou,/ meu cabelo, o orvalho já molhou:/ Eu cumpro a ordem do meu
coração!
2. Vou batendo, até alguém abrir./ Não descanso, o amor me faz seguir./ É feliz
quem ouve a minha voz,/ e abre a porta, entro bem veloz:/ Eu cumpro a ordem do meu coração!
3. Junto à mesa, vou sentar depois,/ e faremos refeição nós dois./ Sentirá seu
coração arder,/ e esta chama tenho que acender:/ Eu cumpro a ordem do meu
coração!
4. Aqui dentro, o amor nos entretém,/ e, lá fora, o dia eterno vem./ Finalmente, nós
seremos um,/ e teremos tudo em comum:/ Eu cumpro a ordem do meu coração!
P. OREMOS. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei

que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre
as coisas que passam, abraçar as que não passam. 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 / Campanha para a Evangelização / preparação ao Natal nas famílias
/ Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de combate ao preconceito em relação
aos portadores do vírus HIV [vírus humano de imunodeficiência] / Ano jubilar de
ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “Nossa vida, com todos os seus problemas, ansiedades e incertezas, é visitada pelo Senhor.” Saibamos acolhê-lo e caminhar com Ele.
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre
ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus misericordioso nos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credmos e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos.
A. Amém.
P. Que durante esta vida ele nos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos
na caridade.
A. Amém.
P. Alegrando-nos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejamos recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória.
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A. Amém.
P. Abençoe-nos Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A esperança pela vinda do Senhor vos anime nesta vida; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes: - (a confirmar)
- Seg.-feira, Retiro das coord. paroquiais das zeladoras de capelinhas na gruta em
Sede Dourado, com saída de ônibus do Centro Dioc. às 08h30.
- Terça-feira, Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de combate ao preconceito em
relação aos portadores do vírus HIV (vírus humano de imunodeficiência)
- Quarta-feira, 18h30, reunião do Cons. Econômico, no Centro Dioc.
- Domingo - 2º do Adv. B – Festa da padroeira e 66 anos da Par. N. Sra. da Salette,
Três Vendas, Erechim; festa da Imac. Conceição e de N. Sra. da Saúde, na sede
paroquial Sagr. Cor. de Jesus, Viadutos.
Leituras da Semana:
dia 30, 2ªf, Sto. André: Rm 10,9-18; Sl 18(19A); Mt 4,18-22; dia 01, 3ªf: Is 11,110; Sl 71(72); Lc 10,21-24; dia 02, 4ªf: Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37; dia
03, 5ªf, S. Francisco Xavier: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27; dia 04, 6ªf,
S. João Damasceno: Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31; dia 05, sáb.: Is 30,1921.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8; dia 06, dom., 2º DO ADVENTO: Is
40,1-5.9-11; Sl 84(85); 2Pd 3,8-14; Mc 1,1-8; (João Batista).

Reconstruir a esperança

O roteiro em preparação
ao Natal deste ano quer ajudar a
rezar e refletir no Advento, considerando a grande provação que
a humanidade enfrenta desde o
surgimento da pandemia da Covid-19. Frente a tantas perguntas
sem resposta, dores e angústias
experimentadas, dúvidas e incertezas, é hora de renovar a fé e a
confiança em Deus, que sempre nos acompanha. Com ele sempre há esperança.
Por isso, é tempo de RECONSTRUIR A ESPERANÇA. (Cfr. Roteiro, p. 4).
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As 6 coletas com destinação específica no Estado, por decisão dos bispos, serão incluídas na doação de R$ 5,00 pela guirlanda de Advento-Natal,
oferecida separadamente do livrinho dos encontros. O valor terá a seguinte destinação: um real para a Paróquia, um para a Diocese, um para cobrir os custos e
ajudar na manutenção anual do Regional Sul 3, dois reais para formar um fundo
a ser destinado às 6 coletas. Se cada colaborador desse o mínimo de R$ 5,00 em
cada coleta, seriam R$ 30,00 pelo ano todo. Este valor poderia ser indicativo
para uma ajuda mínima de cada diocesano.
É importante cada comunidade fazer esforço possível para garantir valor
expressivo, suficiente para enviar ao destino das coletas.
Com a guirlanda, se participa da Campanha para a Evangelização que tem
como tema: “É tempo de Cuidar da Evangelização” e lema “Conheceis a generosidade de Cristo” (2 Cor 8,9).

Oração do Papa Francisco, inspirada em São José,
“particularmente quando foi forçado a fugir para o Egito a fim de salvar o
Menino”, na conclusão da mensagem para o 106º Dia Mundial do Migrante e
Refugiado 2020:
“Pai, confiastes a São José o que tínheis de mais precioso: o Menino Jesus
e sua mãe, para os proteger de perigos e ameaças dos malvados.
Concedei-nos, também a nós, a graça de experimentar a sua proteção e
ajuda. Tendo ele provado o sofrimento de quem foge por causa do ódio dos
poderosos, fazei que possa confortar e proteger todos os irmãos e irmãs que,
forçados por guerras, pobreza e carências, deixam a sua casa e a sua terra a fim
de se lançarem ao caminho como refugiados rumo a lugares mais seguros.
Ajudai-os, pela sua intercessão, a terem força para prosseguir, conforto na
tristeza, coragem na provação.
Dai a quem os recebe um pouco da ternura deste pai justo e sábio, que
amou Jesus como um verdadeiro filho e amparou Maria ao longo do caminho.
Ele, que ganhou o pão com o trabalho das suas mãos, possa prover àqueles
a quem a vida tudo levou, dando-lhes a dignidade dum trabalho e a serenidade
duma casa.
Nós Vo-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que São José salvou
fugindo para o Egito, e por intercessão da Virgem Maria, a quem ele amou como
esposo fiel segundo a vossa vontade.”
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Mensagem do Papa Francisco
para o 4º Dia Mundial dos Pobres

– 33º Domingo do Tempo Comum (15 de novembro de 2020)
«Estende a tua mão ao pobre» (Sir – Eclo - 7, 36)

«Estende a tua mão ao pobre» (Sir
– Eclo - 7, 36): a sabedoria antiga dispôs
estas palavras como um código sacro que
se deve seguir na vida. Hoje ressoam com
toda a densidade do seu significado para
nos ajudar, também a nós, a concentrar o
olhar no essencial e superar as barreiras da
indiferença. A pobreza assume sempre rostos diferentes, que exigem atenção a cada
condição particular: em cada uma destas,
podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar presente nos seus irmãos
mais frágeis (cf. Mt 25, 40).
1. Tomemos nas mãos o Ben-Sirá, um dos livros do Antigo Testamento. Nele
encontramos as palavras dum mestre da sabedoria que viveu cerca de duzentos
anos antes de Cristo. Andava à procura da sabedoria que torna os homens melhores
e capazes de perscrutar profundamente as vicissitudes da vida. E fê-lo num período de dura prova para o povo de Israel, um tempo de dor, luto e miséria por causa
da dominação de potências estrangeiras. Sendo um homem de grande fé, enraizado
nas tradições dos pais, o seu primeiro pensamento foi dirigir-se a Deus para Lhe
pedir o dom da sabedoria. E o Senhor não lhe deixou faltar a sua ajuda.
Desde as primeiras páginas do livro, Ben-Sirá propõe os seus conselhos
sobre muitas situações concretas da vida, sendo a pobreza uma delas. Insiste
que, na contrariedade, é preciso ter confiança em Deus: «Não te perturbes no
tempo do infortúnio. Conserva-te unido a Ele e não te separes, para teres bom
êxito no teu momento derradeiro. Aceita tudo o que te acontecer e tem paciência
nas vicissitudes da tua humilhação, porque no fogo se prova o ouro, e os eleitos
de Deus no cadinho da humilhação. Nas doenças e na pobreza, confia n’Ele.
Confia em Deus e Ele te salvará, endireita os teus caminhos e espera n’Ele. Vós
que temeis o Senhor, esperai na sua misericórdia, e não vos afasteis, para não
cairdes» (2, 2-7).
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2. Página a página, descobrimos um precioso compêndio de sugestões
sobre o modo de agir à luz duma relação íntima com Deus, criador e amante
da criação, justo e providente para com todos os seus filhos. Mas, a constante
referência a Deus não impede de olhar para o homem concreto; pelo contrário,
as duas realidades estão intimamente conexas.
Demonstra-o claramente o texto donde se tirou o título desta Mensagem
(cf. 7, 29-36). São inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres
e os enfermos. Para celebrar um culto agradável ao Senhor, é preciso reconhecer
que toda a pessoa, mesmo a mais indigente e desprezada, traz gravada em si
mesma a imagem de Deus. De tal consciência deriva o dom da bênção divina,
atraída pela generosidade praticada para com os pobres. Por isso, o tempo que
se deve dedicar à oração não pode tornar-se jamais um álibi para descuidar o
próximo em dificuldade. É verdade o contrário: a bênção do Senhor desce sobre
nós e a oração alcança o seu objetivo, quando são acompanhadas pelo serviço
dos pobres.
3. Como permanece atual, também para nós, este ensinamento! Na realidade, a Palavra de Deus ultrapassa o espaço, o tempo, as religiões e as culturas.
A generosidade que apoia o vulnerável consola o aflito, mitiga os sofrimentos,
devolve dignidade a quem dela está privado, é condição para uma vida plenamente humana. A opção de prestar atenção aos pobres, às suas muitas e variadas
carências, não pode ser condicionada pelo tempo disponível ou por interesses
privados, nem por projetos pastorais ou sociais desencarnados. Não se pode sufocar a força da graça de Deus pela tendência narcisista de se colocar sempre a
si mesmo no primeiro lugar.
Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão necessário para
imprimir a justa direção à nossa vida pessoal e social. Não se trata de gastar
muitas palavras, mas antes de comprometer concretamente a vida, impelidos
pela caridade divina. Todos os anos, com o Dia Mundial dos Pobres, volto a esta
realidade fundamental para a vida da Igreja, porque os pobres estão e sempre
estarão conosco (cf. Jo 12, 8) para nos ajudar a acolher a companhia de Cristo
na existência do dia a dia.
4. O encontro com uma pessoa em condições de pobreza não cessa de nos
provocar e questionar. Como podemos contribuir para eliminar ou pelo menos
aliviar a sua marginalização e o seu sofrimento? Como podemos ajudá-la na sua
pobreza espiritual? A comunidade cristã é chamada a coenvolver-se nesta ex- 51 -

periência de partilha, ciente de que não é lícito delegá-la a outros. E, para servir
de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica.
Não podemos sentir-nos tranquilos, quando um membro da família humana é
relegado para a retaguarda, reduzindo-se a uma sombra. O clamor silencioso de
tantos pobres deve encontrar o povo de Deus na vanguarda, sempre e em toda
parte, para lhes dar voz, defendê-los e solidarizar-se com eles face a tanta hipocrisia e tantas promessas não cumpridas, e para os convidar a participar na vida
da comunidade.
É verdade que a Igreja não tem soluções globais a propor, mas oferece,
com a graça de Cristo, o seu testemunho e gestos de partilha. Além disso, sentese obrigada a apresentar os pedidos de quantos não têm o necessário para viver.
Lembrar a todos o grande valor do bem comum é, para o povo cristão, um compromisso vital, que se concretiza na tentativa de não esquecer nenhum daqueles
cuja humanidade é violada nas suas necessidades fundamentais.
5. Estender a mão leva a descobrir, antes de tudo a quem o faz, que dentro
de nós existe a capacidade de realizar gestos que dão sentido à vida. Quantas
mãos estendidas se veem todos os dias! Infelizmente, sucede sempre com maior
frequência que a pressa faz cair num turbilhão de indiferença, a tal ponto que
se deixa de reconhecer todo o bem que se realiza diariamente no silêncio e com
grande generosidade. Assim, só quando acontecem factos que transtornam o curso da nossa vida é que os olhos se tornam capazes de vislumbrar a bondade dos
santos «ao pé da porta», «daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da
presença de Deus» (Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 7), mas dos quais
ninguém fala. As más notícias abundam de tal modo nas páginas dos jornais,
nos sites da internet e nos visores da televisão, que faz pensar que o mal reine
soberano. Mas não é assim. Certamente não faltam a malvadez e a violência, a
prepotência e a corrupção, mas a vida está tecida por atos de respeito e generosidade que não só compensam o mal, mas
impelem a ultrapassá-lo permanecendo
cheios de esperança.
6. Estender a mão é um sinal: um sinal
que apela imediatamente à proximidade, à
solidariedade, ao amor. Nestes meses, em
que o mundo inteiro foi dominado por um
vírus que trouxe dor e morte, desconforto e
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perplexidade, pudemos ver tantas mãos estendidas! A mão estendida do médico que se preocupa de cada paciente, procurando encontrar o remédio certo. A
mão estendida da enfermeira e do enfermeiro que permanece, muito para além
dos seus horários de trabalho, a cuidar dos doentes. A mão estendida de quem
trabalha na administração e providencia os meios para salvar o maior número
possível de vidas. A mão estendida do farmacêutico exposto a inúmeros pedidos num arriscado contacto com as pessoas. A mão estendida do sacerdote que,
com o coração partido, continua a abençoar. A mão estendida do voluntário que
socorre quem mora na rua e a quantos, embora possuindo um teto, não têm
nada para comer. A mão estendida de homens e mulheres que trabalham para
prestar serviços essenciais e segurança. E poderíamos enumerar ainda outras
mãos estendidas, até compor uma ladainha de obras de bem. Todas estas mãos
desafiaram o contágio e o medo, a fim de dar apoio e consolação.
7. Esta pandemia chegou de improviso e apanhou-nos impreparados, deixando uma grande sensação de desorientamento e impotência. Mas, a mão estendida ao pobre não chegou de improviso. Antes, dá testemunho de como nos
preparamos para reconhecer o pobre a fim de o apoiar no tempo da necessidade. Não nos improvisamos instrumentos de misericórdia. Requer-se um treino
diário, que parte da consciência de quanto nós próprios, em primeiro lugar, precisamos duma mão estendida em nosso favor.
Este período que estamos a viver colocou em crise muitas certezas. Sentimo-nos mais pobres e mais vulneráveis, porque experimentamos a sensação
da limitação e a restrição da liberdade. A perda do emprego, dos afetos mais
queridos, como a falta das relações interpessoais habituais, abriu subitamente
horizontes que já não estávamos acostumados a observar. As nossas riquezas
espirituais e materiais foram postas em questão e descobrimo-nos amedrontados. Fechados no silêncio das nossas casas, descobrimos como é importante a
simplicidade e o manter os olhos fixos no essencial. Amadureceu em nós a exigência duma nova fraternidade, capaz de ajuda recíproca e estima mútua. Este
é um tempo favorável para «voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que
temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo (...). Vivemos já
muito tempo na degradação moral, baldando-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade (...). Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por
colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses, provoca o
despertar de novas formas de violência e crueldade e impede o desenvolvimento
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duma verdadeira cultura do cuidado do meio ambiente» (Francisco, Carta enc.
Laudato si’, 229). Enfim, as graves crises económicas, financeiras e políticas não
cessarão enquanto permitirmos que permaneça em letargo a responsabilidade
que cada um deve sentir para com o próximo e toda a pessoa.
8. «Estende a mão ao pobre» é, pois, um convite à responsabilidade, sob
forma de empenho direto, de quem se sente parte do mesmo destino. É um encorajamento a assumir os pesos dos mais vulneráveis, como recorda São Paulo:
«Pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros. É que toda a Lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. (...) Carregai as
cargas uns dos outros» (Gal 5, 13-14; 6, 2). O Apóstolo ensina que a liberdade
que nos foi dada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo é, para cada um de
nós, uma responsabilidade para colocar-se ao serviço dos outros, sobretudo dos
mais frágeis. Não se trata duma exortação facultativa, mas duma condição da
autenticidade da fé que professamos.
E aqui volta o livro de Ben-Sirá em nossa ajuda: sugere ações concretas
para apoiar os mais vulneráveis e usa também algumas imagens sugestivas. Primeiro, toma em consideração a debilidade de quantos estão tristes: «Não fujas
dos que choram» (7, 34). O período da pandemia constrangeu-nos a um isolamento forçado, impedindo-nos até de poder consolar e estar junto de amigos e
conhecidos atribulados com a perda dos seus entes queridos. E, depois, afirma
o autor sagrado: «Não sejas preguiçoso em visitar um doente» (7, 35). Experimentamos a impossibilidade de estar junto de quem sofre e, ao mesmo tempo,
tomamos consciência da fragilidade da nossa existência. Enfim, a Palavra de
Deus nunca nos deixa tranquilos e continua a estimular-nos para o bem.
9. «Estende a mão ao pobre» faz ressaltar, por contraste, a atitude de quantos conservam as mãos nos bolsos e não se deixam comover pela pobreza, da
qual frequentemente são cúmplices também eles. A indiferença e o cinismo são
o seu alimento diário. Que diferença relativamente às mãos generosas que acima
descrevemos! Com efeito, existem mãos estendidas para premer rapidamente
o teclado dum computador e deslocar somas de dinheiro duma parte do mundo
para outra, decretando a riqueza de restritas oligarquias e a miséria de multidões
ou a falência de nações inteiras. Há mãos estendidas a acumular dinheiro com
a venda de armas que outras mãos, incluindo mãos de crianças, utilizarão para
semear morte e pobreza. Existem mãos estendidas que, na sombra, trocam doses
de morte para se enriquecer e viver no luxo e num efémero desregramento. Ex- 54 -

istem mãos estendidas que às escondidas trocam favores ilegais para um lucro
fácil e corruto. E há também mãos estendidas que, numa hipócrita respeitabilidade, estabelecem leis que eles mesmos não observam.
Neste cenário, «os excluídos continuam a esperar. Para se poder apoiar
um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com este ideal
egoísta, desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar
conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios,
já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar
deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem, que não nos incumbe» (Francisco, Exort. ap Evangelii gaudium, 54). Não poderemos ser felizes
enquanto estas mãos que semeiam morte não forem transformadas em instrumentos de justiça e paz para o mundo inteiro.
10. «Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim» (Sir 7, 36): tal é a frase
com que Ben-Sirá conclui a sua reflexão. O texto presta-se a uma dupla interpretação. A primeira destaca que precisamos de ter sempre presente o fim da nossa
existência. A lembrança do nosso destino comum pode ajudar a conduzir uma
vida sob o signo da atenção a quem é mais pobre e não teve as mesmas possibilidades que nós. Mas existe também uma segunda interpretação, que evidencia
principalmente a finalidade, o objetivo para o qual tende cada um. É a finalidade
da nossa vida que exige um projeto a realizar e um caminho a percorrer sem se
cansar. Pois bem! O objetivo de cada ação nossa só pode ser o amor: tal é o objetivo para onde caminhamos, e nada deve distrair-nos dele. Este amor é partilha,
dedicação e serviço, mas começa pela descoberta de que primeiro fomos nós
amados e despertados para o amor. Esta finalidade aparece no momento em que
a criança se cruza com o sorriso da mãe, sentindo-se amada pelo próprio facto de
existir. De igual modo um sorriso que partilhamos com o pobre é fonte de amor
e permite viver na alegria. Possa então a mão estendida enriquecer-se sempre
com o sorriso de quem não faz pesar a sua presença nem a ajuda que presta, mas
alegra-se apenas em viver o estilo dos discípulos de Cristo.
Neste caminho de encontro diário com os pobres, acompanha-nos a Mãe
de Deus que é, mais do que qualquer outra, a Mãe dos pobres. A Virgem Maria
conhece de perto as dificuldades e os sofrimentos de quantos estão marginalizados, porque Ela mesma Se viu a dar à luz o Filho de Deus num estábulo. Devido
à ameaça de Herodes, fugiu, juntamente com José, seu esposo, e o Menino Jesus,
para outro país e, durante alguns anos, a Sagrada Família conheceu a condição
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de refugiados. Possa a oração à Mãe dos pobres acomunar estes seus filhos prediletos e quantos os servem em nome de Cristo. E a oração transforme a mão
estendida num abraço de partilha e reconhecida fraternidade.
Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica de Santo António, 13
de junho de 2020.
Francisco

Mensagem do Santo Padre Francisco para a
celebração do Sexto Dia Mundial de Oração
para o Cuidado com a Criação – 1º/9/2020

«Santificareis o quinquagésimo ano, proclamando
na vossa terra a liberdade de
todos os que a habitam. Este
ano será para vós um Jubileu» (Lv 25, 10).

Queridos irmãos e irmãs,
Anualmente, sobretudo desde a publicação da carta encíclica Laudato si’
(24/V/2015; daqui em diante, citada com a sigla LS), o primeiro dia de setembro
assinala, para a família cristã, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação;
e com ele se abre o Tempo da Criação que conclui no dia 4 de outubro, memória
de São Francisco de Assis. Durante este período, os cristãos renovam em todo o
mundo a fé em Deus criador e unem-se de maneira especial na oração e na ação
pela preservação da casa comum.
Alegro-me com o tema escolhido pela família ecuménica para a celebração
do Tempo da Criação 2020, ou seja, um «Jubileu pela Terra», tendo em vista que
se celebra precisamente este ano o quinquagésimo aniversário do Dia da Terra.
Na Sagrada Escritura, o Jubileu é um tempo sagrado para recordar, regressar, repousar, restaurar e rejubilar.
1. Um tempo para recordar
Somos convidados a lembrar sobretudo que o destino último da criação
é entrar no «sábado eterno» de Deus. É uma viagem que se realiza no tempo,
abraçando o ritmo dos sete dias da semana, o ciclo dos sete anos e o grande Ano
Jubilar que sobrevém ao concluírem-se os sete anos sabáticos.
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Depois o Jubileu é um tempo de graça para recordar a vocação primordial da criação: ser e prosperar como comunidade de amor. Existimos apenas
graças às relações com Deus criador, com os irmãos e irmãs enquanto membros
duma família comum e com todas as criaturas que habitam na mesma casa que
nós. «Tudo está relacionado, e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos
como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor
que Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une também, com terna
afeição, ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão rio e à mãe terra» (LS, 92).
Por isso o Jubileu é um tempo para a recordação, repassando na memória
a nossa existência inter-relacional. Temos necessidade constante de nos lembrar
que «tudo está inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e
das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da
fidelidade aos outros» (LS, 70).
2. Um tempo para regressar
O Jubileu é um tempo para voltar atrás e arrepender-se. Quebramos os
laços que nos uniam ao Criador, aos outros seres humanos e ao resto da criação.
Precisamos de sarar estas relações danificadas, que são essenciais para sustentáculo de nós mesmos e de toda a trama da vida.
O Jubileu é um tempo de regresso a Deus, nosso criador amoroso. Não é
possível viver em harmonia com a criação, sem estar em paz com o Criador, fonte e origem de todas as coisas. Como observou o Papa Bento XVI, «o consumo
brutal da criação começa lá onde Deus não está, onde a matéria já é somente
material para nós, onde nós mesmos somos a última instância, onde o conjunto
é simplesmente nossa propriedade» (Encontro com o Clero da diocese de Bolzano-Bressanone, 06/VIII/2008).
O Jubileu convida-nos a pensar novamente nos outros, especialmente nos
pobres e nos mais vulneráveis. Somos chamados a acolher de novo o plano primordial e amoroso de Deus para a criação como uma herança comum, um banquete que deve ser partilhado com todos os irmãos e irmãs em espírito de convivialidade; não numa competição desatinada, mas numa comunhão jubilosa, onde
nos apoiamos e protegemos mutuamente. O Jubileu é um tempo para dar liberdade aos oprimidos e a quantos estão acorrentados aos grilhões das várias formas
de escravidão moderna, nomeadamente o tráfico de pessoas e o trabalho infantil.
Além disso precisamos de voltar a ouvir a terra, expressa na Sagrada Escritura pelo termo adamah, o lugar donde foi tirado Adam, o homem. Hoje, a voz
da criação incita-nos, alarmada, a regressar ao lugar certo na ordem natural, lembrando-nos que somos parte, não patrões, da rede interligada da vida. A desin- 57 -

tegração da biodiversidade, o aumento vertiginoso de catástrofes climáticas, o
impacto desproporcionado que tem a pandemia atual sobre os mais pobres e
frágeis são sinais de alarme perante a avidez desenfreada do consumo.
De modo particular durante este Tempo da Criação, ouçamos o pulsar da
criação. Com efeito, esta nasceu para manifestar e comunicar a glória de Deus,
para nos ajudar a encontrar na sua beleza o Senhor de todas as coisas e regressar
a Ele (cf. São Boaventura, In II Sent., I, 2,2, q. 1, concl; Brevil., II, 5.11). Por
isso, a terra da qual fomos tirados é lugar de oração e meditação: «despertemos
o sentido estético e contemplativo que Deus colocou em nós» (Francisco, Exort.
ap. Querida Amazonia, 56). A capacidade de contemplar e nos maravilharmos
é algo que podemos aprender especialmente dos irmãos e irmãs indígenas, que
vivem em harmonia com a terra e as suas variadas formas de vida.
3. Um tempo para repousar
Deus, na sua sabedoria, reservou o dia de sábado para que a terra e os
seus habitantes pudessem descansar e restaurar-se. Hoje, porém, os nossos estilos de vida forçam o planeta para além dos seus limites. A procura contínua de
crescimento e o ciclo incessante da produção e do consumo estão a extenuar o
ambiente. As florestas dissipam-se, o solo torna-se erosivo, os campos desaparecem, os desertos avançam, os mares tornam-se ácidos e as tempestades intensificam-se: a criação geme!
Durante o Jubileu, o Povo de Deus era convidado a repousar dos seus trabalhos habituais, para deixar – graças à diminuição do consumo habitual – que a
terra se regenerasse e o mundo reentrasse na ordem. Hoje precisamos de encontrar estilos de vida équos e sustentáveis, que restituam à Terra o repouso que lhe
cabe, vias de subsistência suficientes para todos, sem destruir os ecossistemas
que nos sustentam.
De algum modo a pandemia atual levou-nos a redescobrir estilos de vida
mais simples e sustentáveis. A crise deu-nos, em certo sentido, a possibilidade
de desenvolver novas maneiras de viver. Foi possível constatar como a Terra
consegue recuperar, se a deixarmos descansar: o ar tornou-se mais puro, as águas
mais transparentes, as espécies animais voltaram para muitos lugares donde tinham desaparecido. A pandemia levou-nos a uma encruzilhada. Devemos aproveitar este momento decisivo para acabar com atividades e objetivos supérfluos e
destrutivos, e cultivar valores, vínculos e projetos criadores. Devemos examinar
os nossos hábitos no uso da energia, no consumo, nos transportes e na alimentação. Devemos retirar, das nossas economias, aspetos não essenciais e nocivos,
e criar modalidades vantajosas de comércio, produção e transporte dos bens.
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4. Um tempo para restaurar
O Jubileu é um tempo para restaurar
a harmonia primordial da criação e para curar relações humanas comprometidas.
Convida a restabelecer relações sociais equitativas, restituindo a cada um a sua
liberdade e os bens próprios, e perdoando
as dívidas dos outros. Por isso não devemos esquecer a história de exploração do
Sul do planeta, que provocou um enorme
deficit ecológico, devido principalmente à
depredação dos recursos e ao uso excessivo do espaço ambiental comum para
a eliminação dos resíduos. É o tempo duma justiça reparadora. A este respeito,
renovo o meu apelo para se cancelar a dívida dos países mais frágeis, à luz do
grave impacto das crises sanitárias, sociais e económicas que aqueles têm de
enfrentar na sequência do vírus Covid-19. É necessário ainda assegurar que os
incentivos para a recuperação, em fase de elaboração e implementação a nível
mundial, regional e nacional, se tornem realmente eficazes mediante políticas,
legislações e investimentos centrados no bem comum e com a garantia de se
alcançar os objetivos sociais e ambientais globais.
De igual modo é preciso restaurar a terra. O restabelecimento dum
equilíbrio climático é extremamente importante, vista a urgência em que nos encontramos. Estamos a ficar sem tempo, como nos lembram os nossos filhos e os
jovens. Tem-se de fazer todo o possível para manter o aumento da temperatura
média global abaixo do limite de 1,5 graus centígrados, como ficou consagrado
no Acordo de Paris sobre o Clima: ultrapassar tal limite revelar-se-á catastrófico,
sobretudo para as comunidades mais pobres em todo o mundo. Neste momento
crítico, é necessário promover uma solidariedade intra e intergeracional. Como
preparação para a importante Cimeira do Clima em Glasgow, no Reino Unido
(COP 26), convido cada país a adotar metas nacionais mais ambiciosas para
reduzir as emissões.
O restabelecimento da biodiversidade é igualmente crucial no contexto
duma extinção de espécies e uma degradação dos ecossistemas sem precedentes.
É necessário apoiar o apelo das Nações Unidas para preservar 30% da Terra
como habitat protegido até 2030, a fim de conter a taxa alarmante de perda da
biodiversidade. Exorto a comunidade internacional a colaborar para garantir que
a Cimeira sobre a Biodiversidade (COP 15) de Kunming, na China, constitua
um ponto de viragem no sentido do restabelecimento da Terra como casa onde,
segundo a vontade do Criador, a vida seja abundante.
Somos obrigados a reparar segundo justiça, garantindo, a quantos habitaram uma terra durante gerações, que possam recuperar plenamente a sua uti- 59 -

lização. É preciso proteger as comunidades indígenas de empresas, particularmente multinacionais, que, com a extração perniciosa de combustíveis fósseis,
minerais, madeira e produtos agroindustriais, «fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que lhes dão o capital» (LS,
51). Esta má conduta das empresas representa um «novo tipo de colonialismo»
(São João Paulo II, Discurso à Academia Pontifícia das Ciências Sociais, 27/
IV/2001, citado na Exort. ap. Querida Amazonia, 14), que explora vergonhosamente comunidades e países mais pobres a braços com uma busca desesperada
de desenvolvimento económico. É necessário consolidar as legislações nacionais e internacionais, para que regulamentem as atividades das empresas extrativas
e garantam o acesso à justiça aos prejudicados.
5. Um tempo para rejubilar
Na tradição bíblica, o Jubileu constitui um acontecimento festivo, inaugurado por um som de tromba que ressoa por toda a terra. Sabemos que o clamor
da Terra e dos pobres se tornou, nos anos passados, ainda mais rumoroso. Simultaneamente somos testemunhas do modo como o Espírito Santo está inspirando
por todo o lado indivíduos e comunidades a unirem-se para reconstruir a casa
comum e defender os mais vulneráveis. Assistimos ao surgimento gradual duma
grande mobilização de pessoas que, partindo de baixo e das periferias, se estão
empenhando generosamente em prol da proteção da terra e dos pobres. É uma
alegria ver tantos jovens e comunidades, especialmente indígenas, na linha da
frente para dar resposta à crise ecológica. Apelam por um Jubileu da Terra e um
novo começo, cientes de que «as coisas podem mudar» (LS, 13).
Temos ainda motivo para nos alegrar quando constatamos como o Ano especial de aniversário da Laudato si’ está a inspirar numerosas iniciativas a nível
local e global em prol do cuidado da casa comum e dos pobres. Este ano deveria
levar a planos operacionais de longo prazo, para chegar a haver uma ecologia
integral nas famílias, paróquias, dioceses, ordens religiosas, escolas, universidades, cuidados da saúde, empresas, fazendas agrícolas e em muitas outras áreas.
Regozijamo-nos também com as comunidades de crentes que se estão dando as mãos para criar um mundo mais justo, pacífico e sustentável. É motivo
de particular alegria que o Tempo da Criação se esteja a tornar uma iniciativa
verdadeiramente ecuménica. Continuemos a crescer na consciência de que todos
moramos numa casa comum enquanto membros da mesma família!
Alegremo-nos porque o Criador, no seu amor, sustenta os nossos humildes
esforços em prol da Terra. Esta é também a casa de Deus, onde a sua Palavra
«Se fez carne e veio habitar conosco» (Jo 1, 14), o lugar que a efusão do Espírito
Santo renova sem cessar.
«Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra» (cf. Sal 104/103, 30).
Roma, em São João de Latrão, 1º de setembro de 2020.
FRANCISCO
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Audiência do Papa Francisco a um
Grupo de Leigos Ecologistas da França
Quinta-feira, 3 de setembro de 2020
Discurso improvisado pelo Pontífice

Estou grato a
todos vós pela vossa
visita e agradeço ao
Senhor Presidente do
Episcopado.
Vejo que cada um
de vós tem a tradução
do que vou dizer. E
parte da conversão
ecológica consiste em não perder tempo. É por isso que tendes o texto oficial.
Agora prefiro falar espontaneamente. Entrego o original.
Gostaria de começar com um fragmento de história. Em 2007 teve lugar a Conferência do Episcopado Latino-Americano no Brasil, em Aparecida.
Fiz parte do grupo de redatores do documento final, e chegavam propostas sobre a Amazónia. Eu disse: “Mas estes brasileiros, como aborrecem com esta
Amazónia! O que tem a Amazónia a ver com a evangelização?”. Eu era assim
em 2007. Depois, em 2015, saiu a Laudato si’. Percorri um caminho de conversão, de compreensão do problema ecológico. Antes eu não entendia nada!
Quando fui a Estrasburgo, à União Europeia, o Presidente Hollande pediu
à Ministra do Meio Ambiente, Ségolène Royale, que me recebesse. Falamos no
aeroporto... No início um pouco, porque já havia o programa, mas depois, no
final, antes de partir, tivemos de esperar um pouco e falamos mais. E a Senhora
Ségolène Royale disse-me o seguinte: “É verdade que o Senhor está a escrever
algo sobre a ecologia? — c’était vrai! — Por favor, publique-a antes do encontro
de Paris!”.
Chamei o grupo de pessoas que a redigia — para que saibais que não a
escrevi sozinho, mas com um grupo de cientistas, um grupo de teólogos, e todos
juntos fizemos esta reflexão — chamei o grupo e disse: “Tem que sair antes do
encontro de Paris” - “Mas porquê?” — “Para fazer pressão”. De Aparecida à
Laudato si’, para mim foi um caminho interior.
Quando comecei a pensar nesta Encíclica, chamei os cientistas — um bom
grupo — e disse-lhes: “Dizei-me coisas claras e comprovadas, não hipóteses,
- 61 -

mas realidades”. E eles trouxeram o que hoje vós ledes aqui. Em seguida, chamei um grupo de filósofos e teólogos [e disse-lhes]: “Gostaria de fazer uma reflexão sobre isto. Trabalhai vós e dialogai comigo”. E eles realizaram o primeiro trabalho, depois eu intervim. E, no final, fiz a redação conclusiva. Essa é a origem.
Mas quero frisar isto: da absoluta incompreensão, em Aparecida em 2007,
à Encíclica. Gosto de dar testemunho disto. Temos que trabalhar para que todos
percorram este caminho de conversão ecológica.
Depois veio o Sínodo sobre a Amazónia. Quando fui à Amazónia, encontrei muitas pessoas. Fui a Puerto Maldonado, na Amazónia peruana. Falei com
as pessoas, com muitas culturas indígenas diferentes. Depois almocei com 14 caciques deles, todos com plumas, trajados segundo a tradição. Falavam com uma
linguagem de sabedoria e de inteligência muito elevadas! Não só de inteligência,
mas de sabedoria. E depois perguntei: “Qual é a sua profissão?” — “Sou professor na universidade”. Um indígena que ali usava plumas, mas na universidade
andava à paisana. “E a Senhora?” — “Sou a responsável pelo ministério da educação em toda esta região”. E assim, um após o outro. E depois uma jovem: “Sou
uma estudante de ciências políticas”. E ali vi que era necessário eliminar a imagem dos índios que nós só vemos com setas. Lado a lado, descobri a sabedoria
dos povos indígenas, inclusive a sabedoria do “bem viver”, como lhe chamam.
O “bem viver» não é a boa vida, não, não é a ociosidade, não. O “bem viver”
consiste em viver em harmonia com a criação. E nós perdemos esta sabedoria
do “bem viver”. Os povos originários abrem-nos esta porta. E alguns anciãos
dos povos originários do oeste do Canadá queixam-se que os seus netos partem
para a cidade e abraçam a modernidade, esquecendo-se das raízes. E isto esquecimento das raízes é um drama não só dos aborígenes, mas também da cultura
contemporânea.
E assim, é preciso encontrar esta sabedoria que talvez tenhamos perdido
com demasiada inteligência. Nós — é uma lástima — somos “macrocéfalos”:
muitas das nossas universidades nos ensinam ideias, conceitos... Somos herdeiros
do liberalismo, do iluminismo... E perdemos a harmonia das três linguagens. A
linguagem da cabeça: pensar; a linguagem do coração: sentir; a linguagem das
mãos: fazer. E promover esta harmonia, para que todos pensem o que sentem e
fazem; que todos sintam o que pensam e fazem; que todos façam o que sentem e
pensam. Esta é a harmonia da sabedoria. Não é um pouco a desarmonia — mas
não digo isto em sentido pejorativo — das especializações. Os especialistas são
necessários, são necessários, contanto que estejam enraizados na sabedoria humana. Erradicados desta sabedoria, os especialistas são robôs.
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Recentemente, falando sobre a inteligência artificial — no Dicastério para
a Cultura dispomos de um grupo de estudo de nível alto, muito alto — uma
pessoa perguntou-me: “Mas será a inteligência artificial capaz de fazer tudo?”
— “Os futuros robôs serão capazes de fazer tudo o que uma pessoa faz. Exceto o
quê? - disse eu — o que não poderão fazer?”. Ela refletiu um pouco e disse-me:
“Só uma coisaeles não poderão ter: ternura”. E a ternura é como a esperança.
Como diz Péguy, trata-se de virtudes humildes. São virtudes que acariciam,
que não afirmam... E creio — gostaria de ressaltar — que, na nossa conversão
ecológica, devemos trabalhar nesta ecologia humana; trabalhar na nossa ternura
e capacidade de acariciar... Tu, com os teus filhos... A capacidade de acariciar,
algo ligado ao viver bem, em harmonia.
Além disso, gostaria de dizer mais uma coisa sobre a ecologia humana.
A conversão ecológica faz-nos ver a harmonia geral, a correlação de tudo: tudo
está interligado, tudo está correlacionado. Nas nossas sociedades humanas, perdemos este sentido da correlação humana. Sim, há associações, grupos — como
o vosso — que se reúnem para fazer algo... Mas refiro-me àquele relacionamento
fundamental que cria a harmonia humana. E muitas vezes perdemos o sentido
das raízes, da pertença. O sentido da pertença. Quando um povo perde o sentido
das raízes, perde a própria identidade — Mas não! Somos modernos! Pensemos
nos nossos avós, nos nossos bisavós... Coisas antigas! — Mas existe outra realidade, que é a história; existe a pertença a uma tradição, a uma humanidade, a um
estilo de vida... Por isso, hoje é muito importante cuidar disto, cuidar das raízes
da nossa pertença, para que os frutos sejam bons.
Por isso, hoje do que nunca, é necessário o diálogo entre avós e netos. Isto
pode parecer um pouco estranho, mas se um jovem — sois todos jovens aqui —
não tiver o sentido de uma relação com os avós, o sentido das raízes, não terá a
capacidade de continuar a própria história, a humanidade, e acabará por ceder
a um acordo, a um compromisso, com as circunstâncias. A harmonia humana
não tolera pactos de compromisso. Sim, a política humana — que é outra arte
necessária — faz-se desta forma, com compromissos, porque pode levar todos
em frente. Mas a harmonia não. Se não tiveres raízes, a árvore não crescerá. Um
poeta argentino, Francisco Luis Bernárdez — já falecido, um dos nossos grandes
poetas — diz: ”Todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado”. Se a harmonia humana dá frutos, é porque tem raízes.
E por que o diálogo com os avós? Posso falar com os pais, isto é muito
importante! Falar com os pais é muito importante. Mas os avós têm algo mais,
como o bom vinho. Quanto mais velho é o vinho, tanto melhor se torna. Vós,
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franceses, sabeis estas coisas, não é verdade? Os avós têm esta sabedoria. Sempre me impressionou o trecho do Livro de Joel: “Os avós sonharão. Os idosos
sonharão e os jovens profetizarão”. Os jovens são profetas. Os idosos são sonhadores. Parece o contrário, mas não é assim! Contanto que os idosos e os avós
falem uns com os outros. É nisto que consiste a ecologia humana.
É uma lástima, mas temos de terminar, pois também o Papa é escravo do
relógio! Mas eu quis dar este testemunho da minha história, dizer estas coisas,
para ir em frente. E a palavra-chave é harmonia. E a palavra-chave humana é
ternura, a capacidade de acariciar. A estrutura humana é uma das numerosas
estruturas políticas que são necessárias. A estrutura humana é o diálogo entre os
idosos e os jovens.
Obrigado pelo que levais a cabo. Aprouve-me enviar este [discurso escrito] para o vosso arquivo — lede-o mais tarde — e dizer, do fundo do coração, o
que eu sinto. Parecia-me mais humano. Desejo-vos o melhor. Et priez pour moi.
J’en ai besoin. Ce travail n’est pas facile. Et que le Seigneur benisse vous tous!

Discurso preparado para a audiência

Excelência Senhoras e Senhores!

É-me grato receber-vos e dar-vos as
cordiais boas-vindas a
Roma. Estou grato a D.
de Moulins Beaufort por
ter tomado a iniciativa
deste encontro, a seguir
às reflexões que a Conferência episcopal francesa promoveu sobre a
Encíclica Laudato si’,
reflexões em que participaram um certo número de peritos comprometidos na
causa ecológica.
Fazemos parte de uma única família humana, chamados a viver numa
casa comum da qual, juntos, constatamos a preocupante degradação. A crise
sanitária que atualmente a humanidade atravessa recorda-nos a nossa fragilidade. Compreendemos até que ponto estamos ligados uns aos outros, inseri- 64 -

dos num mundo cujo devir compartilhamos, e que maltratá-lo só pode comportar consequências graves, não apenas ambientais, mas inclusive sociais e
humanas.
É gratificante saber que uma tomada de consciência sobre a urgência
da situação já é sentida um pouco em toda a parte, que o tema da ecologia
permeia cada vez mais os modos de pensar, a todos os níveis, e começa a influenciar as opções políticas e económicas, embora ainda haja muito a fazer e
ainda assistamos a demasiadas demoras e até a retrocessos. A Igreja católica,
por sua vez, tenciona participar plenamente no compromisso de tutela da casa
comum. Ela não tem soluções prontas a propor e não ignora as dificuldades
relativas às questões técnicas, económicas e políticas em jogo, nem sequer todos os esforços que este compromisso implica. Mas quer agir concretamente
onde for possível, e sobretudo formar as consciências a fim de promover uma
conversão ecológica profunda e duradoura, a única que pode responder aos
importantes desafios que devemos enfrentar.
No que diz respeito a esta conversão ecológica, gostaria de partilhar
convosco o modo como as convicções de fé oferecem aos cristãos grandes
motivações para a salvaguarda da natureza, bem como dos irmãos e das irmãs
mais frágeis, pois estou certo de que a ciência e a fé, que propõem diferentes
abordagens da realidade, podem desenvolver um diálogo intenso e fecundo
(cf. Enc. Laudato si’, 62).
A Bíblia ensina-nos que o mundo
não nasceu do caos
nem por acaso, mas de
uma decisão de Deus
que o chamou e o chama sempre à existência, por amor. O universo é belo e bom, e contemplá-lo permite-nos vislumbrar a infinita beleza e
bondade do seu Autor. Cada criatura, até a mais efémera, é objeto da ternura
do Pai, que lhe concede um lugar no mundo. O cristão não pode deixar de respeitar a obra que o Pai lhe confiou, como um jardim a cultivar, proteger e fazer
crescer segundo as suas potencialidades. E se o homem tem o direito de recorrer à natureza para os seus próprios fins, não deve de modo algum considerar-se
seu proprietário nem déspota, mas apenas o administrador, que terá de prestar
contas da sua gestão. Neste jardim que Deus nos oferece, os seres humanos
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são chamados a viver em harmonia na justiça, na paz e na fraternidade, ideal
evangélico proposto por Jesus (cf. LS, 82). E quando se considera a natureza
unicamente como objeto de lucro e de interesses — uma visão que consolida
o arbítrio do mais forte — então rompe-se a harmonia e verificam-se graves
desigualdades, injustiças e sofrimentos.
São João Paulo II afirmou: «Não só a terra foi dada por Deus ao homem,
que a deve usar respeitando a intenção originária de bem, segundo a qual
lhe foi entregue; mas o homem é doado a si mesmo por Deus, devendo por
isso respeitar a estrutura natural e moral, de que foi dotado» (Centesimus annus, 38). Portanto, tudo está interligado. São a própria indiferença, egoísmo,
ganância, orgulho e pretensão de ser o dono e o déspota do mundo, que levam
o ser humano, por um lado, a destruir as espécies e a saquear os recursos naturais e, por outro, a explorar a miséria, a abusar do trabalho das mulheres e das
crianças, a deturpar as leis da célula familiar, a deixar de respeitar o direito à
vida humana desde a concepção até ao fim natural.
Portanto, «se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação
externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos
iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente, sem
curar todas as relações humanas fundamentais» (LS, 119). Por conseguinte,
não haverá uma nova relação com a natureza sem um novo ser humano, e é
só curando o coração humano que se pode esperar sarar o mundo das suas
desordens sociais e ambientais.
Prezados amigos, renovo o meu encorajamento pelos vossos esforços
a favor da tutela do meio ambiente. Embora as condições no planeta possam
parecer catastróficas e algumas situações pareçam até irreversíveis, nós cristãos não perdemos a esperança, porque mantemos o nosso olhar voltado para
Jesus Cristo. Ele é Deus, o Criador em pessoa, que veio visitar a sua criação e
habitar entre nós (cf. LS, 96-100) para nos curar, para restabelecer a harmonia
que perdemos, a harmonia com os irmãos, a harmonia com a natureza. «Não
nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos» (LS, 245).
mim!

Rogo a Deus que vos abençoe. E peço-vos, por favor, que rezeis por
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Oração a Maria
«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus».
Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o
mundo inteiro, recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa
proteção.
Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia
do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares
mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que
estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar, para impedir
o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho.
Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta
dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde
junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e das
vítimas e abra o seu coração à confiança.
Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, neste
período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras
vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde.
Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes
que procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica.
Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de
encontrarem as soluções justas para vencer este vírus.
Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e
generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando
soluções sociais e económicas com clarividência e espírito de solidariedade.
Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para
aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do género no futuro.
Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno
e solidário, a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a
perseverança no serviço, a constância na oração.
Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão omnipotente para nos libertar
desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso
normal.
Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.

Roteiro de preparação ao Natal e
guirlanda à disposição na secretaria
paroquial. A guirlanda, por R$ 5,00,
substitui as 6 coletas com destino
prévio deste ano – Campanha da
Fraternidade, Terra Santa, projeto
missionário do Regional Sul 3 da
CNBB, Óbolo de São Pedro, Missões,
Campanha para a Evangelização.
Mas um real fica para a Paróquia e
um para a Diocese.

